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Samenvatting 
Als politici figuratieve taal gebruiken om een onderwerp te framen, kan dit 
zeer overtuigend werken, zo stellen diverse wetenschappers. Zo zou 
Donald Trump de presidentiële verkiezingen hebben gewonnen (mede) 
dankzij zijn inzet van metaforen en hyperbolen. Ook zouden metaforen 
gebruikt in het Brexit-debat de Britten hebben aangespoord om te stemmen 
voor uittreding uit de Europese Unie. Deze voorbeelden doen vermoeden 
dat figuratieve taal werkt als een spreuk waarmee politici hun toehoorders 
dusdanig kunnen betoveren dat ze het eens worden met diens 
standpunten. Toch stemden niet alle Amerikanen voor Trump (sterker nog, 
Hilary Clinton won de ‘popular vote’) en koos ‘slechts’ 51.9% van de Britse 
kiezers voor Brexit. Hebben figuratieve frames dan wel zoveel 
overtuigingskracht als vaak wordt beweerd? Die vraag heeft geleid tot de 
onderzoekvraag waarop ik in dit proefschrift een antwoord probeer te 
vinden: hoe beïnvloeden figuratieve frames in het politieke discours de 
politieke opinie? 
 In dit proefschrift presenteer ik een reeks onderzoeken die ik heb 
uitgevoerd met als doel meer kennis te vergaren over de manier waarop 
figuratief geframede politieke teksten en speeches de politieke opinie van 
mensen, en daarmee de samenleving, kunnen beïnvloeden.  
 Het idee dat figuratieve taal invloed kan hebben op het publiek wordt 
al sinds de oudheid erkend. Echter, ideeën over de manier waarop dit 
gebeurt, zijn in de loop der jaren veranderd. Sinds de jaren 80 wordt veelal 
aangenomen dat figuratieve taal niet alleen dient ter verfraaiing van een 
toespraak of tekst, maar dat figuratieve taal ook kan worden gebruikt om 
een boodschap over te brengen. Daarmee kan figuratieve taal één of meer 
van de functies van framing vervullen, zoals gedefinieerd door Entman 
(1993): figuratieve taal kan een probleem aan de orde stellen, een causale 
interpretatie geven, een probleemevaluatie naar voren brengen en/of een 
mogelijke oplossing voor een probleem promoten.    



 

 305 

 Hoe dit werkt, illustreer ik aan de hand van het voorbeeld ‘tsunami van 
Islamisering’. In dit figuratieve frame wordt de veelgebruikte metafoor 
‘immigratiegolf’ gehyperboliseerd (sterk uitvergroot). De rechts-
populistische politicus Geert Wilders gebruikte dit frame om te praten over 
de komst van Islamitische immigranten naar Nederland. Hij zet de komst 
van Islamitische immigranten neer als iets zeer gevaarlijks (het probleem 
wordt aan de orde gesteld) dat flinke problemen kan veroorzaken (er 
wordt een causale interpretatie gegeven) en lastig te controleren is (er 
wordt een probleemevaluatie naar voren gebracht). Bij een dreigende 
tsunami kan de schade slechts worden beperkt door onmiddellijk te 
handelen. Dit frame suggereert dus dat onmiddellijk actie moet worden 
ondernomen (er wordt een mogelijke oplossing aangedragen). Met het 
figuratieve frame ‘tsunami van Islamisering’ schetst Wilders een bijzonder 
negatief beeld van de komst van Islamitische immigranten naar Nederland. 
Zo’n frame zou kunnen beïnvloeden hoe mensen over dit onderwerp 
denken en ervoor zorgen dat de ontvanger van deze boodschap zich een 
mening vormt die overeenkomt met het standpunt van de zender, in dit 
geval Wilders.   
