
'Saving Ryan's Privates': Creatief taalgebruik in pornografische 

webadvertenties 

Creatief taalgebruik als strategische keuze 

Iedereen kent wel de dubbelzinnige titels van pornofilms, zoals: 'Who's nailin' Paylin?', 'How I fucked 

Kyle's mom?' 'Saving Ryan's Privates' of 'Forrest Hump'. Vaak zijn de titels bekender dan de filmpjes 

zelf. Heel vreemd eigenlijk... Waarom zou men zoveel moeite steken in het bedenken van een 

dergelijke titel? Veel eenvoudiger en doeltreffender zou toch gewoon een beschrijving van de inhoud 

zijn: bv. 'hot blonde girl gets fucked'.  

In mijn eindwerk onderzocht ik waarom zoveel pornofilms spitsvondige titels meekrijgen. Ik ging uit 

van de stelling dat het gebruik van creatief taalgebruik in de titels van pornofilms als doel heeft 

mensen aan te zetten om de films te bekijken. Gebruik maken van dergelijk taalgebruik moet daarom 

beschouwd worden als een bewuste en strategische keuze.  

Voor de analyse werden de websites youporn.com en brazzers.com gebruikt. Youporn is vergelijkbaar 

met youtube, maar dan met een andere inhoud: men kan er duizenden filmpjes bekijken zonder dat 

men ervoor hoeft te betalen. Als men wil, kan men zelf ook filmpjes uploaden. Bij de brazzers-site is 

dit niet echter het geval: hier moet men betalen als men een bepaald filmpje wil bekijken. 

Brazzers.com mag dan ook beschouwd worden als een 'commerciële' website. 

Mijn scriptie bestaat uit twee grote delen: in het eerste deel werd onderzocht welke stijlfiguren 

(metaforen, metonymie, rijm,...) er in de titels van pornofilmpjes terug te vinden zijn. Hiervoor 

selecteerde ik in totaal 720 filmpjes (220 van youporn.com en 2 x 250 van brazzers.com). In het 

tweede deel werden de verzamelde data onderzocht en werd gepoogd een verklaring te vinden voor 

de resultaten van de analyse. 

Stijlfiguren 

In het eerste deel werden de aangetroffen stijlfiguren, naar het voorbeeld van de onderzoekers 

McQuarrie & Mick, in twee grote groepen verdeeld: schema's (rijm of anaforen bv.) en tropen 

(metonymie, metaforen, woordspelingen, enz.). Volgens de auteurs zijn tropen complexer en worden 

ze hoger gewaardeerd dan schema's. Men vindt het leuk om over tropen na te denken en als we de 

oplossing (de clou) gevonden hebben, belonen onze hersenen ons. We krijgen een goed gevoel, we 

voelen ons trots dat we de metafoor of woordspeling gesnapt hebben. 

De meeste stijlfiguren werden kort toegelicht. Metaforen en metonymieën vormden hier echter een 

uitzondering op. Aan deze stijlfiguren liggen complexe denkprocessen ten gronde. Ze laten zien hoe 

de mens denkt over de wereld en over zichzelf. Ze worden daarom ook wel cognitieve fenomenen 

genoemd. Metaforen en metonymieën worden gezien als de meest complexe stijlfiguren. 

Youporn vs. Brazzers 

In het tweede deel van mijn scriptie werden de verzamelde data van de sites youporn.com en 

brazzers.com vergeleken.  



In eerste instantie werden de sites met elkaar vergeleken. Het bleek dat op brazzers.com (29,2% en 

43,4%) veel meer stijlfiguren terug te vinden waren dan op youporn.com (20%). Een mogelijke 

verklaring voor dit verschil is het commerciële aspect van brazzers.com: men wil dat hun films 

opvallen in de massa van (amateuristische) pornofilms (zoals men er veel terugvindt op youporn). 

Men wil zo zeggen: hier krijg je waar voor je geld, je zal een origineel en professioneel product te zien 

krijgen. Door de filmpjes een dergelijke titel te geven, vallen op als men ze vergelijkt met ordinaire 

titels zoals 'the best squirt'. 

Hoogste rating vs. meest bekeken 

In tweede instantie onderzocht ik de brazzers-website zelf. Op deze site heeft men de mogelijkheid 

om de meest bekeken filmpjes op te vragen of om de filmpjes met de hoogste rating (betalende 

gebruikers van de site kunnen de filmpjes punten geven) te bekijken. Op die manier krijgt men twee 

verschillende klassementen. Ik vergeleek de twee categorieën en het bleek dat er veel meer 

stijlfiguren terug te vinden waren in de 'highest rating'-categorie (29,2% t.o.v. 43,4%). 

Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat de twee categorieën gevormd worden door een 

verschillend doelpubliek. De 'highest rating'-groep bestaat uit mensen die over een 'account' 

beschikken, anders zouden ze geen punten kunnen toekennen aan de films. Men zou ervan kunnen 

uitgaan dat deze bezoekers vaak pornografische websites bezoeken of er vaak mee geconfronteerd 

worden, omdat ze bereid zijn om voor de filmpjes te betalen. Ze willen geld neertellen voor meer 

kwaliteit.  

De 'most viewed'-groep wordt daarentegen gevormd door alle mensen die de website bezocht 

hebben en er gratis previews (in slechte kwaliteit) bekeken hebben. De mensen uit deze groep zijn 

dan mensen die maar sporadisch van de website gebruik maken (anders zouden ze een account 

kopen) of minder vaak pornofilms bekijken (het zijn geen 'meerwaardezoekers' die op zoek gaan naar 

kwaliteit).  

Door de grotere aanwezigheid van stijlfiguren in de highest rating-groep kan men besluiten dat 

bezoekers, die vaak met pornofilms in contact komen creatief taalgebruik meer waarderen dan 

mensen die maar sporadisch pornofilms bekijken. 

Persiflages en woordspelingen: de rol van humor 

Een bijkomende vaststelling is dat bij de beide brazzers-groepen ('most viewed' en 'highest rating') 

zeer veel persiflages en woordspelingen terug te vinden zijn. Metaforen en metonymieën treft men 

daarentegen nauwelijks aan. Volgens het onderzoek van McQuarrie & Mick worden metaforen en 

metonymieën echter meer gewaardeerd, omdat ze complexer zijn en meer denkvermogen vergen 

(bij het oplossen ervan, krijgt men een grotere cognitieve beloning).  

Een mogelijk verklaring voor deze tegenstelling is het aspect humor: bij persiflages en 

woordspelingen is de humor directer en eenvoudiger dan bij metaforen of metonymieën waar de 

humor veel subtieler en vaak minder duidelijk is. Door hun eenvoud en directheid springen 

woordspelingen en persiflages sneller in het oog. Dit kan de reden zijn waarom ze succesvoller zijn. 

Conclusie 



Creatief taalgebruik in de titels van pornofilms is een strategie om mensen te overtuigen om de films 

te bekijken. Dit lijkt het geval te zijn bij mensen die vaak in contact komen met pornofilms: zij 

waarderen het gebruik van creatief taalgebruik meer dan mensen die er maar sporadisch mee in 

contact komen.  

Uit het feit dat men zoveel persiflages en woordspelingen aantreft, kan men concluderen dat creatief 

taalgebruik in porno een belangrijke rol speelt in het overtuigen van bezoekers van de website, maar 

dat humor misschien nog veel belangrijker is. 


