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Samenvatting 

In deze scriptie is onderzocht of en zo ja, op welke wijzen de Nederlandse minister-presidenten Ruud 

Lubbers, Wim Kok, Jan-Peter Balkenende en Mark Rutte vraagontwijkende antwoorden geven op 

interviewvragen in “het wekelijks gesprek met de minister-president”. Het gaat om gesprekken met de 

twee interviewers Ferry Mingelen en Paul Witteman. In totaal zijn het 7 gesprekken; Rutte is niet 

geïnterviewd door Witteman. Voor de analyse zijn videofragmenten van deze gesprekken verzameld: 

deels via de voor studenten toegankelijke website www.lorenet.nl en deels beschikbaar gesteld door 

Academia via de organisatie Beeld en Geluid.  

 De gesprekken zijn getranscribeerd en uit deze transcripties zijn fragmenten geselecteerd 

waarin vraagontwijkend antwoordgedrag voorkwam. Vraagontwijkend antwoordgedrag is het niet 

antwoord geven op de interviewvraag door de geïnterviewde, iets wat de interviewer bevestigt ook zo 

te interpreteren door een vervolgvraag te stellen. De fragmenten zijn geanalyseerd met behulp van de 

conversatieanalyse. Dit is een methode waarmee kan worden onderzocht hoe interacties in gesprekken 

verlopen.  

In het resultatenhoofdstuk komt naar voren dat de interviewers Mingelen en Witteman 

verschillende typen vragen stellen. Ze verschillen in vorm, maar ook bijvoorbeeld in stijl. Sommige 

vragen zijn erg aanvallend, terwijl andere vragen dat niet zijn. Het resultaat is echter steeds hetzelfde: 

de minister-president geeft geen antwoord. Dit is inherent aan de selectieprocedure, want de 

fragmenten uit de gesprekken die worden besproken zijn onder andere geselecteerd op het voorkomen 

van vraagontwijkend antwoordgedrag. Het was een voorwaarde om dit te kunnen onderzoeken. Uit de 

resultaten blijkt ook dat de minister-president verschillende strategieën hanteert om geen antwoord te 

hoeven geven. Zo geeft hij openlijk aan dat hij niet antwoordt, maar ook kan hij dit heel subtiel doen, 

zodat het zo min mogelijk opvalt. Verder blijkt dat een en ander gepaard kan gaan met veel 

interrupties door zowel interviewer als minister-president en met passages waarbij ze tegelijkertijd 

praten, elkaar overlappen. 

 

 

 



Voorwoord 

Het was september 2009 en Balkenende lag in de markt om de eerste permanente voorzitter van de 

Europese Raad te worden. Met die gedachte moest hij als minister-president de Algemene 

Beschouwingen doen. De premier werd kritisch ondervraagd door de oppositie. Hij ging echter vaak 

niet in op de vragen en probeerde zich er op meerdere manieren uit te redden. Bijvoorbeeld door te 

zeggen dat hij bepaalde antwoorden niet kon geven vanwege het feit dat er nog onderzoeken liepen.  

Maar ook door herhaaldelijk te zeggen dat de antwoorden later zouden komen. Bovendien moest hij 

op veel zaken het antwoord schuldig blijven. De oppositie raakte hierdoor geïrriteerd en Balkenende 

zei achteraf ook zelf dat het niet zijn beste optreden was. Hierdoor en omdat Balkenende ook in TV-

interviews vaak om kwesties heen draaide raakte ik geïnteresseerd in hoe hij dat precies deed, of 

andere Nederlandse minister-presidenten dat ook deden/doen en als dat het geval is, hoe het gebeurt.  

 Deze scriptie is niet zomaar tot stand gekomen. Er is een aantal mensen die allemaal op de een 

of andere manier hun steentje bijgedragen hebben en daar op deze plaats hartelijk voor zullen worden 

bedankt. Uiteraard mijn kritische en altijd goedgemutste scriptiebegeleidster Joyce Lamerichs met wie 

het scriptieoverleg immer prettig, vruchtbaar en zinvol was. En natuurlijk mijn ouders. Zij hebben mij 

bij het brainstormen om tot dit scriptieonderwerp te komen geholpen. Maar ook hun verschillende 

kopjes thee, koffie verkeerd en stimulerende opmerkingen hebben me geen windeieren gelegd. 

Hetzelfde geldt voor de enorme investering die zij hebben gedaan door mij bij het studeren financieel 

te ondersteunen. Ook mogen de organisaties Beeld & Geluid en Academia niet vergeten worden. 

Zonder hun toestemming/medewerking had ik niet kunnen beschikken over een aantal van de 

geanalyseerde videofragmenten. 

Bij een investering behoort een rendement en dat betekent inderdaad drie bekende 

Nederlandse woorden: aan de slag. Wat het precies gaat worden, is mij nog niet duidelijk, maar feit is 

wel dat ik daar een stuk dichterbij ben gekomen door na mijn master economie aan de UVA in 2007 

ook de master journalistiek aan de VU afgerond te hebben. Schrijven, videobewerking, fotograferen, 

politiek, economie, sport, (nieuws)interviews, (vreemde) talen, daar raak ik allemaal bijzonder 

enthousiast van dus het is nu zaak iets in die trant te gaan vinden. 
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1.Inleiding 

In het RTL4-lijsttrekkersdebat van 26 mei 2010 op weg naar de Tweede Kamerverkiezingen wordt 

Jan-Peter Balkenende geïnterviewd door Mariëlle Tweebeeke. Balkenende krijgt de vraag voorgelegd 

welke drie partijen coalitie wat hem betreft het beste is voor onze economie. Daarop zegt hij: “en u 

dacht dat ik dat hier ging zeggen. Dat is een goeie vraag maar ik ga over de antwoorden. Ik zal dit 

erover zeggen: als wij Nederland door deze moeilijke periode heen loodsen, dan zul je de moed 

moeten hebben om te hervormen, verantwoord te hervormen, om de zaak financieel op orde te krijgen 

en dan moet je niet een beleid kiezen waarin je de zaken vooruitschuift, zoals de PVDA doet, of kil 

saneert als de VVD, dus het CDA het liefst zo groot mogelijk”. Het korte interview gaat verder en 

Tweebeeke krijgt drie keer geen antwoord op min of meer dezelfde vraag. Tot slot vraagt zij 

Balkenende: “welke drie partijen, meneer Balkenende”? Waarop hij antwoordt: “u kijkt zo lief”. Deze 

reactie heeft niets van doen met de gestelde vraag, bracht Tweebeke in verlegenheid en deed het 

aanwezige publiek lachen. De oneliner bleef dan ook aan Balkenende kleven tijdens de campagne. Zo 

“kwam het hem op drie weken hoon te staan en circuleerden er overal op internet T-shirts met de 

uitspraak” (Van Keken en Witteman, 2010). 

Met zijn oneliner was Balkenende in één klap van de lastige vraag af. Dit laat wat zien over de 

manier waarop hij gesprekken voerde met de media. Regelmatig draaide hij om vragen heen, wat tot 

de nodige irritaties bij journalisten leidde. Echter, niet alleen klaagden de media, ook de oppositie in 

de Tweede Kamer klaagde meermaals over de manier waarop Balkenende omging met Kamervragen.  

Ook in het verleden is er geklaagd over minister-presidenten die geen antwoord geven op vragen. Zo 

noemde journalist Kees Sorgdrager, die in 1980 bij Den Haag Vandaag aantrad, het gesprek met de 

minister-president “martelende gesprekken, waar bijna nooit informatie uitkwam” (Agterberg,  

Koenders & Van Spall 2008c).  

Het ontwijken van vragen is dus niet nieuw. Gezien de klachten rondom het ontwijken van 

vragen door minister-presidenten is het van belang te weten of minister-presidenten dit vaker deden en 

zo ja, hoe, teneinde inzicht hierin te verkrijgen. Dat is van belang omdat het de taak van de 

journalistiek is om de burger over de politiek te informeren, haar beleid te bekritiseren en in zekere zin 

ook te controleren. Om bovengenoemde redenen wordt zij ook wel “de waakhond van de democratie” 

genoemd. Uiteraard vervult de journalistiek deze rol ook in nieuwsinterviews, wat het gesprek met de 

minister-president is. Dit gesprek vindt altijd plaats na het overleg in de ministerraad dat de minister-

president iedere vrijdag heeft met zijn ministers. Het gesprek met de minister-president is bedoeld om 

de burger te informeren over de zaken die worden besproken in de ministerraad.  

Het doel van deze scriptie is dan ook om te onderzoeken of de Nederlandse minister-

presidenten Ruud Lubbers, Wim Kok, Jan-Peter Balkenende en Mark Rutte vraagontwijkende 

antwoorden geven op interviewvragen in “het wekelijks gesprek met de minister-president” en zo ja, 

hoe dat dan gebeurt.  



Vraagontwijkend antwoordgedrag komt interactioneel tot stand, dat wil zeggen, door interactie tussen 

de geïnterviewde en de interviewer. Om die reden is dit niet zo gemakkelijk vast te stellen. Eerst moet 

gekeken worden naar de wijze waarop de minister-president antwoorden geeft: komt het type 

antwoord overeen met het type vraag; wordt er ook terugverwezen naar de vraag en worden er 

antwoordstrategieën gebruikt? Vervolgens moet gekeken worden hoe de interviewer het antwoord van 

de minister-president oppakt. Immers, als de interviewer een vervolgvraag stelt, geeft hij aan een 

onafdoende antwoord te hebben gekregen. Dit is interactioneel bewijs voor vraagontwijkend 

antwoordgedrag. Deze procedure van bewijzen wordt de “next turn proof procedure” genoemd, 

oftewel volgende beurt bewijs procedure (Hutchby, 2006, 22-23).  

Het gesprek met de minister-president leent zich goed voor het onderwerp van deze scriptie, 

omdat de twee gespreksdeelnemers deelnemen die van belang zijn: de minister-president en de 

interviewer. Gesprekken van de vier verschillende minister-presidenten met de twee interviewers 

Ferry Mingelen en Paul Witteman worden geanalyseerd. Dit met uitzondering van Rutte, waarvan 

geen gesprek met Witteman bestaat. Het gaat dus om 7 gesprekken in totaal.  

Voor de analyses wordt de conversatieanalyse als onderzoeksmethode gebruikt. Deze methode 

is in de jaren ’60 ontstaan uit een stroming in de sociologie: de etnomethodologie. De 

etnomethodologie onderzoekt de interactionele instrumenten/strategieën die de mensen die deel 

uitmaken van een bepaalde cultuur hanteren om deze in stand te houden. Er wordt gekeken op 

microniveau: het onderzoek heeft met name betrekking op de wijze waarop mensen alledaagse sociale 

acties in taal tot stand brengen. Het centrale idee van de etnomethodologie is dat mensen regels in 

sociale situaties zelf met taal tot stand brengen en handhaven. Dit tot stand brengen en handhaven is 

dus niet opgelegd door de cultuur en staat daarmee niet los van de mensen zelf (Mazeland, 2003, 12-

13). 

De Amerikaanse socioloog Harvey Sacks is de grondlegger van de conversatieanalyse. Samen 

met collega’s Emanuel Schegloff en leerlingen als Gail Jefferson en Anita Pomerantz ontwikkelde hij 

de methode, waarbij gekeken wordt naar hoe gespreksdeelnemers in alledaagse en/of formele 

gesprekken hun gesprekken met taal vorm en structuur geven en hoe ze dat samen en in interactie doen 

(Mazeland, 2003, 12-13).  

In het onderzoek naar journalistiek heeft de conversatieanalyse een relatief geringe impact 

gehad. Relatief gezien de mogelijkheden van de methode. Het is namelijk een van de meest 

ontwikkelde benaderingen voor onderzoek over interactie en interactie vormt de journalistiek 

(Ekström, 2007, 971). De journalistiek bestaat immers uit printmedia, zoals kranten en tijdschriften, 

alsmede uitzendmedia, radio en TV, waar nieuws tot stand komt door interactie tussen journalisten en 

nieuwsbronnen, danwel interactie tussen nieuwsbronnen. Dit nieuws komt ofwel direct tot stand door 

de interacties, ofwel indirect, waarbij informatie uit interacties eerst door journalisten wordt verzameld 

en verwerkt voordat deze wordt gepubliceerd (Ekström, 2007, 964).  



Ekström noemt een aantal voorbeelden van onderzoek waarbij de conversatieanalyse van nut kan zijn. 

Bijvoorbeeld om te beoordelen in hoeverre journalisten interactioneel neutraal zijn. Met de volgende 

beurt bewijs procedure is te observeren hoe de geïnterviewde de vragen van journalisten ervaart. In het 

geval dat de geïnterviewde het gevoel heeft dat de journalist bevooroordeeld is, kan deze daar een 

opmerking over maken (Ekström, 2007, 969). 

De laatste jaren is het nieuwsinterview uitgebreid onderzocht door met name Clayman en 

Heritage (2002), die het boek “The news interview” hebben geschreven. Ook Ekström zelf heeft met 

collega’s onderzoek gedaan naar het nieuwsinterview (Ekström, Kroon and Nylund, 2006), evenals 

Hutchby (2006). Het boek van Clayman en Heritage (2002) vormt een belangrijke basis voor deze 

scriptie. Immers, het gesprek met de minister-president is een nieuwsinterview en wijkt daarom af van 

gewone gesprekken. Voor de analyses in deze scriptie is het daarom van belang om deze specifieke 

kenmerken van het nieuwsinterview te kennen. Bijvoorbeeld het feit dat in het nieuwsinterview de 

interactie formeel en gestructureerd verloopt. Zo stelt de interviewer de vragen normaliter op 

interactioneel neutrale wijze en geeft de geïnterviewde hier antwoord op. Bovendien is het 

nieuwsinterview gericht op een publiek, dat hiermee wordt geïnformeerd. Een ander belangrijk artikel 

is dat van Bull (1994), die onderzoek heeft gedaan naar het identificeren van vragen en antwoorden in 

politieke interviews. En verder Koole en Waller (2005), die hebben gekeken naar de vraag na het 

antwoord in een aantal Nederlandse nieuwsinterviews.  

Deze scriptie draagt bij aan het onderzoek naar nieuwsinterviews door inzicht te verwerven in 

(vraagontwijkend) antwoordgedrag van politici, in dit geval Nederlandse minister-presidenten. Er 

wordt daartoe op basis van de analyses gekeken naar patronen die daarbij plaatsvinden. Zijn er 

bepaalde acties van interviewer en geïnterviewde die steeds terugkeren, bijvoorbeeld het overlappen 

van de interviewer door de geïnterviewde om de beurt en daarmee de regie over het gesprek te 

claimen?   