 Om te verklaren hoe figuratieve frames politieke opinie kunnen 
beïnvloeden, maken wetenschappers gebruik van verschillende 
theoretische modellen. Een deel van de wetenschappers die de 
overtuigingskracht van figuratieve frames in het politieke discours 
bestudeert, neemt (impliciet) aan dat figuratieve frames het publiek op een 
sterke en directe manier beïnvloeden. Andere wetenschappers gaan er 
echter vanuit dat de effecten van figuratieve frames veel complexer in 
elkaar zitten. Zij geloven dat figuratieve frames op een subtielere en 
indirecte manier invloed uitoefenen op de ontvanger. Het idee dat de 
effecten van gecommuniceerde boodschappen over het algemeen subtiel en 
indirect zijn, wordt gesteund door veel communicatiewetenschappelijke 
theorieën. Volgens deze theorieën hangen de effecten van 
gecommuniceerde boodschappen af van diverse factoren. Zo kunnen 
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bijvoorbeeld persoonskenmerken en percepties van het bericht van invloed 
zijn op persuasieve effecten van deze boodschappen. 
 Uit de literatuur kunnen dan ook twee modellen worden afgeleid die de 
effecten van figuratieve frames op politieke opinie kunnen verklaren: (1) 
een direct-effect model van figuratieve framing, en (2) een indirect-effect 
model van figuratieve framing. In dit proefschrift vergelijk ik deze twee 
modellen om zo te kunnen bepalen welk model het beste kan worden 
gebruikt om uit te leggen hoe figuratieve frames in het politieke discours 
de politieke opinie kunnen beïnvloeden.   
 Dit proefschrift bevat een introductiehoofdstuk (Hoofdstuk 1), een viertal 
hoofdstukken waarin de uitgevoerde onderzoeken worden besproken en 
een algemene discussie. Het eerste onderzoek is een systematische 
literatuurreview (Hoofdstuk 2). In de empirische Hoofdstukken 3, 4 en 5 
wordt een reeks aan experimenten besproken waarin diverse varianten op 
de twee hierboven genoemde modellen van figuratieve framing worden 
getoetst en met elkaar worden vergeleken.   
 De systematische literatuurreview beschreven in Hoofdstuk 2 heb ik 
uitgevoerd om een overzicht te bieden van figuratieve framing in het 
politieke discours. Om dit overzicht te creëren, vergeleek ik studies 
afkomstig uit twee verschillende onderzoekstradities: (1) ‘a critical-discourse 
approach’ (CDA), vrij vertaald: een ‘kritische-discours-aanpak’ en (2) ’a 
response-elicitation approach’ (REA), vrij vertaald: een ‘respondenten-
benadering’. Resultaten laten zien dat de twee onderzoekstradities 
uiteenlopende effecten rapporteren. Zo werden in alle CDA-studies directe 
effecten toegeschreven aan figuratieve frames, terwijl in 33,4% van de 
REA-studies geen enkel direct effect werd beschreven. Ook kan de impact 
van de effecten beschreven in CDA-studies worden beschouwd als groter 
dan de impact van de effecten beschreven in REA-studies. Deze 
bevindingen laten zien dat niet alle figuratieve frames een sterk en direct 
effect hebben op politieke opinie. Mogelijk is er een complexer theoretisch 
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model nodig om te kunnen verklaren hoe en wanneer figuratieve frames 
politieke opinie beïnvloeden. 
 Naast deze bevinding kwam uit de systematische literatuurreview een 
aantal hoofdthema’s naar voren waar aandacht aan dient te worden 
besteed bij het doen van onderzoek naar de effecten van figuratieve frames. 
Deze hoofdthema’s zijn: (1) kenmerken van figuratieve frames, (2) 
eigenschappen van de ontvanger, en (3) de onderliggende mechanismen 
van figuratieve framingeffecten. In Hoofdstukken 3, 4 en 5 presenteer ik vier 
experimentele studies waarin ik verschillende varianten op de twee 
hierboven besproken modellen van de effecten van figuratieve framing 
(direct-effect model en indirect-effect model) toets en met elkaar vergelijk. 
Deze varianten heb ik steeds gebaseerd op de drie bovengenoemde 
hoofdthema’s (kenmerken van figuratieve frames, eigenschappen van de 
ontvanger, onderliggende mechanismen van effecten).  
  In het experiment gepresenteerd in Hoofdstuk 3 toetste ik de hypothese 
dat verschillende soorten metaforische frames, namelijk conventionele en 
nieuwe metaforische frames, de mening van de ontvanger op twee 
verschillende manieren kunnen beïnvloeden. Conventionele metaforische 
frames zouden iemands mening over een onderwerp kunnen beïnvloeden 
doordat ze een positief effect hebben op cognitieve tekstperceptie 
(gebaseerd op redenering). Nieuwe metaforische frames zouden iemands 
mening kunnen beïnvloeden door hun positieve invloed op affectieve 
tekstperceptie (gebaseerd op gevoel). De resultaten lieten geen directe 
effecten zien van de metaforische frames op de mening van de ontvanger. 
Ook vond ik geen indirecte effecten via cognitieve en/of affectieve 
tekstperceptie. Wel ontdekte ik dat de metaforische frames op een indirecte 
manier effect hadden op zowel cognitieve als affectieve tekstperceptie. 
Nieuwe metaforen werden door de ontvanger gezien als nieuwer dan 
conventionele metaforen en conventionele metaforen werden als nieuwer 
gezien dan niet-metaforische frames. Via deze gepercipieerde ‘nieuwheid’ 
beïnvloedden beide typen metaforen zowel cognitieve als affectieve 
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tekstperceptie op een positieve manier. Kort gezegd: als het metaforische 
frame als nieuw werd gepercipieerd, steeg de score die proefpersonen 
gaven aan de variabelen cognitieve en affectieve tekstperceptie. Echter, 
voor het effect van de metaforen op cognitieve tekstperceptie gold dat het 
positieve effect via nieuwigheid werd tegengegaan door een negatief 
indirect effect dat via gepercipieerde gepastheid van de metaforische 
frames tot stand kwam. Dus, hoewel deze studie geen directe of indirecte 
effecten van verschillende typen metaforische frames liet zien, toonde ik 
wel aan dat metaforen indirecte effecten kunnen hebben op verschillende 
dimensies van tekstperceptie (cognitief en affectief) en dat bij het tot stand 
komen van deze effecten verschillende onderliggende mechanismen (via 
nieuwheid en gepastheid) in werk treden.  
 Betreffende het hoofdthema ‘kenmerken van figuratieve frames’ kwam 
uit de systematische literatuurreview naar voren dat diverse metaforische  
frames uit CDA-studies in werkelijkheid zowel metaforisch als 
hyperbolisch zijn. Er wordt verondersteld dat de persuasieve impact van 
frames waarin metaforen en hyperbolen gecombineerd worden verder rijkt 
dan de persuasieve impact van frames die uitsluitend metaforisch of 
hyperbolisch zijn. Dit omdat in een dergelijk ‘combinatieframe’ de 
persuasieve kracht van beide retorische middelen wordt gebundeld. 
Frames waarin een metafoor en hyperbool worden gecombineerd lijken 
regelmatig voor te komen in het politieke discours. Desondanks waren de 
effecten van deze combinatieframes tot dusver niet experimenteel getoetst.    
 De hypothese dat combinatieframes meer overtuigingskracht hebben 
dan frames waarin alleen een metafoor of hyperbool gebruikt wordt, heb ik 
getoetst met twee experimenten waarin de effecten van figuratieve rechts-
populistische anti-immigratiestatements op politieke opinie werden 
onderzocht. Voor beide experimenten, besproken in Hoofdstuk 4, 
verwachtte ik tevens dat de impact van figuratieve frames op politieke 
opinie werd gemedieerd door de mate waarin de ontvanger het statement 
als intens percipieerde en door de emoties die het statement bij de 
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ontvanger opriep. Verder verwachtte ik dat politieke voorkeur van de 
ontvanger de persuasieve effecten van de figuratieve frames zou 
beïnvloeden. Uit de resultaten bleek dat hyperbolen (experiment 1) en 
metaforen (experiment 2) een direct effect hadden op politieke overtuiging. 