Het vervolg van deze scriptie is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 worden daartoe de 

theorieën behandeld die nodig zijn voor de analyses. Vervolgens komt in hoofdstuk 3 de methode aan 

de orde, waarna in hoofdstuk 4 de resultaten van de analyses worden gepresenteerd. Tot slot volgen de 

conclusie en discussie.  



2.Theoretisch kader 

In dit hoofdstuk wordt de theorie besproken die van belang is voor deze scriptie. Daartoe zal in 

paragraaf 2.1 worden uitgelegd wat het begrip nieuwsinterview inhoudt, een genre waar het gesprek 

met de minister-president ook onder valt. Daarna wordt in paragraaf 2.2 duidelijk gemaakt wat er 

gebeurt als het nieuwsinterview uit de hand loopt en hoe deze situatie kan worden opgelost door de 

interviewer. Tot slot komt in paragraaf 2.3 de theorie rondom vraagontwijkend antwoordgedrag aan de 

orde.  

 

2.1 Wat is een nieuwsinterview? 

Een nieuwsinterview is een gesprek tussen één, soms twee interviewers en één of meerdere 

geïnterviewden. Dit gesprek wordt georganiseerd door instituties als televisieomroepen, radio-

omroepen of kranten. Het kenmerkende van een nieuwsinterview zit hem in de gespreksdeelnemers, 

het onderwerp en de interactie. Zo is de interviewer een professionele journalist en heeft de 

geïnterviewde een (in)directe relatie met belangrijk recent nieuws, bijvoorbeeld als politicus of als 

expert. Verder is het nieuwsinterview gericht op en bedoeld ter informatie van het publiek. Dat speelt 

geen directe rol in de interactie, maar wel indirect als toehoorder. Daarnaast heeft het 

gespreksonderwerp betrekking op het nieuws en verloopt het gesprek formeel aan de hand van vraag 

en antwoord.  

De scheidingslijn tussen een nieuwsinterview en andere vergelijkbare genres, zoals 

bijvoorbeeld een persconferentie, is niet zo strikt te trekken. Maar er zijn wel degelijk verschillen: bij 

een persconferentie zijn veel journalisten aanwezig en draait het om één, meestal publieke figuur. Ook 

heeft de individuele journalist veel minder controle over het gesprek omdat deze te maken heeft met 

een groot aantal collega’s dat ook vragen stelt (Clayman and Heritage, 2002, 7-8; 29).  

 Het nieuwsinterview is de “uitvinding” van krantenjournalisten in de Verenigde Staten. Dit 

genre werd snel populair en journalisten maakten er steeds vaker gebruik van in hun artikelen. Deze 

toename vond plaats door veranderingen bij kranten in het midden van de 19de eeuw. Het verslaan van 

feiten werd voor de inhoud van kranten belangrijker dan het leveren van subjectief commentaar en 

journalisten werden professionals. Het nieuwsinterview werd in de Verenigde Staten echt populair in 

het laatste kwart van de 19de eeuw. In het begin van de 20ste eeuw startten ook Engelse en andere 

Europese journalisten met nieuwsinterviews. Daarbij werden ze veelal geïnstrueerd door Amerikaanse 

journalisten.  

Kort na de introductie van de radio in het begin van de 20ste eeuw werd het nieuwsinterview 

ontdekt voor dit medium. Journalisten kwamen er al gauw achter dat het oplezen van vragen en 

antwoorden statisch en weinig onderhoudend was. Zodoende werd het format veranderd door de 

introductie van een interviewer, die een geïnterviewde vragen stelde. Dit maakte het radio-

nieuwsinterview spontaner en levendiger, maar vergde een aanzienlijke omslag bij publieke personen, 

die moesten leren omgaan met deze nieuwe vorm van nieuwsvergaring. Bij de introductie van de Tv 



eind jaren ’40, begin jaren ’50 werd het nieuwsinterview direct gehouden. Immers, op de Tv valt niet 

alleen te horen, maar ook te zien dat een spreker teksten voorleest (Clayman and Heritage, 2002, 26-

28).  

In dezelfde periode bestond het politieke nieuwsinterview in Nederland nog nauwelijks. 

Politici verschenen in de jaren ’50 vooral op de Tv om burgers op de hoogte te houden van politieke 

reizen naar de VS of Nederlands-Indië of hen uit te leggen wat hun taken als politicus inhielden. In de 

gesprekken die er al wel waren keken verslaggevers destijds huizenhoog op tegen ministers, die bij 

elke vraag werden aangesproken met “Excellentie”. De minister kon altijd rekenen op “een dankbare 

knik van de interviewer” en een “dank u wel, excellentie”. Het was om het even of er sprake van was 

van een antwoord.  

De “nacht van Schmelzer” (13 op 14 oktober 1966) wordt hierin gezien als omslagpunt. Het 

kabinet-Cals stond op vallen vanwege onenigheid binnen de KVP over het financiële beleid. Cals’ 

partijgenoot en fractievoorzitter Schmelzer (KVP) had daar een motie over ingediend die door het 

kabinet werd gezien als een motie van wantrouwen. Journalisten stonden politici buiten op te wachten 

en voelden zich enigszins bedrogen door het kabinet, omdat ze dachten dat het daar goed mee ging. 

Uiteindelijk viel het kabinet na de Nacht van Schmelzer. Vanaf dat moment gingen journalisten de 

politiek kritischer en onafhankelijker volgen. Ook kwam er politieke televisie doordat omroepen 

ontdekten hoe interessant politiek kon zijn voor dit medium. Omroepen gingen vaste verslaggevers 

naar Den Haag sturen en politiek werd een vast onderdeel van de televisieavond. Er ontstond een 

relatie tussen pers en politiek (Vasquez, Nijland, Van der Born & Van Run, 2001). 

Deze band tussen journalisten en politici werd steeds losser en ook inniger. Sommige 

journalisten waren tamelijk bevoorrecht. Zij mochten Cals rechtstreeks bellen en gingen daarmee door 

onder Piet de Jong (KVP/CDA). Deze vond echter dat alle journalisten recht hadden op informatie en 

introduceerde daarom het wekelijkse gesprek met de minister-president op een vrijdag in januari 1970. 

Echter, ten tijde van minister-president Joop Den Uyl (PVDA) werd de band tussen journalisten en 

politici zelfs bijzonder innig, maar later kwam er toch weer meer afstand (Vasquez et al., 2001). 

Politici begonnen zich te realiseren dat de media naamsbekendheid konden genereren en 

kwamen in allerlei Tv-programma’s als gast. Wel waren ze vaak ontevreden over hoe hun boodschap 

overkwam en zo ontstond de noodzaak om mediatrainers bij de hand te nemen. Later kwamen hier 

voorlichters en woordvoerders bij. Zij moesten de politicus beschermen en dit ging ten koste van hun 

authenticiteit (Vasquez et al., 2001). 

In deze scriptie gaat het om Tv-nieuwsinterviews. In Nederland zijn de bekendste Tv-

talkshows momenteel Pauw & Witteman en Knevel & Van den Brink. Minder bekend is het Gesprek 

met de minister-president, het object van onderzoek in deze scriptie. Het verschil met Pauw & 

Witteman en Knevel & Van den Brink is dat er in deze twee programma’s meerdere geïnterviewden 

aanwezig zijn, alsmede twee interviewers en publiek, terwijl bij het Gesprek met de minister-president 

slechts één geïnterviewde aanwezig is, de minister-president, één interviewer en geen publiek. 



Bovendien duurt dit gesprek korter, iets meer dan tien minuten tegenover bijna een uur voor de grote 

nieuwsinterviewprogramma’s. Daarnaast vindt het Gesprek met de minister-president eenmaal per 

week op de vrijdagmiddag na de ministerraad plaats, terwijl Pauw & Witteman en Knevel & Van den 

Brink een gedeelte van het jaar iedere werkdag te zien zijn. Pauw & Witteman tussen half september 

en half mei en Knevel & Van den Brink het overige deel van het jaar. 

 Nieuwsinterviews worden gehouden om een publiek te informeren. Tegelijkertijd is het een 

manier om het functioneren van de democratie te controleren. Beleids- en gezagsvoerders worden 

gevraagd om verantwoording af te leggen en hun beleid uit te leggen aan het publiek, dat bij 

verkiezingen een stemkeuze moet maken en op de hoogte wil blijven van wat er speelt in de wereld 

(Clayman and Heritage, 2002, 2). De gesprekken dienen ordelijk te verlopen omdat het gaat om 

serieuze onderwerpen en het publiek niet goed geïnformeerd wordt bij ongestructureerde, onduidelijke 

en verhitte discussies. Daartoe hebben deelnemers van tevoren gesprekken met redacties van TV- of 

radiostations over het te voeren interview.  

Een nieuwsinterview is, net als bijvoorbeeld gesprekken tussen artsen en patiënten of klas en 

leraar, een institutioneel gesprek. Institutionele gesprekken kennen een specifieke context, namelijk 

die van een instituut, en de gespreksdeelnemers hebben een bepaalde rol. Een institutioneel gesprek 

kent dan ook bepaalde conventies, waarop gespreksdeelnemers georiënteerd zijn. Het is echter niet zo 

dat deze conventies een “wet” zijn waaraan de gespreksdeelnemers zich dienen te houden. 

Integendeel, de conventies komen juist in de interactie tussen de gespreksdeelnemers tot stand. Zo 

bepalen de gespreksdeelnemers de karakteristieke interactie van een nieuwsinterview (Heritage, 2004).  

In de praktijk is er dus ruimte om van de conventies af te wijken en dat gebeurt ook vaak.  

Als er wordt afgeweken, zullen gespreksdeelnemers dit over het algemeen aan elkaar duidelijk maken. 

Uit deze gevallen blijkt ook dat de gespreksdeelnemers op de conventies zijn georiënteerd. In hoeverre 

afwijkingen van conventies toelaatbaar zijn, hangt af van het moment waarop één van de 

gespreksdeelnemers het niet accepteert als een andere gespreksdeelnemer een conventie “schendt”. 

Bijvoorbeeld als de geïnterviewde geen antwoord geeft op een vraag van de interviewer (Hutchby, 

2006, 123). Het interview kan dan uit de hand lopen (meer hierover in paragraaf 2.2). Hieronder de 

conventies van het nieuwsinterview: 

 

Interviewer stelt de vragen, geïnterviewde geeft antwoord 

De interviewer heeft de taak om vragen te stellen en het is aan de geïnterviewde om antwoorden op 

deze vragen te formuleren. Dit wordt door Clayman and Heritage ook wel de vraag-/antwoordvorm 

genoemd. Tijdens interviews kan het voorkomen dat hiervan wordt afgeweken (zie ook paragraaf 2.2). 

Dit kan verschillende oorzaken hebben. Bijvoorbeeld laat de interviewer de geïnterviewde zijn verhaal 

niet afmaken en initieert hij een nieuwe vraag, waarna de geïnterviewde hem in de rede valt.  

 

 



Interactioneel neutrale houding interviewer 

De interviewer wordt geacht een interactioneel neutrale rol (in het vervolg: neutrale rol) aan te nemen. 

Het nieuwsinterview is immers niet bedoeld als platform voor de interviewer om zijn eigen mening te 

ventileren. Het is een journalistiek product en een van de eisen aan een journalistiek werk is dat dit op 

een neutrale wijze wordt geproduceerd (Clayman and Heritage, 2002, 151).  

De interviewer kan een neutrale houding aannemen door zich te beperken tot het stellen van 

vragen, al dan niet met een preface, een inleiding op de vraag. Daarbij laat hij geen eigen meningen 

doorklinken en heeft hij geen commentaar op de mening van de geïnterviewden. Bovendien draagt hij 

zorg voor een evenwichtige representatie van verschillende meningen (Clayman and Heritage, 2002, 

216). In paragraaf 2.3 wordt dieper ingegaan op de neutrale houding van de interviewer. Daarbij wordt 

duidelijk hoe de interviewer zijn neutrale houding kan behouden en kan terugwinnen.  

 

Gericht op het publiek 

Het nieuwsinterview is gericht op het publiek, maar is geen gesprek met het publiek. Deze 

publieksgerichtheid manifesteert zich op een aantal manieren. Zo zal de geïnterviewde met zijn blik 

normaliter gericht zijn op de interviewer en vice versa. Verder spreken geïnterviewden -uiteraard 

indien er verschillende geïnterviewden deelnemen aan het gesprek- elkaar aan en verwijzen ze naar 

elkaar in de derde persoon (Clayman and Heritage, 2002, 120-124). Voorts is de geïnterviewde stil als 

de interviewer spreekt, of het nu is tijdens een preface of tijdens een vraag. Ook is de interviewer stil 

als de geïnterviewde spreekt. Tevens verwijst de interviewer soms letterlijk naar het publiek, 

bijvoorbeeld om zichzelf te rechtvaardigen een bepaalde vraag te stellen. De interviewer maakt dan 

duidelijk dat het publiek geïnteresseerd zal zijn in het antwoord en dat hij daarom de vraag stelt 

(Clayman and Heritage, 2002, p.171).  

Verder is het in gewone gesprekken vaak zo dat in de beurt van een gesprekspartner degene 

die luistert kort reageert met continueerders, zo genoemd omdat ze de beurt van de spreker doen 

continueren. Daarbij gaat het om woordjes als “ja, hmhm of oke”. Het gebruik van continueerders 

wordt in een nieuwsinterview over het algemeen vermeden door de interviewer omdat dit een goed 

verloop daarvan in de weg zou kunnen staan. Immers, er wordt voor een publiek gesproken en het kan 

tot gevolg hebben dat het publiek de neutrale rol van de interviewer niet meer erkent. Met het gebruik 

van continueerders kan deze namelijk de indruk wekken dat hij de opvatting van de geïnterviewde 

ondersteunt en/of de feitelijkheid hiervan bevestigt (Clayman and Heritage, 2002, 124).  

Ook continueerders van de kant van de geïnterviewde kunnen problematisch zijn. Naast het 

feit dat de geïnterviewde de gerichtheid op het publiek loslaat, kan de interviewer de continueerders 

als non-coöperatief zien en als agressief gedrag van de kant van de geïnterviewde, gericht op 

interruptie in de beurt van de interviewer (Clayman and Heritage, 2002, 112). Het gevolg kan zijn dat 

de vraag/antwoordvorm wordt verlaten, waardoor het interview niet goed verloopt en de interviewer 

veel moeite heeft om de normale gang van zaken te herstellen. Immers, de neutrale rol van de 



interviewer wordt dan niet meer erkend door de geïnterviewde (Clayman and Heritage, 2002, 124). 

Dergelijke situaties komen vooral voor als de interviewer een stevig oordeel over de mening van een 

geïnterviewde geeft, waarmee hij deze het gevoel geeft niet neutraal te zijn.  

 

Interviewer bepaalt de agenda 

De interviewer bepaalt de agenda van onderwerpen die aan bod komen. De geïnterviewde is het hier 

niet altijd mee eens en zal soms zijn eigen agenda willen hanteren en ook trachten te beginnen. De 

interviewer zal dergelijk gedrag van de geïnterviewde meestal opmerken en pogen alsnog een 

antwoord te krijgen door het stellen van vervolgvragen. 

 

Interviewer en geïnterviewde maken samen het gesprek, moeten dus samenwerken 

De interviewer en de geïnterviewde voeren het gesprek in onderlinge samenwerking. Beide partijen 

kennen de normen en zullen deze vaak ook naleven. Ondanks dat komt het geregeld voor dat een 

interview niet volgens de normen verloopt, zoals al aangegeven. Beide partijen zullen er dan  

-indien nodig- voor zorgen dat de normale gang van zaken weer wordt hersteld. Het initiatief ligt 

hierbij bij de interviewer, die immers de gespreksleider is.  

Een voorbeeld van een twistpunt is de vraag wanneer de geïnterviewde klaar is met zijn 

antwoordbeurt. De interviewer zal dit (intuïtief) goed moeten aanvoelen, want een geïnterviewde kan 

geïrriteerd raken als hij zijn antwoord niet af kan maken (Clayman and Heritage, 2002, 114). Een 

ander voorbeeld is het geen antwoord geven op vragen door de geïnterviewde. De interviewer zal er 

over het algemeen voor zorgen dat de geïnterviewde hier niet mee wegkomt, bijvoorbeeld door het 

stellen van vervolgvragen (zie ook paragraaf 2.3). Dit zal niet altijd lukken, want geïnterviewden zoals 

bijvoorbeeld politici zijn ervaren en op de hoogte van gesprekstechnieken. 

 

Van belang bij deze conventies is dat het onderzoek van Clayman en Heritage is gebaseerd op 

Amerikaanse en Britse nieuwsinterviews. Traditioneel is objectiviteit/interactionele neutraliteit een 

norm die in de Angelsaksische journalistiek belangrijker wordt geacht dan in de continentale Europese 

journalistiek (Schudson 2001; Donsbach and Klett, 1993), al brokkelt de waarde die aan de norm 

wordt gehecht wel af in de VS (Hanitzsch et al., 2010) en het VK (Clayman and Heritage, 2002, 54). 

Vertaald naar het gesprek met de minister-president kan dit betekenen dat interviewers zich wellicht 

niet altijd schikken in hun rol van vragensteller. Ook zullen ze mogelijk wat makkelijker zijn als het 

gaat om hun neutrale houding en het gebruik van continueerders, danwel het aanspreken van de 

geïnterviewde in de derde persoon. Wellicht dat ze ook wat aanvallender zijn vergeleken met hun 

Amerikaanse en Britse collega’s. Een en ander zal inzichtelijk moeten worden gemaakt door de 

analyses. 

 

 



2.2 Uit de hand lopen van het nieuwsinterview 

Ondanks dat zowel de interviewer als de geïnterviewde op de hoogte is van de conventies van het 

nieuwsinterview is de interactie tussen de interviewer en de geïnterviewde altijd geladen. Immers, de 

geïnterviewde is degene die gevraagd wordt verantwoording af te leggen, terwijl de interviewer 

degene is die hierin de regie heeft. Om diezelfde reden loopt het interview zo nu en dan mis. Soms is 

deze ontsporing van het interview gering, maar af en toe kan het ernstig escaleren (Clayman and 

Heritage, 2002, 120-126).  

Doorgaans begint de escalatie bij het verlaten van de vraag/antwoordvorm door de 

geïnterviewde en soms door de interviewer. Loopt de spanning verder op, dan houden de 

gesprekspartners er geen rekening meer mee dat ze voor een publiek spreken en verwijzen ze ook niet 

meer naar elkaar of naar eventuele andere geïnterviewden in de derde persoon. Escaleert het nog meer, 

dan zijn de blikken van de gespreksdeelnemers niet meer op elkaar gericht. In het uiterste geval verlaat 

de geïnterviewde het interview.  

De interviewer is meestal degene die de escalatie opwekt door zijn vraagstelling en zijn 

manier van reageren tijdens escalaties, maar dat hoeft niet altijd. Of een interview goed verloopt, hangt 

dus voor een groot deel af van de wijze van interviewen. Als de interviewer de geïnterviewde 

bijvoorbeeld onder druk zet met sterk kritische vragen, zal deze zich eerder verzetten dan wanneer de 

interviewer matig kritische vragen stelt. 

Bij het uit de hand lopen van het nieuwsinterview wordt er dikwijls niet meer over de inhoud 

gesproken. Interviewer en geïnterviewde praten over het verloop van het gesprek zelf, iets wat 

“metacommunicatie” wordt genoemd (Roose en Depyper, 2011). Dit kan op verschillende wijzen 

gebeuren, afhankelijk van de mate van escalatie. Zo kan de geïnterviewde zich direct tot de 

interviewer richten en hem beschuldigen van niet-neutraal interviewen. Tevens kan hij commentaar 

gaan leveren op zijn vraagstelling of letterlijk uitspreken er niet op in te gaan. De interviewer van zijn 

kant kan spreken over het feit dat de geïnterviewde de vraag niet beantwoordt en hem verzoeken dat 

wel te doen. Ook kan hij in sommige gevallen de houding van de geïnterviewde ter discussie stellen. 

De verantwoordelijkheid voor het herstel van de normale gang van zaken ligt bij de 

interviewer. Deze kan dat doen door de angel uit de escalatie weg te nemen, bijvoorbeeld door 

beweringen snel anticiperend of met terugwerkende kracht alsnog toe te schrijven aan een derde partij. 

Als dat niet lukt, kan hij zich beroepen op zijn taak, het stellen van vragen en vervolgens legitimeren 

waarom hij de vragen stelt die hij stelt. Verder kan hij nieuwe, minder confronterende vragen over het 

onderwerp stellen. Een andere mogelijkheid is een andere kwestie te starten dan degene die kennelijk 

vijandigheid bij de geïnterviewde heeft opgeroepen (Clayman and Heritage, 2002, 160; 220). 

 



2.3 Vraagontwijkend antwoordgedrag 

In deze scriptie wordt uitgegaan van het principe dat er van “vraagontwijkend antwoordgedrag” of 

“evasion” gesproken kan worden wanneer de interviewer de reactie van de geïnterviewde op een vraag 

ziet/behandelt als een onvoldoende antwoord (Clayman and Heritage, 2002, 242).  

In de analyses wordt vastgesteld of er in uit de gesprekken geselecteerde vraag-

/antwoordsequenties vraagontwijkend antwoordgedrag voorkomt en zo ja, hoe dat dan gebeurt. 

Hieronder komt een aantal zaken aan de orde dat daarvoor nodig is. Daarbij gaat het om de manier 

waarop de interviewer zijn vragen samenstelt, het stellen van vervolgvragen, het type vraag, 

vraagtechnieken, antwoordstrategieën en overlap. Omdat (vraagontwijkend) antwoordgedrag 

interactioneel tot stand komt, wordt bij de bespreking van deze zaken zowel de rol van de interviewer 

als die van de geïnterviewde in ogenschouw genomen. In het methodehoofdstuk wordt dan uitgelegd 

hoe de selectie van vraag-/antwoordsequenties precies tot stand is gekomen en hoe de analyses in zijn 

werk zullen gaan. 

 

“Samenstelling” van vragen 

Interviewers stellen hun vragen op een aantal manieren samen. Allereerst zijn er vragen met een 

preface, een passage voorafgaand aan de vraag. Meestal kaart de interviewer in de preface een nieuw 

(sub)onderwerp aan. In de preface geeft de interviewer daartoe achtergrondinformatie voor het publiek 

en/of introduceert hij een standpunt, veronderstelling of bewering van de geïnterviewde of een andere 

partij. Een vraag met preface is dus vaak een initiële vraag (Clayman and Heritage, 2002, 193-194).  

Ten tweede zijn er vragen zonder preface, zogenoemde enkele vragen. Deze komen vaak voor 

in het nieuwsinterview en bouwen meestal voort op wat eraan voorafging. Het gaat dus veelal om 

vervolgvragen. Deze vragen zullen doorgaans niet het topic veranderen. Een voorbeeld: “maar meneer 

Rutte, betekent dit dat het kabinet geen extra politietrainers naar Afghanistan zal sturen”? (Clayman 

and Heritage, 2002, 192-195).  

 Ten derde zijn er vragen met preface, waarbij in de preface de context voor de vraag wordt 

geherdefinieerd. Dit zijn vervolgvragen, waarbij voor de geïnterviewde extra informatie nodig is om 

deze te kunnen beantwoorden en/of voor het publiek om deze te kunnen begrijpen: de context voor de 

vraag moet opnieuw worden gedefinieerd, iets wat lastig is met een enkele vraag (Clayman and 

Heritage, 2002, 192-195).  

Tot slot zijn er nog indirecte vragen. In die gevallen kent de beurt van de interviewer louter 

een uitspraak, die wordt ingezet als “indirecte vraag”. Daarmee verlaat de interviewer in feite de 

vraag/antwoordvorm. Echter, de geïnterviewde erkent dergelijke passages over het algemeen als 

indirecte vraag en reageert er ook op deze wijze op. Wanneer de interviewer een dergelijke vraag stelt, 

levert dat dan ook meestal geen probleem op voor het interview (Clayman and Heritage, 2002, 138).  



Vervolgvragen 

Bij vraagontwijkend antwoordgedrag is het patroon veelal dat de interviewer een onderwerp 

introduceert, al dan niet met behulp van een preface, waar hij een “initiële” vraag op laat volgen. De 

geïnterviewde komt vervolgens met een reactie die geen afdoende antwoord is in de ogen van de 

interviewer. Dit blijkt uit het feit dat hij een vervolgvraag stelt, vaak in de vorm van een enkele vraag, 

soms in de vorm van een indirecte vraag of een preface met vraag (Koole en Waller, 2005, 94).  

De interviewer stelt doorgaans op twee manieren een vervolgvraag. Bij de eerste manier past 

hij sequentieel anderherstel toe: de interviewer heeft een probleem met het antwoord van de 

geïnterviewde en kan dit oplossen door met zijn vervolgvraag naar een antwoord te zoeken. Bij de 

tweede manier past de interviewer sequentieel zelfherstel toe: er is een probleem met de vraag, want 

de geïnterviewde heeft om een bepaalde reden aangegeven de vraag niet te willen of te kunnen 

beantwoorden. Bij een probleem met de vraag kan de interviewer deze wijzigen (Koole en Waller, 

2005, 93-103).   

In sommige gevallen kan de interviewer het antwoord of de geïnterviewde de vraag verkeerd 

hebben opgevat. In dat geval ligt het probleem en dus ook het herstel niet op het niveau van de vraag-

/antwoordsequentie, maar op uitingniveau. De interviewer kan bij een dergelijk probleem met de vraag 

zijn vraag wijzigen en/of deze uitleggen en bij een probleem met het antwoord uitleggen wat hij niet 

begrijpt en/of een vraag hierover stellen (Koole en Waller, 2005, 93-103).   

 

Type vraag 

Taalkundig is een vraag een uiting met ondervragende zinsbouw, waarbij de intonatie sterk omhoog 

gaat aan het einde. De “functie” die een vraag normaliter heeft is “vragen”. Echter, een vraag kan meer 

doen dan alleen “vragen om informatie”, bijvoorbeeld door te fungeren als “beschuldiging”: “hoe kón 

jij je computer kwijtraken?”. De taalkundige vorm van een vraag komt dus niet altijd overeen met zijn 

functie. Hetzelfde geldt voor een uitspraak. De functie daarvan is normaliter “het poneren van een 

stelling of beweren”, maar een uitspraak kan ook fungeren als vraag. Deze kent dan geen 

ondervragende zinsbouw, maar soms wel een rijzende intonatie aan het einde (Clayman and Heritage, 

2002, 99-100). Bovenstaande is van belang voor de analyses om rekening te houden met feit dat de 

taalkundige vorm en functie van vragen voor de gespreksdeelnemers niet altijd overeenkomen.  

Bull (1994) heeft de belangrijkste typen vragen in het nieuwsinterview gecategoriseerd op 

basis van hun taalkundige vorm. Dit door een onderscheid te maken tussen vragen met ondervragende 

zinsbouw en vragen zonder ondervragende zinsbouw. Daarbij komt de functie van alle typen vragen 

overeen: bevragen. Hieronder komen de verschillende typen vragen aan de orde. Bij ieder type wordt 

aangegeven wat kan gelden als een antwoord. Op basis hiervan kan bij de analyses nagegaan worden 

of er sprake is van vraagontwijkend antwoordgedrag.  

Vanuit conversatieanalytisch oogpunt moet daarbij worden aangetekend dat het 

doorslaggevend is of de interviewer de reactie van de geïnterviewde op een vraag ook als ontwijkend 



beschouwt. Daartoe kan gekeken worden welke gevolgen de reactie van de geïnterviewde heeft voor 

de vervolgactie van de interviewer. Stelt hij bijvoorbeeld een vervolgvraag? 

 

Vragen met ondervragende zinsbouw 

• ja/nee-vragen  

Deze vragen om bevestiging, danwel ontkenning. Strikt genomen is er sprake van een 

antwoord als er met “ja” of “nee” wordt gereageerd (Bull, 1994, 123). Echter, ook reacties met 

woorden als “zeker, absoluut en natuurlijk” kunnen worden gezien als een ja-antwoord en 

reacties met woorden als “geenszins, helemaal niet en nooit” als een nee-antwoord  

(Quirk, Greenbaum, Leech & Svartvik, 1985). Ook geven geïnterviewden soms antwoorden 

als “een beetje”. Een dergelijk antwoord is bevestigend, maar ligt tussen ja en nee in 

(Bolinger, 1978).  Hierbij zou sprake kunnen zijn van vraagontwijkend antwoordgedrag. 

Immers, de geïnterviewde verzwakt de kracht van zijn antwoord door geen ja of nee te 

antwoorden.  

Bij ja/nee-vragen past niet alleen een ja/nee-antwoord, maar ook een bijpassende 

uitwerking. Zonder deze uitwerking kan de interviewer het antwoord als onvolledig 

beschouwen en in dat geval zal deze doorvragen (Clayman and Heritage, 2002, 252). Per slot 

van rekening moet het publiek worden geïnformeerd.  

Echter, of er sprake is van vraagontwijkend antwoordgedrag hangt in alle gevallen af 

van hoe de interviewer het antwoord beoordeelt. Zo kan een ja- of nee-antwoord met 

uitwerking, dat op het oog een passend antwoord is, toch een ontwijkend antwoord zijn. 