Deze directe effecten waren niet, zoals het direct-effect model van 
figuratieve framing zou voorspellen, in het voordeel van de zender. De 
metaforen en hyperbolen die werden gebruikt om de statements te framen 
zorgden er juist voor dat de politieke opinie van de ontvanger (de kiezer) 
negatiever werd over de zender (de politicus) en diens boodschap. Er 
traden dus ‘boemerangeffecten’ op. Naast directe boemerangeffecten 
werden er ook indirecte boemerangeffecten gevonden: als figuratieve 
frames negatieve emoties opriepen, werden ervaren als intens en/of niet 
gepast (gepastheid werd gemeten als controlevariabele), leidde dit ertoe 
dat kiezers negatiever werden over de politicus en diens voorgenomen 
beleid. Tijdens het onderzoek werd aan de participanten gevraagd hun 
politieke positie op een links-rechts schaal te markeren en aan te geven 
welke politieke partij hun voorkeur genoot. De politieke positie op de 
links-rechts schaal had wel invloed op de politieke opinie van de 
participant, maar beïnvloedde de persuasieve effecten van de figuratieve 
frames niet. Opvallend was dat kiezers die aangaven dat ze een rechts-
populistische partij steunden anders reageerden dan de overige kiezers: 
hun politieke mening werd niet beïnvloed door metaforische en 
hyperbolische anti-immigratiestatements. Deze resultaten doen vermoeden 
dat het gebruik van figuratieve frames door rechts-populistische politici 
kan leiden tot een verbreding van de kloof tussen verschillende groepen 
kiezers en daarmee tot het in gang zetten van verdere polarisatie van onze 
samenleving.  
 Om verder te onderzoeken hoe rechts-populistische kiezers reageren op 
figuratieve anti-immigratiestatements voerde ik een experiment uit onder 
een groep Nederlandse rechts-populistische kiezers. Ook voor dit 
experiment, gepresenteerd in Hoofdstuk 5, verwachtte ik dat frames waarin 
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metaforen en hyperbolen worden gecombineerd meer overtuigingskracht 
zouden hebben dan frames waarin alleen metaforen of hyperbolen worden 
gebruikt. Daarnaast verwachtte ik dat de effecten van deze figuratieve 
frames zouden worden gemedieerd door de mate waarin de ontvanger het 
statement als intens percipieert en door de emoties die het bericht bij de 
ontvanger oproept. Verder toetste ik de hypothese dat kiezers die zich 
slechts in beperkte mate identificeren met een rechts-populistische partij 
gevoeliger zijn voor beïnvloeding door figuratieve anti-
immigratiestatements dan kiezers die zich al sterk identificeren met een 
rechts-populistische partij. Uit de resultaten kwam geen enkel direct effect 
van figuratieve frames op politieke opinie naar voren. Wel traden er 
indirecte effecten op: via gepercipieerde extremiteit van het statement en 
via de controlevariabelen ‘nieuwheid’ en ‘gepastheid’ hadden metaforen 
en hyperbolen een negatief indirect effect op politieke opinie. Tegen de 
verwachting in resulteerden de figuratieve rechts-populistische statements 
ook onder aanhangers van rechts-populistische partijen in 
‘boemerangeffecten’. Deze indirecte boemerangeffecten traden 
voornamelijk op bij kiezers die zich slechts in geringe mate verbonden 
voelden met de rechts-populistische partij van hun voorkeur. Met dit 
experiment toonde ik aan dat rechts-populistische kiezers anders reageren 
op typisch rechts-populistische retoriek dan over het algemeen wordt 
aangenomen. Ik liet zien dat sommige aanhangers van rechts-populistische 
partijen zich ook afkeren van het extreme taalgebruik dat wordt gebezigd 
door hun politieke leiders, indien dit als te extreem wordt gepercipieerd. 
Tegelijkertijd lieten de resultaten zien dat rechts-populistische kiezers zeer 
enthousiast worden wanneer strengere immigratiemaatregelen worden 
beloofd; de politicus en diens voorgenomen beleid werden gemiddeld met 
hoge cijfers beoordeeld. Dit enthousiasme is groot, ongeacht de manier 
waarop deze belofte wordt geframed. Het lijkt erop dat deze groep kiezers 
niet overtuigd hoeft te worden van rechts-populistische standpunten om 
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hun stem te willen geven aan een rechts-populistische politicus. Ze zullen 
de politicus steunen die hun reeds aanwezige zorgen hoort en erkent.  