• w-vragen  

Deze beginnen met de vraagwoorden wat, wie, welke, wanneer, waarom, hoe, waar. Bij dit 

type vragen is een open reeks antwoorden mogelijk, afhankelijk van het vraagwoord. Ook hier 

geldt dat op grond van de reactie van de interviewer moet worden opgemaakt of er sprake is 

van vraagontwijkend antwoordgedrag.  

• alternatieve vragen/disjunctieve vragen  

Dit zijn of…of-vragen, waarbij aan de geïnterviewde meerdere antwoordopties worden 

voorgesteld. Deze kan daarop reageren door één van de alternatieven als antwoord te kiezen  

of door zelf een alternatief aan te dragen. Ook kan hij zich verzetten en dan noch een 

alternatief kiezen, noch zelf een alternatief aandragen. In de eerste twee gevallen kan worden 

gesproken van een antwoord en in het derde geval van het uitblijven van een antwoord (Bull, 

1994, 126). Uiteraard geldt ook hier dat de interviewer beoordeelt of er sprake is van een 

voldoende antwoord.  

Er zijn argumenten om te stellen dat de alternatieve vraag sturend is, maar ook dat 

deze dat niet is. De vraag kan sturend werken door de mogelijke antwoorden voor de 

geïnterviewde in te perken en hem zo een bepaalde richting op te drukken. Op die manier 



wordt het een gesloten vraag. Echter, of dit sturende effect daadwerkelijk optreedt, moet 

blijken uit de reactie van de geïnterviewde. Deze vat de vraag niet altijd op als sturend. 

Bovendien gebruikt de interviewer de alternatieve vraag in sommige gevallen niet als een 

direct en sturend verzoek om informatie, maar probeert hij indirect tot informatie te komen. 

De vraag functioneert dan als “verzoek om te vertellen” en wordt daarmee een open vraag 

(Houtkoop-Steenstra, 1991, 188; 192).  

Voorbeeld:  

Hoe kom je daarop?     

 -Gaat dat plotseling         

-Of was d’r een aanleiding voor 

 

Vragen zonder ondervragende zinsbouw 

• verklarende vragen 

Deze vragen worden vaak gesteld met het verzoek overeenstemming of onenigheid met de 

interviewer aan te geven en kunnen in de meeste gevallen worden geanalyseerd als een ja/nee-

vraag. In de dataset die voor het artikel is gebruikt, is dit in 92% van gevallen zo. Sommige 

verklarende vragen moeten worden geanalyseerd als een wh- of alternatieve vraag. Dit is in 

8% van de gevallen zo (Bull, 1994, 126).  

De verklarende vraag heeft de vorm van een uitspraak. Er is niet altijd sprake van een 

stijgende intonatie aan het einde (Bull, 1994, 117). Als dit inderdaad niet het geval is, is er 

vaak sprake van een uitspraak over een B-event. Dat zijn gebeurtenissen waar de 

geïnterviewde unieke of bevoorrechte informatie over heeft. In het nieuwsinterview gaat het 

meestal om zijn gevoel rondom een gebeurtenis, zijn houding of intenties daarbij, danwel 

gebieden waar hij specifieke kennis, expertise of autoriteit in heeft (Clayman and Heritage, 

2002, 102). 

Voorbeeld: “u heeft er geen spijt van dat u het partijvoorzitterschap gaat neerleggen”. 

• formulations 

Nauw verwant aan verklarende vragen zijn zogenaamde formulations. Een formulation is  

een uiting waarmee een gespreksdeelnemer reflecteert op de loop van het gesprek. In het  

nieuwsinterview is dat doorgaans de interviewer. De geïnterviewde kan de formulation 

bevestigen, danwel ontkennen. Meestal werkt hij zijn bevestigende, danwel ontkennende 

antwoord vervolgens uit (Heritage and Watson, 1980, 253). Of er sprake is van een afdoende 

reactie van de geïnterviewde op de formulation, hangt wederom af van hoe de interviewer 

deze reactie beoordeelt.  

Voorbeeld:  

Interviewer: dus als ik u goed begrijp, gaat u de motie van de PVV steunen? 

Minister-president: ja, omdat… 



• indirecte vragen  

Dit zijn vragen waarbij de essentie in een bijzin staat (Bull, 1994, 121). Verder heeft dit type 

vragen de eigenschap dat, zoals al vermeld, een ondervragende zinsbouw ontbreekt, maar ook 

dat ze eindigen met een punt en geen stijgende intonatie hebben (About, 2011). Het hangt af 

van de vraag hoe deze geanalyseerd dient te worden. Dit kan meestal op dezelfde manier als 

vragen met een ondervragende zinsbouw (Bull, 1994, 126). 

Voorbeeld: “ik vraag u of u het kabinet gaat steunen”. 

• vragen zonder persoonsvorm: “moodless-vragen” 

Ook deze vragen worden gesteld met het verzoek overeenstemming of onenigheid met de 

interviewer aan te geven en kunnen in de meeste gevallen worden geanalyseerd als een ja/nee-

vraag (Bull, 1994, 126). 

Voorbeeld:  

Minister-President: “ik wil niet vooruit lopen op de verkiezingsuitslag door te speculeren over  

het resultaat van mijn partij”. 

Interviewer: gewoon afwachten? 

 

Vraagtechnieken 

Een interviewer wordt geacht zijn vragen op een neutrale wijze te stellen. Dat wil zeggen, hij laat 

daarbij geen eigen meningen doorklinken en geeft geen commentaar op de mening van de 

geïnterviewde. Echter, ook dient hij de geïnterviewde kritisch te ondervragen omdat deze 

verantwoording moet afleggen aan het publiek. De interviewer bevindt zich hier in een spanningsveld, 

want hoe kritischer zijn vragen, hoe minder hij als neutraal beschouwd wordt door de geïnterviewde. 

Hoe neutraler de interviewer daarentegen is volgens de geïnterviewde, hoe minder kritisch zijn vragen 

zullen zijn.  

Binnen dit spanningsveld zal de interviewer een balans moeten vinden: het is niet de bedoeling 

de geïnterviewde een platform te geven om zijn mening te ventileren, maar ook niet om hem met 

zware kritiek onder extreme druk te zetten. De interviewer kan verschillende technieken gebruiken om 

een kritische, maar toch neutrale houding aan te nemen. Of deze houding als neutraal beschouwd kan 

worden, hangt van de reactie van de geïnterviewde af. Als deze bijvoorbeeld de vraag/antwoordvorm 

verlaat na een vraag, kan dat een teken zijn dat hij de interviewer niet als neutraal beschouwt 

(Clayman and Heritage, 2002, 150-151).  

Hieronder worden de vraagtechnieken agendabepaling, presuppositie, preferentieorganisatie 

en footing besproken, waarbij uiteraard ook de rol van de geïnterviewde ter sprake komt. 

Agendabepaling, presupposities en preferentieorganisatie zijn technieken waarmee de interviewer de 

geïnterviewde onder druk kan zetten en worden daarom als “agressief” betiteld. Footing is een 

techniek die het de interviewer mogelijk maakt een neutrale houding aan te nemen. Om die reden gaan 



de agressieve technieken vaak gepaard met het gebruik van footing (Clayman and Heritage, 2002, 

152).  

 

Agendabepaling  

De interviewer stelt met zijn vraag de agenda in drie opzichten vast. Ten eerste bepaalt de vraag het 

topic en zodoende het domein waarbinnen geantwoord dient te worden. Een vraag perkt het aantal 

mogelijke antwoorden op deze wijze in meer of mindere mate in. Zo wordt de interviewer gedwongen 

om een antwoord te formuleren binnen het door de vraag afgebakende domein. Ten tweede bepaalt de 

vraag de vorm van antwoorden. Zo is het bij een ja-/nee-vraag de bedoeling om met ja of nee te 

antwoorden. Ten slotte bepaalt de vraag hoe nauw of breed gedefinieerd een antwoord moet zijn. Dit 

hangt af van het type gestelde vraag. Zo doelt de ja-/nee-vraag op een nauw antwoord, terwijl wie-, 

wanneer- en waar-vragen een breder antwoord vragen en dit nog meer geldt voor wat-, waarom- en 

hoe-vragen (Clayman and Heritage, 2002, 196-201).  

 

Presupposities  

Zowel prefaces als vragen bevatten vaak presupposities, oftewel: beweringen en/of 

vooronderstellingen van de interviewer die in de vraagstelling ingebed zitten. Presupposities kunnen 

de geïnterviewde onder stevige druk zetten. De mate waarin is afhankelijk van de opzet van de 

vraagstelling. Allereerst is het van belang hoe sterk de presuppositie in tegenspraak is met het 

standpunt van de geïnterviewde. Eveneens belangrijk is hoe de preface en de vraag worden 

gecombineerd. Zo levert een vijandige presuppositie in combinatie met een vijandige vraag veel druk 

op. Een andere factor is in hoeverre de presuppositie is ingebed in de vraag. Hoe meer dit het geval is, 

hoe moeilijker het voor de geïnterviewde wordt om de presuppositie aan te vechten en toch de vraag te 

beantwoorden. Een extreem voorbeeld hiervan is de zogenaamde “quandary vraag”. Een voorbeeld 

van een quandary-vraag is: “wanneer stopte je met het slaan van je vrouw”? Quandary-vragen zijn 

vrijwel altijd waar-, wie-, wat-, waarom- en wanneer-vragen (Clayman and Heritage, 2002, 203-206).  

 

Preferentieorganisatie 

De interviewer kan de geïnterviewde ook onder druk zetten door gebruik te maken van de zogenaamde 

preferentieorganisatie. Hiermee wordt het geven van bepaalde antwoorden voor de geïnterviewde 

gemakkelijker gemaakt, “geprefereerd gemaakt”. Hij wordt als het ware in de richting van een 

antwoord geduwd en dat is vaak in de richting van een antwoord dat tegen zijn standpunt ingaat 

(Clayman and Heritage, 2002, 208-212).  

De preferentieorganisatie wordt doorgaans ingezet met behulp van de zinsbouw van een vraag, 

al zijn er ook combinaties tussen preface en vraag mogelijk die hetzelfde effect hebben. Met de 

zinsbouw kan de preferentieorganisatie op verschillende manieren worden ingezet. Zo maakt een 



negatieve vraagformulering een ja-antwoord, dus een bevestiging, sterk geprefereerd. Een voorbeeld 

van een vraag die een dergelijk effect teweegbrengt is:  

“Meneer Verhagen, vindt u niet dat het CDA met de VVD zou moeten willen regeren”?  

Het effect wordt duidelijk als deze vraag tegenover een meer neutrale vraag wordt gezet: 

“Meneer Verhagen, vindt u dat het CDA met de VVD zou moeten willen regeren”? 

De negatieve formulering in de eerste vraag zorgt ervoor dat het voor Verhagen sterk geprefereerd is 

om te antwoorden dat zijn CDA met de VVD zou moeten willen regeren. In de tweede vraag is dit niet 

aan de orde (Clayman and Heritage, 2002, 208-212).  

Een dergelijk effect treedt ook op bij vragen die gecombineerd worden met zogenoemde “tag-

vragen”. Dit zijn korte vragende woordjes of woordencombinaties als “is het niet”, “toch”,  

“nietwaar”, of “hè”. Hierbij geldt dat een bevestigende uitspraak met een “tag”-vraag een ja-antwoord 

uitlokt en een ontkennende uitspraak met een “tag”-vraag een nee-antwoord.   

De preferentieorganisatie kan ook met behulp van woorden(combinaties) met een negatieve 

polariteit worden ingezet. Dit zijn woorden die altijd binnen een context van ontkennend of negatief 

geformuleerde zinnen voorkomen (Postma, 1999, 7-10). Het gaat om een woordencombinatie als: 

“ook maar”. Deze lokt een ontkennend antwoord uit (Clayman and Heritage, 2002, 212).  

En tot slot kunnen nog vragen met een woord als “echt” genoemd worden. Dit zijn 

zogenaamde extreme case formulations. Pomerantz (1996) heeft hier onderzoek naar gedaan. In haar 

artikel wordt uiteengezet dat gespreksdeelnemers extreme case formulations in uitingen gebruiken om 

medegespreksdeelnemers van iets te overtuigen, bijvoorbeeld de ernst van een klacht: “iedereen heeft 

er last van”. Door deze formulering is het voor een medegespreksdeelnemer lastig om de klacht te 

ontkennen. In het nieuwsinterview heeft de extreme case formulation een soortgelijk effect: hiermee 

gaat de interviewer als het ware tegen het standpunt van de geïnterviewde in, waarmee hij een 

ontkennend antwoord geprefereerd maakt. Bijvoorbeeld als volgt: “bent u echt voor de 

bezuinigingsplannen”. De geïnterviewde wordt op deze wijze sterk uitgedaagd om zijn positie te 

verdedigen (Clayman and Heritage, 2002, 212).  

 

Footing 

Footing is de mate van afstand die een spreker inneemt ten aanzien van een uiting die hij produceert, 

aldus Goffman (1981). Hoe groter de afstand is, hoe minder de verantwoordelijkheid voor de uitspraak 

bij de spreker komt te liggen en vice versa. Footing speelt dan ook een belangrijke rol bij het 

realiseren van interactionele neutraliteit door de interviewer. 

De interviewer gebruikt footing/bouwt afstand in door een bewering, standpunt of 

veronderstelling toe te schrijven aan een tweede of derde persoon. Toeschrijving aan een tweede 

persoon houdt in dat de interviewer tijdens de preface een bewering, standpunt of veronderstelling 

doet op naam van een geïnterviewde die aanwezig is bij het gesprek. Toeschrijving aan een derde 

persoon houdt in dat de interviewer een bewering, standpunt of veronderstelling doet op naam van een 



partij die niet aanwezig is bij het gesprek (Clayman and Heritage, 2002, 136). Daarbij kan het gaan om 

een expert, een bewindsman of een organisatie. Maar vaak ook wordt een onduidelijkere groep 

aangehaald door de interviewer: “een groep mensen” of “veel mensen”. Of er wordt helemaal geen 

partij genoemd met behulp van de constructie “ik heb begrepen dat” of een passieve constructie: “er 

wordt beweerd dat…” (Clayman and Heritage, 2002, 153-157). Toeschrijvingen kunnen van 

toepassing zijn op een hele preface, maar ook op slechts een woord of een zin.  

Interviewers kunnen in hun spreekbeurt bij voorbaat al afstand betrachten of ermee schuiven. 

Dit laatste is wat Goffman een verschuiving van footing noemt. De interviewer zal dan bijvoorbeeld 

een uiting produceren in eigen woorden, waarna hij overschakelt op het produceren van uitingen 

namens anderen en vice versa. Een reden voor een verschuiving van footing kan zijn dat een 

interviewer een niet neutraal geformuleerde uiting wil herstellen door deze alsnog toe te schrijven. 

Ook kan het zijn dat de interviewer de grenzen van zijn neutrale rol opzoekt en in plaats van een sterke 

afstand een minder sterke afstand gaat innemen om de geïnterviewde onder druk te zetten. 

Footing is dus een krachtige techniek omdat het de interviewer in staat stelt in zijn 

vraagstelling met stevige kritiek op de geïnterviewde te komen in de vorm van standpunten en 

beweringen, maar daarbij zelf geen onderwerp van gesprek te worden. Dat wil zeggen, de 

geïnterviewde zal meestal op de inhoud reageren.  

Toch is de interviewer niet altijd succesvol met het gebruik van footing. Zijn succes hangt af 

van de mate waarin de afstand die hij inneemt ten aanzien van zijn uitingen door de geïnterviewde 

“geloofd” wordt. Deze zal zich tegen de vraagstelling verzetten op het moment dat hij vindt dat de 

interviewer zijn neutrale rol verlaat. Natuurlijk speelt daarbij ook mee in hoeverre de geïnterviewde 

onder druk gezet wordt en de mate waarin hij dat ook zo ervaart. De druk kan bijvoorbeeld sterk 

worden opgevoerd door bij het presenteren van een bewering in de preface een expert aan te halen die 

een andere mening heeft dan de geïnterviewde. Daarmee vergroot de interviewer de 

geloofwaardigheid van de bewering. Uiteraard kan de geïnterviewde dan de deskundigheid van de 

expert aanvechten (Clayman and Heritage, 2002, 166-171). 

 

Antwoordstrategieën 

Clayman (2001) heeft patronen ontdekt in de manier waarop publieke figuren reageren op vragen. Dit 

heeft hij kunnen doen op basis van meer dan 100 nieuwsinterviews die in de jaren ’80 en ’90 in de 

Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk zijn uitgezonden. De ontdekte patronen vormen een 

goede start om (vraagontwijkend) antwoordgedrag in het gesprek met de minister-president te 

analyseren (Clayman, 2001, 405). Geïnterviewden gebruiken verschillende strategieën om duidelijk te 

maken of juist te verhullen of ze op een vraag zullen antwoorden. Deze strategieën zullen hieronder 

worden besproken. Uiteraard is het hierbij aan de interviewer om te beoordelen of er sprake is van een 

afdoende antwoord. 

 



Antwoord geven 

Geïnterviewden kunnen op een aantal manieren aangeven dat ze de vraag zullen beantwoorden. 

Allereerst met zogenaamde “indirecte antwoorden”. Deze komen niet zo vaak voor. De geïnterviewde 

komt hierbij met een inleidend stukje dat hij daarna uitwerkt (Clayman, 2001, 407-409). Voorbeeld:  

“Meneer Cohen, wat vindt u van het financiële reddingsplan voor Griekenland”? 

Waarop hij antwoordt: 

“Nou, om te beginnen vind ik dat landen uit de Eurozone die in financiële problemen zijn moeten 

worden gesteund, maar als het gaat om Griekenland vind ik dat er om het reddingsplan effectief te 

kunnen laten zijn te weinig garanties van de Griekse regering zijn op beterschap”. 

Daarbij is het zinsdeel “nou…gesteund” het inleidende stukje en markeren de woorden “om te 

beginnen” dat er nog een uitwerking komt. 

Ten tweede kan de geïnterviewde met een minimaal antwoord komen, waarna hij dit uitwerkt. 

Dit is vaak het geval bij ja/nee-vragen: antwoorden met ja of nee en daarna dit antwoord uitwerken. 

Het komt ook voor bij vragen die beginnen met wat, waar, wie, waarom, wanneer. Na het geven van 

minimale antwoorden kan de geïnterviewde aangeven dat hij op de vraag antwoordt door de vraag of 

delen daarvan te herhalen. Soms markeert de geïnterviewde het einde van zijn antwoord door 

nogmaals delen van de vraag terug te laten komen als hij klaar is met zijn beurt (Clayman, 2001, 409-

410). 

Ten derde kan de geïnterviewde aan de hand van anaforische uitdrukkingen naar de vraag 

verwijzen. Dat kan met het voornaamwoord “dat”, het woord “omdat”, dat vaak een reden inleidt, of 

met het letterlijk, danwel met behulp van zelfstandig naamwoord(groep)en herhalen van 

werkwoorden/werkwoordsvormen/woord(groep)en. Bij anaforische uitdrukkingen is de initiële 

opmerking tamelijk vaag, maar er wordt hiermee wel een invulling van het antwoord verwacht die ligt 

in de lijn van de vraag. Met het gebruik van anaforische uitdrukkingen geeft de geïnterviewde aan dat 

hij meewerkt (Clayman, 2001, 410-412).  

 

Openlijk ontwijken 

Als de geïnterviewde geen antwoord geeft, kan hij dat doen door de vraag openlijk te ontwijken1. 

Clayman spreekt hierbij over “overt practices”. Bij het openlijk vermijden draait de geïnterviewde om 

de vraag heen en laat hij duidelijk blijken dat hij dat van plan is. Dat doet hij vaak aan de hand van 

metacommunicatie, waarmee hij het niet heeft over de inhoud van de vraag, maar over het gesprek 

zelf. De geïnterviewde verlaat dan dus de vraag-/antwoordvorm en werkt niet mee aan het interview. 

Dat kan hem schade berokkenen, gezien het feit dat het opvalt bij de interviewer en het publiek 

(Clayman, 2001, 416).  

 
1De termen openlijk en verbloemd ontwijken dekken wellicht niet de gehele lading van de Engelse termen overt en covert 

practices doordat deze de suggestie oproepen dat de minister-president bedoeld de vraag ontwijkt. 



Om die reden past de geïnterviewde vaak “schadebeheersing” toe. Dat gebeurt op verschillende 

manieren. Zo kan de geïnterviewde aan de interviewer toestemming vragen om de agenda te wijzigen 

en daarbij wel of niet wachten op zijn antwoord. Hierbij respecteert hij de regie van de interviewer, al 

geldt dat in een wat mindere mate als hij niet wacht op toestemming. Een andere mogelijkheid is om al 

dan niet in combinatie met een verzoek voor toestemming een agendawijziging te rechtvaardigen, 

bijvoorbeeld als de geïnterviewde eerder in het interview een punt niet heeft kunnen maken. In dit 

geval is er sprake van nog wat minder respect voor de regie van de interviewer. Tevens kan de 

geïnterviewde weigeren de vraag te beantwoorden, vaak om onder stevige kritiek uit te komen, soms 

met een reden. Hierbij verliest de interviewer (tijdelijk) de regie. 

Omdat een weigering stevig verzet is tegen de vraagstelling van de interviewer, probeert de 

geïnterviewde dit vaak te rechtvaardigen in uitgebreide bewoordingen, bijvoorbeeld door uit te leggen 

dat de informatie nog niet beschikbaar is. In sommige gevallen doet de geïnterviewde dat niet en 

maakt hij duidelijk dat hij de vraag ongeschikt acht. Dit komt niet vaak voor vanwege de sterk 

vijandige houding jegens de interviewer en het wantrouwen in diens neutrale positie die een dergelijke 

actie met zich meebrengt. Bovendien kan het zijn dat de geïnterviewde in een discussie terechtkomt 

over de geschiktheid van de vraag (Clayman, 2001, 416-424). 

 

Verbloemd ontwijken 

Als de geïnterviewde geen antwoord geeft, kan hij dat ook doen door dit te verbloemen¹. Hij probeert 

dan de agenda van de vraag te veranderen. Clayman spreekt hierbij van “covert practices”. Het 

verbloemd ontwijken gebeurt uiterst subtiel. Immers, als deze actie mislukt, is de schade voor de 

geïnterviewde aanzienlijk. Hij kan door het publiek als onbetrouwbaar en manipulatief worden 

beschouwd en kan dit beeld vervolgens moeilijk rechtzetten omdat het kenmerk van verbloemd 

ontwijken nu juist is dat schadebeheersing ontbreekt (Clayman, 2001, 424-432). 

De geïnterviewde kan op allerlei manieren verbloemd ontwijken. Een daarvan is het spreken 

over de toekomst als een vraag gericht is op een netelige kwestie uit het verleden. Ook kan de 

geïnterviewde schijnantwoorden geven. Bijvoorbeeld door een inleiding op een mogelijk antwoord op 

te volgen met een eigen verhaal, door ja te zeggen op een ja/nee-vraag en daarna geheel zijn eigen 

verhaal te vertellen of door anaforische uitdrukkingen te misbruiken om tot een eigen agenda te 

komen. Daarnaast gebruiken geïnterviewden soms een nevenschikkend voegwoord als “en” om bij 

iedere nieuwe zin meer naar een eigen verhaal toe te praten. Hij plakt dan stukken tekst aan elkaar die 

ook op zichzelf als zin zouden kunnen fungeren. Verder komt het voor dat de vraag zodanig 

geparafraseerd wordt, dat de geïnterviewde de agenda in zijn voordeel wijzigt. Hij richt zich in dat 

geval op een element uit de vraag, zoals een presuppositie of een deelvraag. Tot slot kan de 

geïnterviewde melden dat hij het oneens is met een uitspraak van de interviewer. Hij verschuift dan 

tijdens zijn beurt de agenda in de richting van een discussie over de waarheid van een uitspraak van de 

interviewer (Clayman, 2001, 424-432). 



Overlap 

De geïnterviewde kan (vraagontwijkend) antwoordgedrag vormgeven met behulp van het overlappen 

van de beurt van de interviewer. Hieronder zal daarom worden uitgelegd wat overlap is. 

Over het algemeen is het zo dat er in gesprekken één iemand tegelijk praat. Hierop zijn twee 

uitzonderingen: stiltes en overlap. Bij stiltes praat er niemand, terwijl bij overlap twee of meerdere 

gespreksdeelnemers tegelijkertijd praten. Er zijn meerdere vormen van overlap (Schegloff, 2000, 3): 

• interruptie; 

• praten terwijl een andere gespreksdeelnemer de beurt heeft; 

• gelijktijdig een nieuwe beurt beginnen  

 

Vanwege het feit dat er normaliter één iemand tegelijk praat in een gesprek, is overlap over het 

algemeen problematisch. Echter, in sommige gevallen is dat niet het geval (Schegloff, 2000, 5-6):  

Allereerst wanneer een spreker inhaakt op het einde van de beurt van een andere spreker, de 

zogenaamde bijnacompleet-overlap. Ten tweede bij continueerders die alleen aangeven dat de spreker 

“in de loop van een uitgebreide beurt van een andere spreker zit”, dus luistert en niet competitief om 

de beurt vecht. Ten derde als de huidige spreker een andere spreker uitnodigt om iets te zeggen in zijn 

beurt. Dat is het geval als de huidige spreker een andere spreker zijn uiting laat afmaken en bij een 

“word search”. Bij een word search vraagt de huidige spreker een ander om in zijn beurt een woord te 

noemen dat hij even niet weet. Tot slot is overlap niet problematisch bij momenten die bedoeld zijn 

om te praten in koor, zoals lachen en collectief groeten. 

Bij problematische gevallen van overlap zitten gespreksdeelnemers elkaar in de weg. De 

overlap blokkeert zo een vloeiende voortgang van het gesprek. Over het algemeen gaat dit gepaard 

met competitie om de beurt: competitieve overlap. Gespreksdeelnemers proberen dan op verschillende 

manieren de beurt te krijgen of te behouden. Schegloff spreekt hierbij over “hitches en perturbations”, 

waarbij hitches een tijdelijke stop in de voortgang van het gesprek zijn en perturbations een 

gemarkeerd vertrek van het prosodische karakter van een uiting, bijvoorbeeld sneller gaan praten, het 

herhalen van zinnen en met hogere toon praten. Met deze acties wordt getracht gespreksdeelnemers te 

overstemmen, danwel te voorkomen dat ze de regie overnemen (Schegloff, 2000, 12;17).  

De oplossing voor overlap is in theorie tamelijk simpel: ophouden met praten. Daar waar 

sprake is van competitieve overlap ligt de praktijk veel gecompliceerder (Schegloff, 2000, 19;24). De 

sprekers hebben namelijk een belang om door te gaan. Zo kunnen ze iets willen zeggen/willen 

reageren op iets en daarvoor een beurt nodig hebben. Ook kan het eerdere verloop van de interactie 

met zijn geschiedenis van beurtverdeling en strijd daaromtrent gespreksdeelnemers motiveren om 

herhaaldelijk competitief te worden. En verder is er nog status. Hiervoor heeft iedere vorm van 

“overlap doorzetten” gevolgen. Dat feit op zichzelf bepaalt echter niet of stoppen of doorzetten daarna 

“status aangeeft of oplevert”. Uiteraard is er ook een probleem als iedereen ophoudt met praten. In het 



nieuwsinterview moet de interviewer dit oplossen door de regie als vragensteller weer op te pakken 

(Schegloff, 2000, 21).  

Als de overlap is opgelost normaliseren de gespreksdeelnemers doorgaans hun manier van 

praten. Zo stoppen ze bijvoorbeeld met hard te praten. Er is immers geen motivatie meer om 

competitief te spreken omdat de normale situatie, waarin één iemand spreekt, weer is hersteld. 

Bovendien zou het opvallen als de enige spreker hard blijft praten.  

 

2.4 Samenvatting 

In dit hoofdstuk is beschreven wat een nieuwsinterview inhoudt. Een nieuwsinterview is een gesprek 

tussen één, soms twee interviewers en één of meerdere geïnterviewden. Dit gesprek wordt 

georganiseerd door instituties als televisieomroepen, radio-omroepen of kranten. Een nieuwsinterview 

kent een aantal conventies, die echter geen wet van Meden en Perzen zijn. Zo stelt de interviewer de 

vragen en geeft de geïnterviewde antwoord. Verder neemt de interviewer een neutrale houding aan en 

bepaalt hij de agenda. Ook is het interview gericht op en bedoeld voor het publiek. Daarnaast maken 

de interviewer en de geïnterviewde samen het gesprek werken ze dus samen.  

Vervolgens is uitgelegd dat het nieuwsinterview uit de hand kan lopen doordat de interactie 

tussen geïnterviewde en interviewer altijd geladen is. De geïnterviewde moet immers verantwoording 

afleggen en de interviewer heeft daarin de regie. 