 De resultaten van de verschillende empirische studies in dit proefschrift 
spreken allen in het voordeel van een indirect-model van figuratieve 
framing boven een direct-model van figuratieve framing. Geen van de 
studies ondersteunt het idee dat figuratieve frames de ontvanger op een 
directe en onvoorwaardelijke manier kunnen overtuigen om een bepaald 
standpunt aan te nemen. Wel steunen de resultaten het idee dat de 
persuasieve effecten van figuratieve frames kunnen worden beïnvloed 
door verschillende factoren, waaronder de politieke voorkeur van de 
ontvanger en de manier waarop de gecommuniceerde boodschap wordt 
gepercipieerd. Dergelijke factoren bepalen gezamenlijk of persuasieve 
effecten van figuratieve frames wel of niet optreden.   
 Aan de hand van de resultaten van de diverse studies in dit proefschrift 
heb ik een nieuw model van figuratieve framing effecten opgesteld. Ik 
noem dit model ‘the impact of figurative frames model’ (IFF-model). Het IFF-
model is een geüpdatete versie van het indirect-effect model van 
figuratieve framing. Diverse variabelen zijn, aan de hand van mijn 
bevindingen, verder gespecificeerd. Daarnaast heb ik een aantal variabelen 
opgenomen in het model waarvan ik beargumenteer dat het belangrijk is 
dat er aandacht aan wordt besteed wordt in vervolgonderzoek naar de 
persuasieve effecten van figuratieve frames. Het IFF-model gaat ervan uit 
dat variaties tussen figuratieve frames kunnen bestaan op verschillende 
niveaus: het talige niveau, het conceptuele niveau en het niveau van de 
communicatieve functie. Verder neemt het IFF-model aan dat verschillende 
eigenschappen van de ontvanger (bijvoorbeeld: politieke voorkeur, de 
mate waarin men zich identificeert met een politieke partij en politieke 
kennis) de effecten van figuratieve frames kunnen beïnvloeden. Daarnaast 
voorspelt het IFF-model dat de persuasieve effecten van figuratieve frames 
op politieke opinie via diverse perceptievariabelen (bijvoorbeeld: emoties 
en verschillende vormen van tekstperceptie) tot stand komen en dat 
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bepaalde eigenschappen van de ontvanger de indirecte effecten van 
figuratieve frames kunnen versterken, dan wel verzwakken. Ten slotte 
houdt het IFF-model er rekening mee dat de persuasieve impact van 
figuratieve frames beïnvloed kan worden door de context. Met het 
ontwikkelen van het IFF-model zet ik een stap in het ontwikkelen van 
bredere kennis van en meer begrip voor de manier waarop het gebruik van 
figuratieve taal in het politieke discours de politieke opinie kan 
beïnvloeden.    
  
Dit proefschrift draagt bij aan het vergroten van de kennis over de 
persuasieve impact van figuratieve frames op politieke opinie. Mijn 
bevindingen laten zien dat een figuratief frame geen spreuk is waarmee 
politici en andere politieke actoren het publiek gemakkelijk kunnen 
betoveren. De effecten van figuratieve frames op politieke opinie zijn 
complex, vaak indirect en kunnen door diverse factoren worden beïnvloed. 
Figuratieve frames kunnen zelfs averechts werken voor de politicus; het 
gebruik van figuratieve taal kan resulteren in een daling van politieke 
steun. Kiezers raken niet zomaar overtuigd door de woorden van politici, 
maar bieden weerstand tegen ideeën waar ze niet achter staan. Dit betekent 
echter niet dat de woorden van politici geen impact op de samenleving 
kunnen hebben. Door kiezers met conflicterende politieke ideeën verder 
van zich te verwijderen, kan het gebruik van figuratieve frames leiden tot 
een verbreding van de kloof tussen verschillende groepen kiezers. 
Uiteindelijk kan dit ertoe leiden dat de politieke en maatschappelijke 
dialoog stil komt te liggen, met een verdere polarisering van de 
samenleving tot gevolg.
 