Daarop is aan de orde gekomen waar naar gekeken moet worden als het gaat om de vraag of  

er in een nieuwsinterview sprake is van vraagontwijkend antwoordgedrag en zo ja, hoe dat dan 

gebeurt. Daarvoor dient gekeken te worden naar de samenstelling van interviewvragen en naar 

vervolgvragen: is er sprake van vervolgvragen. Verder moet worden nagegaan of de geïnterviewde 

reageert volgens de vorm die bij het type vraag hoort. Een ja/nee-vraag wordt immers doorgaans 

beantwoord met ja of nee in combinatie met een uitwerking. Voorts moeten de vraagtechnieken 

agendabepaling, presupposities, preferentieorganisatie en footing in ogenschouw worden genomen, 

alsmede antwoordstrategieën die vaak worden gehanteerd door de geïnterviewde. Daarbij gaat het om 

antwoord geven, openlijk en verbloemd ontwijken. Tot slot moet gekeken worden naar overlap. Op 

basis van al deze zaken kan (vraagontwijkend) antwoordgedrag in het gesprek met de minister-

president worden geanalyseerd.  

 



3.Methode  

In deze scriptie wordt onderzocht of Nederlandse minister-presidenten in het wekelijks gesprek met de 

minister-president vraagontwijkende antwoorden geven en zo ja, hoe ze dat dan doen. Voor de 

controleerbaarheid van de analyse is het van belang te vermelden hoe het materiaal is verzameld en 

gekozen. Dit komt aan de orde in subparagraaf 3.1. Voor het onderzoek wordt gebruik gemaakt van de 

kwalitatieve onderzoeksmethode conversatieanalyse. Het is eveneens belangrijk om aan te geven wat 

voor benadering dit is en hoe deze in de scriptie wordt gebruikt. Dit komt aan bod in subparagraaf 3.2. 

 

3.1 Materiaalkeuze en -verzameling 

In deze scriptie is gekozen om (vraagontwijkend) antwoordgedrag van de minister-presidenten Ruud 

Lubbers, Wim Kok, Jan-Peter Balkenende en Mark Rutte te analyseren. In eerste instantie waren de 

minister-presidenten Joop den Uyl en Dries van Agt ook in beeld. Er is echter besloten om Den Uyl en 

Van Agt buiten de dataset te laten, omdat er geen interviewers zijn die alle zes minister-presidenten 

hebben geïnterviewd. Dat was nodig omdat het aanvankelijk de bedoeling was om na de analyses in 

een vergelijkend hoofdstuk naast elkaar te zetten wat de verschillen zijn in de manieren waarop de 

minister-presidenten in gesprek met verschillende interviewers (ontwijkende) antwoorden geven. 

Lubbers, Kok en Balkenende zijn door de interviewers Ferry Mingelen en Paul Witteman allemaal 

minstens eenmaal geïnterviewd. Mark Rutte is echter niet door Paul Witteman geïnterviewd.  

Er is afgezien van een vergelijkend hoofdstuk omdat dit met de conversatieanytische methode 

lastig is en dus te ver gaat voor deze scriptie. Met de dataset is echter wel verder gegaan om 

(vraagontwijkend) antwoordgedrag te analyseren. De scriptie is zodoende een verkennend onderzoek 

dat de basis legt om tot vergelijkingen te kunnen komen.   

Hieronder volgt een uitleg over de selectie van de gesprekken en vervolgens komt aan bod hoe 

de selectie van het materiaal voor de analyses tot stand is gekomen. Daarna wordt 

achtergrondinformatie gegeven over de interviewers en minister-presidenten. Voor uitgebreidere 

achtergrondinformatie, zie bijlage 2. 

 

Selectie gesprekken 

De dataset bestaat uit 7 gesprekken: van ieder van de drie minister-presidenten wordt er 1 gesprek met 

Mingelen en 1 gesprek met Witteman geanalyseerd. Dit met uitzondering van Mark Rutte, van wie er 

geen gesprek met Witteman beschikbaar is. Voor de analyse zijn videofragmenten van deze 

gesprekken verzameld: deels via de voor studenten toegankelijke website www.lorenet.nl en deels 

beschikbaar gesteld door Academia via de organisatie Beeld en Geluid.  

De 7 gesprekken zijn op twee gronden geselecteerd: beschikbaarheid en zwaarte van de 

onderwerpen. Beschikbaarheid was een issue omdat er op Lorenet weliswaar veel gesprekken direct 

beschikbaar waren van Balkenende, maar weinig van Lubbers en Kok. Verder was het lastig om via 

Beeld en Geluid fragmenten beschikbaar te krijgen. Daarnaast is gekozen voor zware onderwerpen. 



Dat wil zeggen dat er gekozen is voor gesprekken waarin bijvoorbeeld oorlogen, vredesmissies of een 

kabinetscrisis aan de orde komen. Deze onderwerpen leveren wellicht interessante vraag-

/antwoordsequenties op. Het gaat immers om gewichtige zaken, waaromtrent de besluitvorming grote 

consequenties kan hebben voor een kabinet en de samenleving. Hierbij valt te denken aan een besluit 

om een vredesmissie te beginnen. Dit kost veel belastinggeld en militairen zullen risico lopen. 

Bovendien is de minister-president als hoofd van de regering politiek verantwoordelijk. Om die 

redenen ligt het in de lijn der verwachtingen dat de interviewer de minister-president bij dergelijke 

zaken kritisch en al dan niet aanvallend benadert. Bij een kritische en aanvallende benadering van de 

interviewer kan de minister-president vragen gaan ontwijken, bijvoorbeeld omdat het hem negatieve 

media-aandacht kan opleveren als hij op de kwestie ingaat (Clayman and Heritage, 2002, 238-239).  

 

Selectie materiaal 

In deze scriptie gaat het om een collectiestudie: er wordt één bepaald aspect van de interactie tussen de 

minister-president en de interviewer, namelijk (vraagontwijkend) antwoordgedrag, onderzocht in een 

verzameling fragmenten (Mazeland, 2003, 248-249). De 7 gesprekken zijn daartoe getranscribeerd 

(voor de transcriptieconventies, zie bijlage 1). Daarna is gekeken welke vraag-/antwoordsequenties uit 

de transcripties interessant zouden kunnen zijn voor de analyse.  

Daarvoor is nagegaan of het type reactie van de geïnterviewde correspondeert met het type 

vraag, bijvoorbeeld of er op een ja/nee-vraag ook een ja/nee-antwoord volgt. Uiteraard is het niet altijd 

zo eenvoudig: zo wordt het bij een indirecte vraag al lastiger omdat deze een minder duidelijke vorm 

heeft dan de ja/nee-vraag. Voorts is bekeken of de geïnterviewde verwijst naar de kern(woorden) van 

de vraag. Hierbij gaat het om de aanwezigheid van anaforische relaties tussen de reactie van de 

geïnterviewde en deze kern(woorden). Deze zijn immers nodig om een antwoord te kunnen 

formuleren. Tot slot is gekeken in hoeverre er sprake is van vervolgvragen. Hiermee geeft de 

interviewer per slot van rekening aan dat hij de reactie van de geïnterviewde als onafdoende 

beschouwt. Hij bevestigt dat hiermee in feite. Om te kunnen bewijzen dat er sprake is van 

vraagontwijkend antwoordgedrag moet dus, volgens de volgende beurt bewijs procedure, naar de beurt 

van de interviewer gekeken worden die volgt op de beurt waarin de geïnterviewde een reactie op de 

vraag geeft (Hutchby, 2006, 22-23). 

 

  



Achtergrondinformatie interviewers en minister-presidenten 

 

Minister-presidenten 

-Ruud Lubbers 

Rudolphus Franciscus Marie Lubbers is geboren te Rotterdam op 7 mei 1939. Op 4 november 1982 

werd Lubbers minister-president. Tot en met 1994 stond hij aan het hoofd van drie kabinetten-Lubbers 

(Ruud Lubbers Unofficial, 2011).  

 Lubbers I regeerde tussen 1982 en 1986. Het CDA en de VVD waren destijds de 

regeringspartijen. Lubbers II bestuurde het land tussen 1986 en 1989 en het kabinet bestond uit CDA 

en VVD. Dit kabinet startte het Nationaal Milieu- en Natuurbeleidsplan. Dat plan had de bedoeling 

een milieubeleid te beginnen dat de basis moest leggen voor duurzame ontwikkeling. Over het plan 

ontstond een kabinetscrisis. Lubbers III leidde Nederland tussen 1989 en 1994. Aan dit kabinet namen 

CDA en PVDA deel (Parlementair Documentatiecentrum Universiteit Leiden, 2011b,c,d). 

 

-Wim Kok 

Willem Kok is geboren te Bergambacht op 29 september 1938. Op 22 augustus 1994 werd Kok 

minister-president. Hij stond tot en met 2002 aan de leiding van twee kabinetten-Kok (Nijssen, 2011). 

Kok I bestuurde Nederland tussen 1994 en 1998. Het kabinet bestond uit PVDA, VVD en D66, het 

eerste zogenoemde “Paarse kabinet”. Het tweede Paarse kabinet regeerde tussen 1998 en 2002. Dit 

kabinet viel vlak voor het verstrijken van de termijn over de kwestie-Srebrenica (Parlementair 

Documentatiecentrum Universiteit Leiden, 2011e,f). 

 

-Jan-Peter Balkenende 

Jan Pieter Balkenende is geboren te Capelle op 7 mei 1956. Op 22 juli 2002 werd Balkenende 

minister-president. Tot en met 2010 stond hij aan het hoofd van vier kabinetten-Balkenende (Breukel, 

2009). Balkenende I bestuurde Nederland tussen 2002 en 2003. Het kabinet bestond uit CDA, LPF en 

VVD en viel door ruzies binnen de LPF. Balkenende II regeerde tussen 2003 en 2006. Het kabinet 

bestond uit CDA, VVD en D66. Het viel door een conflict tussen Rita Verdonk (destijds minister voor 

Vreemdelingenzaken en Integratie, VVD) en Ayaan Hirsi Ali (destijds Kamerlid VVD) over het 

Nederlanderschap van laatstgenoemde. Balkenende III was een overgangskabinet dat regeerde tussen 

2006 en 2007. Het kabinet bestond slechts uit de partijen CDA en VVD. Balkenende IV bestuurde 

Nederland tussen 2007 en 2010. Dit kabinet bestond uit CDA, PVDA en ChristenUnie. Het zat niet de 

gehele periode uit wegens een conflict tussen de PVDA en het CDA over verlenging van de militaire 

missie in Uruzgan, Afghanistan (Parlementair Documentatiecentrum Universiteit Leiden, 2011g,h,i,j).  

 

  



-Mark Rutte 

Mark Rutte is geboren te Den Haag op 14 februari 1967. Op 14 oktober 2010 werd Rutte minister-

president (Staadegaard, 2011). Zijn kabinet Rutte I bestaat uit VVD, CDA en wordt gedoogd door de 

PVV. Het kabinet regeert tot op heden (Parlementair Documentatiecentrum Universiteit Leiden, 

2011k).  

 

Interviewers 

-Ferry Mingelen 

Ferdinand Charles (Ferry) Mingelen is geboren te Den Haag op 12 december 1947. Hij is bekend 

geworden als parlementair journalist/interviewer bij de NOS (Agterberg, Koenders & Van Spall, 

2008a). Daar doet hij verslag van verkiezingen en andere belangrijke politieke gebeurtenissen. Ook 

doet hij afwisselend met andere journalisten het Gesprek met de minister-president. 

 

-Paul Witteman 

Paul Witteman is geboren te Bloemendaal op 14 oktober 1946. Witteman is bekend geworden als 

interviewer in (nieuws)talkshows als De ronde van Witteman, Barend en Witteman, Buitenhof en het 

discussieprogramma Het Lagerhuis. Ook presenteerde hij afwisselend met andere journalisten het 

Gesprek met de minister-president (Agterberg, Koenders & Van Spall, 2008b). Momenteel presenteert 

Witteman met Jeroen Pauw een groot deel van het jaar iedere werkdag de late avond nieuwstalkshow 

“Pauw en Witteman”.  

 

3.2 Onderzoeksmethode en werkwijze 

De onderzoeksmethode conversatieanalyse kijkt naar hoe gespreksdeelnemers in alledaagse en/of 

formele gesprekken hun gesprekken met taal samen én in interactie vorm en structuur geven (Ten 

Have, 1990). Het kerninzicht van de conversatieanalyse is dat gesprekken een bepaalde structuur 

kennen. Zo praat een gespreksdeelnemer gedurende een bepaalde periode (beurt), waarna een andere 

gespreksdeelnemer de beurt op eigen initiatief of op initiatief van de huidige spreker overneemt. Deze 

beurtwisseling komt tot stand doordat gespreksdeelnemers georiënteerd zijn op het uitvoeren van een 

gemeenschappelijk handelingsproject, een sequentie. Bijvoorbeeld “vraag en antwoord”. Nadat een 

gespreksdeelnemer een vraag heeft gesteld, krijgt de ondervraagde de beurt op initiatief van de vrager. 

Deze verzoekt de ondervraagde antwoord te geven. Een dergelijke sequentie wordt een aangrenzend 

paar genoemd. Immers, bij de vraagbeurt, die de sequentie lanceert, hoort een antwoordbeurt, die de 

sequentie compleet maakt (Mazeland, 2003, 74-75).  

Zoals in de inleiding vermeld biedt de conversatieanalyse goede mogelijkheden voor 

onderzoek naar de journalistiek. De methode wordt in deze scriptie dan ook aangewend voor de 

analyse van (vraagontwijkend) antwoordgedrag. Daartoe zijn de volgende stappen doorlopen 

(Pomerantz and Fehr, 1997, 71-74):  



• 1.Selecteren van een reeks fragmenten 

Nadat is vastgesteld welke vraag-/antwoordsequenties interessant zouden kunnen zijn voor de 

analyses is hier vervolgens een aantal sequenties uit geselecteerd. Deze selectie is gebaseerd 

op drie criteria: allereerst moest sprake zijn van meerdere opeenvolgende vragen: 

“vervolgvragen”. Dit (uiteraard) omdat vervolgvragen doorgaans gesteld worden omdat de 

interviewer van mening is onvoldoende of geen antwoord te hebben gekregen, maar zeker ook 

omdat daarbij de interactie tussen interviewer en geïnterviewde goed zichtbaar is, iets wat van 

belang is voor de analyses.  

Het tweede selectiecriterium betreft het gespreksonderwerp. Het gesprek met de 

minister-president bestaat doorgaans uit meerdere onderwerpen die op het moment van het 

interview spelen. De gekozen vraag-/antwoordsequenties moeten onder één 

gespreksonderwerp vallen. Immers, als de interviewer na een (vraagontwijkende) reactie het 

gespreksonderwerp verandert, heeft de vervolgreactie van de geïnterviewde geen verband 

meer met de voorafgaande vraag/antwoordsequenties, iets wat wel van belang is bij de 

bestudering van de interactie bij (vraagontwijkend) antwoordgedrag. Het einde van het 

gespreksonderwerp vormt zo een natuurlijke afbakening voor de selectie van te analyseren 

vraag/antwoordsequenties (Pomerantz and Fehr, 1997, 71).  

Het einde van het gespreksonderwerp is in het gesprek met de minister-president 

tamelijk eenvoudig vast te stellen aan de hand van de topicale organisatie van het gesprek. Zo 

is er vaak sprake van een einde als een vraag-/antwoordsequentie inhoudelijk niet 

overeenkomt met de voorafgaande; bij markeerders als “ten slotte, laatste vraag”; het 

beëindigen van het nieuwsinterview. Ook is het einde vast te stellen door te kijken naar 

prefaces, gezien het feit dat bij lange prefaces vaak een nieuw gespreksonderwerp wordt 

geïntroduceerd.   

Het derde selectiecriterium was van belang om het aantal fragmenten niet te groot te 

laten worden: een fragment moet nog nieuwe inzichten bieden, de zogenoemde eis van de 

theoretische saturatie (Mazeland, 2003, 248). Uit iedere transcriptie is op bovenstaande wijze 

een episode met vervolgvragen geselecteerd.  

De geselecteerde sequenties uit de gesprekken zijn opgedeeld in fragmenten. Ieder 

fragment begint waar de interviewer een vraag stelt en eindigt waar de reactie van de minister-

president is afgelopen. Dit laatstgenoemde is vòòr het moment dat er een vervolg- of nieuwe 

vraag van de interviewer volgt. In het geval van nieuwe vragen moet er dus ook gekeken 

worden naar de topicale organisatie van het interview. Immers, een nieuwe vraag, oftewel een 

vraag die geen vervolgvraag is, hoort niet bij de selectie omdat deze betrekking heeft op een 

nieuw onderwerp.  

 

 



• 2.Karakteriseren van de acties  

Een actie is een handeling die in interactie wordt uitgevoerd door de gespreksdeelnemers, 

zoals klagen of vragen. In deze scriptie gaat het om de acties vragen en antwoord geven.  

In het geval van vraagontwijkend antwoordgedrag mondt de vraag/antwoordsequentie niet uit 

in succes. De minister-president geeft dan geen of een onvolledig antwoord, iets wat de 

interviewer motiveert om vervolgvragen te stellen. Dit roept de volgende vragen op: op welke 

onderdelen was/is het antwoord van de minister-president blijkbaar onvolledig voor de 

interviewer, wat doet deze om het vraag-/antwoordproject wel tot een succes te laten verlopen 

en werkt de minister-president hier aan mee? Zo nee, wat is de vervolgreactie van de 

interviewer? 

• 3.Beschouwen van packaging  

Bij packaging gaat het om de manier waarop de interviewer en de minister-president hun 

vraag, respectievelijk antwoord verpakken. De interviewer heeft verschillende opties om zijn 

vraag te verpakken. Conversatieanalytici zeggen dat hij “een van die opties selecteert”. 

Uiteraard niet in de zin dat hij alle opties overweegt en daar een optimale keuze uit maakt. 

Opties om de vraag te verpakken bevinden zich op het vlak van het woordgebruik, de manier 

van verwijzen naar eerdere antwoorden van de minister-president, de samenstelling van de 

vraag en het type vraag. 

De keuze die de interviewer uit deze opties maakt, bepaalt de mogelijkheden die de 

minister-president heeft om de vraag te kunnen beantwoorden. Immers, de minister-president 

heeft de vraag nodig om een antwoord te kunnen geven. Een voorbeeld is het verschil tussen 

een ja/nee-vraag en een hoe-vraag. Bij een ja/nee-vraag heeft de minister-president een 

beperktere ruimte om te kunnen antwoorden dan bij een hoe-vraag (Clayman and Heritage, 

2002, 200). Verder zorgt de verpakking bij de minister-president tot een bepaald begrip van de 

vraag. Zo kan de interviewer met zijn woordkeuze bepaalde interpretaties door de minister-

president uitsluiten of juist niet. Met het woord “kabinet” is het bijvoorbeeld eenduidig wat er 

wordt bedoeld, terwijl er bij het gebruik van verwijswoorden niet altijd sprake is van 

eenduidigheid (bijvoorbeeld bij het verwijzen naar een eerder antwoord). 

Vervolgens kan de minister-president zijn antwoord ook op verschillende manieren 

verpakken. Verwijst hij terug naar de vraag; welke woorden gebruikt hij (daarbij); komt het 

type antwoord overeen met het type vraag; worden er antwoordstrategieën gebruikt? Hieruit 

kan de interviewer opmaken of er sprake is van een antwoord. Immers, aan het ontwerp van 

een uiting waarmee op de vraag gereageerd wordt, is te zien hoe van de vraag gebruik wordt 

gemaakt om als een antwoord daarop dienst te kunnen doen (Mazeland, 2003, 251). De 

interviewer heeft dus een bepaald begrip van het antwoord en op grond daarvan stelt hij een 

vervolg- of nieuwe vraag. 

 



• 4.Beschouwen van de beurtwisseling  

Om inzicht te krijgen in de manier waarop (vraagontwijkend) antwoordgedrag wordt 

vormgegeven, dient ook te worden gekeken naar de beurtwisseling. Verloopt dit via 

zelfselectie en/of anderselectie door de interviewer en in hoeverre past de minister-president 

zelfselectie of zelfs anderselectie toe door zelf een vraag te stellen? Tevens wordt nagegaan of 

de beurtwisseling gepaard gaat met problematische overlap en als dat zo is, in welke mate 

deze competitief is. Ook de manier waarop overlap wordt opgelost komt aan bod en waar 

relevant, worden productiedetails meegenomen in de analyse. Dit zijn zaken als 

dalende/gelijkblijvende/stijgende intonatie, nadruk, sneller/langzamer praten en harder/zachter 

praten. Deze komen bijvoorbeeld bij competitieve overlap voor.  

• 5.Beschouwen van gespreksrollen 

Hierbij gaat het erom of de interviewer zich aan zijn rol als vragensteller houdt en de minister-

president aan zijn rol als antwoordgever, hoe deze rollen worden ingevuld en of beide 

gespreksdeelnemers elkaars rol accepteren. Ziet de minister-president de interviewer als 

interactioneel neutraal en gaat de interviewer akkoord met de antwoorden van de minister-

president? 

 

 

 



4.Resultaten 

In dit hoofdstuk zullen per minister-president per interviewer de geselecteerde fragmenten in 

chronologische volgorde besproken worden. 

  

Ruud Lubbers en Ferry Mingelen 

Deze reeks fragmenten komt uit het interview van Ruud Lubbers met Ferry Mingelen. Het interview 

speelt zich af in de periode dat het tweede kabinet Lubbers in een kabinetscrisis is geraakt, met name 

door twisten met mederegeringspartij VVD over een nieuw in te voeren milieubeleid.  

Op het moment van het interview waren er al nieuwe verkiezingen uitgeschreven. Deze zouden 

plaatsvinden in september. Overigens was Joris Voorhoeve destijds fractievoorzitter van de VVD 

(Parlementair Documentatiecentrum Universiteit Leiden, 2011a). In de onderstaande reeks 

fragmenten vraagt Mingelen Lubbers naar zijn coalitievoorkeuren. 

 
Fragment 1 
NOS Gesprek met de Minister-president: 12 Mei 1989: Coalitievoorkeuren  
Interviewer: Ferry Mingelen; Geïnterviewde: Ruud Lubbers 
 
M: .hh meneer uh Voorhoeve heeft direct nadat uh de duh verkiezingen  
 zes september uh zijn uh zijn vastgesteld gezegd¿ 
 (0.3) .hh nou nu gaan we dus u:h op naar een derde kabinet Lubbers,  
 (0.4) de kiezers willen een (0.4) CDA-/VVD-coalitie wi?lt u dat ook? 
 (0.5)  
L: u:h (1.7) ik vind het >niet zo verbazingwekkend<  
 dat de heer Voorhoeve dat gezegd heeft? 
 ik heb u her

295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 

innerd aan het dank zeggen voor de afgelopen zeven jaar? 
 (.) de heer Voorhoeve van z

302 
ijn kant heeft gezegd uh,  

 (0.8) -heeft ook 
303 

po?sitieve woorden over het kabinet uitgesproken? 
 (0.5) dus ik ben niet zo verrast door zijn [[uit]]lating?  
M:                         °°[[ m ]]°° 
L: (0.4) ik zeg er wel dit b

304 
305 
306 

ij¿ 
 (0.5) °.hh° is het geen goeie gewoonte als je 

307 
to?ch  

 besloten hebt naar de kiezers te gaan, 
 en u weet >ik had het liever n

308 
309 

iet gedaan<, 
 (0.6) dat je dan naar de kiezers gaat en zegt kijk 
 (1.0) .hh u:h (0.6) begin maar met  

310 
311 
312 

de nu grootste partij het CDA wil dat en dat? 
 (0.5) °.hh° de Partij Van De Arbeid wil dat en d

313 
at? 

 VVD wil >dat en dat? 
 D66 wil dat en dat<? 
 enzo enzovoort enzovoort? 
 (0.6) welk beleid spreekt u het meeste aan? 
 (0.3) op dat beleid moet u uw stem uitbrengen¿ 
 (0.4) dan vervolgens kijken naar de verkiezingsuitslag? 
 (0.4) en daar gaan we als (0.8) >zal maar zeggen< als democraten¿ 
 (0.3) zonder wie dan ook uit te sluiten of welke  
 combinatie bij voorbaat onmogelijk te maken? 
 (1.1) uh uh aan de sl

314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 

ag¿ 
 en dan (0.4) ga ik niet al nu zeggen o  

324 
325 

maar ik heb ruzie gemaakt met de VVD¿ 
 >of je moet zeggen< de VVD heeft het kabinet naar huis gestuurd, 
 (0.7) .hh nou (0.4) praat ik niet met de VVD dat vind ik onzin¿ 
 (0.6) .hh e dan moet natuurlijk met elkaar gesproken worden, 

326 
327 
328 
329 



 (0.6) >maar je moet natuurlijk ook niet< t omgekeerd zeggen, 
 (0.6) dit is alleen een soort van °een°  

330 
331 
332 
333 
334 
335 

(0.4) bedrijfsongevalletje geweest,  
(.) >daar heeft tuk iets onder gezeten<, 

 dus (0.8) straks het beleid bekijken  
(0.7) e wat is er met elkaar mogelijk en dan beslissingen nemen. 
 

Mingelen formuleert zijn vraag in de regels 295-299. Deze vraag kent een preface (.hh 

meneer…CDA-/VVD-coalitie) in regels 295-298. In de preface neemt Mingelen maximale afstand 

van zijn uitingen door derde persoon toeschrijving toe te passen, een vorm van footing (Clayman and 

Heritage, 2002, 136). Hij schrijft de uitspraken in regels 295-297 toe aan Voorhoeve, die direct nadat 

de verkiezingen zes september zijn vastgesteld heeft gezegd dat “we dus opgaan naar een derde 

kabinet Lubbers”. De uitspraak in regel 298 wordt toegeschreven aan de kiezers. Die willen een CDA-

/VVD-coalitie.  

Het is onduidelijk in hoeverre de uiting over de kiezers in regel 298 weer onder de uiting van 

Voorhoeve valt of dat het een op zichzelf losstaande uiting is, die hier door Mingelen wordt 

toegeschreven aan de kiezers. Footing zorgt er hier echter voor dat deze onduidelijkheid voor Lubbers 

niet het probleem oplevert dat hij niet weet waarop/tot wie hij zich moet richten in zijn reactie op de 

vraag. Hij had de uiting immers op kunnen vatten als een uiting op basis van “de kiezers”, maar 

beschouwt de uiting als een uitspraak van Voorhoeve: “ik vind het niet zo verbazingwekkend dat de 

heer Voorhoeve dat gezegd heeft” (regel 300). 

De vraag volgt eveneens in regel 298 en is van het ja/nee-type: “wilt u dat ook”? Daarbij 

verwijst het woord “dat” direct naar de tweede uiting, het feit dat de kiezers een CDA-/VVD-coalitie 

willen. Dit blijkt ook uit het feit dat het werkwoord willen in de uiting staat. Verder kent de vraag een 

sterke preferentie voor een ja-antwoord. Dit komt door het woord “ook”. 

Lubbers beantwoordt de vraag niet met ja of nee. In plaats daarvan reageert hij op een feit uit 

de preface, namelijk op dat wat Voorhoeve gezegd heeft. Dit blijkt uit het tweede “dat” in regel 301 

waarmee hij verwijst naar de uiting “nou gaan we dus op naar een derde kabinet Lubbers” (regel 297). 

Deze uiting wordt door Lubbers aangegrepen om de agenda te wijzigen. Dat doet hij door het element 

“kabinet Lubbers” uit te werken in regels 302-305. Hij begint namelijk over Voorhoeves’ positieve 

woorden over het (gevallen) kabinet. Daarna zegt hij: “dus ik ben niet zo verrast door zijn uitlating” 

(regel 305). Deze uiting wordt door Mingelen opgevolgd met een continueerder in overlap, namelijk 

“m” in regel 306. Deze is zeer zacht uitgesproken en kan dan ook niet als competitief worden gezien. 

Met zijn uiting in regel 305 sluit Lubbers het onderwerp af, ingeleid met het woord “dus”. 

Vervolgens wijzigt hij de agenda opnieuw vanaf regel 307: “ik zeg er wel dit bij…”. Lubbers komt 

dan te spreken over de procedures bij de verkiezingen in september en begint dit verhaal in vraagvorm 

“is het geen goeie gewoonte”… (regel 308). Dit zou het begin kunnen zijn van een ja/nee-vraag met 

preferentie voor een ja-antwoord. Echter, Lubbers vervolgt zijn verhaal over de 

verkiezingsprocedures.  



In regel 325 lijkt hij dan meer in de richting van de vraag te praten omdat hij zich tot regeren met de 

VVD wendt, maar gaat dan verdedigen waarom hij de VVD niet zou negeren bij eventuele 

coalitiebesprekingen, waarna hij duidelijk maakt de crisis niet te zullen degraderen tot iets 

onbeduidends. Het is echter niet zo dat hij aangeeft of hij zelf wel of niet een derde kabinet Lubbers 

wil. Bovendien probeert Lubbers het onderwerp te sluiten, ingeleid met het woord “dus” in regels 

334-335: “dus straks het beleid bekijken, wat is er met elkaar mogelijk, en dan beslissingen nemen”. 

Lubbers lijkt hier vraagontwijkend antwoordgedrag te vertonen.  

Interviewers komen, als de geïnterviewde met een onvolledig of onduidelijk antwoord komt, 

vaak met een vervolgvraag die de geïnterviewde weer in de richting van de initiële vraag duwt: er is 

een probleem met het antwoord (Koole en Waller, 2005, 93-103).  

Dit gebeurt ook in fragment 2. Daarin stelt Mingelen in regels 336-337 een verklarende2 

vervolgvraag, die geanalyseerd kan worden als een ja/nee-vraag (Bull, 1994, 126). Mingelen vraagt 

Lubbers of hij het “wat dat betreft ook niet uitsluit dat hij zeker ook voor dat milieubeleid beter met 

de PVDA kan samenwerken”. Lubbers kan beter met de PVDA samenwerken omdat, zoals hij zelf 

zegt, de crisis in en met de VVD niet kan worden afgedaan als een “bedrijfsongevalletje”. Dat zei 

Lubbers nadat hij had uitgelegd dat hij de VVD niet zal negeren als toekomstige 

samenwerkingspartner. 

 
Fragment 2 
NOS Gesprek met de Minister-president: 12 Mei 1989: Coalitievoorkeuren  
Interviewer: Ferry Mingelen; Geïnterviewde: Ruud Lubbers 

 
M: =u sluit wat dat betreft ook niet uit dat u uh zeker ook 
 voor dat milieubeleid beter met de PVDA kunt samen°werken°, 
 (0.5) 
L: dat is mogeli?jk? 
 (0.7) u:h maar oo >ook andere< partijen kun je niet  

336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 

buiten beeld laten vind ik in de discussie? 
 (0.6) en ook het CDA maakt dat  

niet alleen uit als ik het zo mag zeggen, 
 (0.5) .hh twee het gaat >natuurlijk ook niet alleen over milieu<,  
 het gaat °over een° (0.4) ge

344 
heel van beleidsterreinen,  

 (0.4) .hh hoe kunnen wij onszelf (0.7) uh ja als samenleving goed  
345 
346 
347 
348 

(0.4) gaan voorbereiden op die negentiger jaren, 
 (.) 
 
Mingelen zoekt met de vervolgvraag dus naar een acceptabel antwoord op zijn initiële vraag. De 

vraag zet een contrasterend scenario neer vergeleken met de initiële vraag: regeren met de PVDA 

tegenover een hernieuwde CDA-/VVD-coalitie.  

 

 
2De term verklarende vraag kan verwarrend zijn, omdat “verklarend” suggereert dat de interviewer met de vraag iets 

probeert te verklaren. Met de term wordt echter in alle gevallen gedoeld op de aard van de vraag: meestal geen stijgende 

intonatie aan het einde en over het algemeen te analyseren als een ja/nee-vraag (Bull, 1994, 126).   



Mingelen activeert met zijn vraag de preferentieorganisatie, want Lubbers wordt op drie manieren in 

de richting van een bevestigend antwoord gepusht. Ten eerste doordat Mingelen een extreme case 

formulation gebruikt: “zeker ook voor dat milieubeleid is het beter met de PVDA samen te werken”.  

Ten tweede door de negatieve formulering van de vraag: “u sluit wat dat betreft ook niet 

uit…“. Ten slotte door de twee presupposities in de vraag. Allereerst stelt Mingelen namelijk dat 

Lubbers beter met de PVDA kan samenwerken “zeker ook gezien het milieubeleid van de VVD” 

(regels 336-337). Daarmee impliceert hij dat de PVDA een stuk dichter bij het CDA staat dan de 

VVD als het gaat om het milieubeleid, wat het voor het CDA gunstiger zou maken om met de PVDA 

samen te gaan werken. Als tweede impliceert Mingelen in zijn vraag dat het ook los van het 

milieubeleid beter zou zijn voor het CDA om met de PVDA te gaan samenwerken. 

Lubbers komt vervolgens met een bescheiden bevestiging van de verklarende vraag in regel 

339: “dat is mogelijk”. Met het woordje “dat” verwijst Lubbers naar de vraag. Vervolgens leidt hij, 

daar waar een uitwerking van deze bevestiging verwacht zou worden, met het woord “maar” een 

tegenstelling in vanaf regel 340. Daarmee ontkracht hij zijn toch al zwakke bevestiging van de 

verklarende vraag. Dit doet hij door duidelijk te maken dat niet alleen de PVDA, maar ook andere 

partijen bekeken moeten worden. Bovendien zegt hij dat het CDA niet alléén uitmaakt welke partijen 

een coalitie gaan vormen. Door daarna te zeggen dat het regeringsbeleid niet alleen bestaat uit 

milieubeleid, maar over een geheel van beleidsterreinen gaat, relativeert hij ook de voordelen om met 

de PVDA samen te werken.  

Met de tegenstelling wijzigt Lubbers de agenda (Clayman and Heritage, 2002, 269-286). Dat 

bewerkstelligt hij door het in regels 340-343 eerst over andere partijen dan de VVD te hebben en 

vervolgens een ander punt aan te snijden, namelijk het punt dat het regeringsbeleid breder is dan 

alleen het milieubeleid. Dat Lubbers de agenda wijzigt, blijkt ook uit het feit dat hij in wezen een 

lijstje afwerkt. Immers, in regel 344 zegt Lubbers “twee”. Dit terwijl Mingelen Lubbers niet gevraagd 

heeft om een lijstje af te werken.  

Mingelen heeft dus tot zover van Lubbers geen antwoord gehad op de vraag of hij een nieuwe 

VVD-/CDA-coalitie wil en ook heeft hij zich niet duidelijk uitgesproken voor of tegen regeren met de 

PVDA. Er is wederom een probleem met het antwoord. Mingelen stelt daartoe in fragment 3 een 

vervolgvraag in regel 349 zonder preface: “en daarvoor is de keus VVD of PVDA wat u betreft 

open”. Het is een verklarende vraag, gezien de dalende intonatie van Mingelen en het ontbreken van 

een vragende zinsbouw.  

Met het woord “daarvoor” verwijst Mingelen naar punt twee dat Lubbers noemde in fragment 

2: “hoe wij onszelf als samenleving goed gaan voorbereiden op die negentiger jaren”. Mingelen 

presupponeert in zijn vraag dat “daarvoor” Lubbers de VVD of de PVDA als keuze voor een coalitie 

als een optie beschouwt. De vraag kan worden geanalyseerd als een ja/nee-vraag: de VVD of de 

PVDA zijn wel of geen optie als keuze voor een coalitie. De stellende formulering van de vraag 

maakt een bevestigend antwoord geprefereerd. De woorden “wat u betreft” die doen vermoeden dat 



Mingelen een soort van conclusie trekt op basis van eerdere antwoorden van Lubbers over de kwestie, 

dragen hieraan bij. Op deze wijzen poogt Mingelen Lubbers met de vervolgvraag alsnog een uitspraak 

te laten doen over zijn coalitievoorkeuren.  

 
Fragment 3 
NOS Gesprek met de Minister-president: 12 Mei 1989: Coalitievoorkeuren  
Interviewer: Ferry Mingelen; Geïnterviewde: Ruud Lubbers 
 
M: en daarvoor is de keus (0.5) VVD of PVDA wat u betreft open. 
 (1.1) 
L: uh ik begin niet (.) te praten over met die of die partij, 
 ik begin te praten vanuit het uh (0.6) program  

349 
350 
351 
352 

(0.4) met eigenlijk twee (0.6) °uh° essentiële punten?  
 (0.8) het beleid van de afgelopen jaren mag niet wegspoelen? 
 (0.5) we hebben teveel goeds bereikt voor de economie  
 >dat dat in de waagschaal< gesteld mag worden, 
 >economie en werkgelegenheid<¿ 
 (0.7) er moet wel nieuw beleid  
 (1.3) -agenda voor de toekomst aan toegevoegd worden¿ 
 dat zijn de twee ijkpunten.

353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 

  
Opvallend is dat Lubbers een lange pauze van 1,1 seconde laat vallen alvorens te reageren, waarna hij 

zijn reactie begint met “uh”, om na het uitspreken van de woorden “ik begin niet” een korte pauze te 

laten vallen. Deze zaken kunnen gezien worden als markeerders van een niet-geprefereerd antwoord. 

Vervolgens geeft Lubbers in regel 351 aan de vraag niet te gaan beantwoorden door te zeggen dat hij 

niet begint te praten over met die of die partij. Hij doet daarbij geen moeite om deze verlating van de 

vraag-/antwoordconventie van het nieuwsinterview te verzachten.  

Daarna wijzigt hij de agenda met behulp van “zinsgedeelteherhaling”. Hij herhaalt het 

zinsgedeelte “ik begin niet te praten over” in een iets andere vorm: “ik begin te praten vanuit”. 

Daaropvolgend vertelt Lubbers een eigen verhaal dat niets meer met de vervolgvraag te maken heeft. 

Het verhaal sluit min of meer aan bij wat Lubbers al had ingezet in regels 346-347 van het vorige 

fragment, waarin hij het had over hoe de samenleving goed voorbereid kan worden op de negentiger 

jaren. Hij gaat namelijk in regels 353-360 praten over zijn verkiezingsprogram, waaruit hij twee 

ijkpunten noemt. Lubbers geeft hiermee aan waar hij het wel over wil hebben, wat hij van belang 

acht. Hij geeft er ook mee aan welke voorwaarden hij stelt aan andere partijen om met zijn CDA in 

een coalitie samen te werken. Die gelden dus ook voor PVDA en VVD.  

 
  



Ruud Lubbers en Paul Witteman 

In deze reeks fragmenten is het onderwerp van gesprek de kandidatuur van de Belg Jean-Luc Dehaene 

om voorzitter van de Europese Commissie te worden. Dehaene is tijdens het interview de minister-

president van België en wordt gezien als belangrijke kandidaat om de Fransman Delors op te volgen. 

Ook Lubbers geldt als kandidaat (Schils, 1994).  

 
Fragment 4 
NOVA Gesprek met de Minister-president: 11 Maart 1994: Voorzittersschap Europese Commissie  
Interviewer: Paul Witteman; Geïnterviewde: Ruud Lubbers 
 
W: ja .hh u noemde dzelf al die Belg¿ 
 dat was niet u::h (.) de heer Dehaene uit België neem ik aan .hh.  
 (0.4) die zich kandi-  
 (.) nouja niet zi

321 
322 
323 

ch kandidaat heeft gesteld, 
 maar veel genoemd

324 
 wordt als uh voorzitter  325 

326 
327 
328 

van de Europese Commissie binnenkort? 
 (0.3) das een naam  
 (0.3) die ↑ook↑ veel genoemd wordt 
 -is die van u dat ontkent u steeds? 
 maar <mensen> die het beter weten zeggen  

329 
330 
331 dat u echt wel kandidaat bent?  

 ↑wat vindt u van zijn kandidatuur? 
 (.)  
L: ik heb met hem te doen?  
 (0.7) want hij -hem overkomt nu dezer dagen  

332 
333 
334 
335 
336 
337 

wat mij al maanden overkomt, 
 dat iedere journalist je bevraagt .hh  
 (0.8) ja hoe dat zit? 
 (0.3)  
W: ja 
L: =en moet dan hij  
 -moet hij nu net zoals ik ook antwoorden  

338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 

dat hij daar niet op in°gaat°? 
 dus ik heb een beetje met hem te °doen°. 
 (.)
 

In regels 321-331 introduceert Witteman het onderwerp, het voorzitterschap van de Europese 

Commissie. Witteman doet dat door een bruggetje te maken. Lubbers sprak namelijk eerder in het 

interview over de bijzondere situatie dat een Belg asiel aan zou vragen. Deze anekdote maakte 

Lubbers in het kader van zijn beoogde restrictievere asielbeleid. 

 De vraagstelling kent een lange preface, hier dus met als doel om een nieuw onderwerp te 

introduceren. De preface loopt van regel 321 tot regel 331. Daarin noemt Witteman in regels 322-326 

de kandidatuur van Dehaene, waarna hij in regels 327-331 die van Lubbers meldt en erbij zegt dat 

Lubbers zijn kandidatuur steeds ontkent.  

 Opvallend is dat Witteman in de preface een aantal malen uitspraken toeschrijft aan anderen, 

waarmee hij een neutrale houding aanneemt. Zo schrijft hij “u noemde” in regel 321 toe aan Lubbers, 

net als “dat ontkent u steeds” in regel 329. Verder zijn er nog twee gevallen waarbij de toegeschreven 

partij onbekend blijft door de passieve grammaticale constructie: “veel genoemd wordt” in regel 325 



en “naam die ook veel genoemd wordt is die van u” in regels 328/329. Tot slot is er nog een 

toeschrijving aan een algemene groep in regel 330: “mensen die het beter weten zeggen”.  

Dit stelt Witteman in staat om zonder zelf stelling te nemen aan te geven dat Lubbers wellicht 

onterecht ontkent dat hij een kandidaat is voor het voorzitterschap van de Europese Commissie. Dat 

de ontkenning onterecht is, zet Witteman daarentegen wel kracht bij door gebruik te maken van een 

extreme case formulation in regel 331 (het gaat om het woord “echt”): “maar mensen die het beter 

weten zeggen dat u echt wel kandidaat bent”. Witteman noemt in de preface eerst Dehaenes’ 

kandidatuur, die als bruggetje lijkt te dienen om die van Lubbers te noemen. Het ligt in de lijn der 

verwachtingen dat er nu een vraag volgt die over de kandidatuur van Lubbers gaat, echter, de vraag 

gaat over de kandidatuur van Dehaene (regel 332).  

Vervolgens stelt Witteman de vraag: “wat vindt u van zijn kandidatuur”, verwijzend naar de 

kandidatuur van Dehaene. Dit is een wat-vraag. Wat-vragen geven de geïnterviewde relatief veel 

vrijheid om te antwoorden relatief tot andere typen vragen. Immers, de ja/nee-vraag geeft maar twee 

mogelijkheden; wie-, wanneer- en waar-vragen geven al wat meer ruimte; terwijl wat-, waarom- en 

hoe-vragen de meeste ruimte verschaffen (Clayman and Heritage, 2002, 200).  

De wat-vraag vraagt naar een onbepaald aantal mogelijkheden, danwel een specificatie van 

een hoeveelheid, getal of soort (Bull, 1994, 123). In dit geval vraagt de wat-vraag dat Lubbers een 

kwalificatie geeft over de kandidatuur van Dehaene, maar daarbinnen heeft hij een onbepaald aantal 

mogelijkheden. Lubbers vat die mogelijkheden ruim op, getuige zijn reactie in regels 334-345. Hij 

begint zijn reactie immers met “ik heb met hem te doen”. Lubbers stelt dat dit zo is vanwege het feit 

dat Dehaene net als hemzelf telkens journalisten moet antwoorden dat hij niet op de kwestie ingaat.  

Daarmee heeft hij het niet over de geschiktheid van Dehaene als kandidaat, maar over een effect van 

zijn kandidaatsstelling. Bovendien bevestigt Lubbers indirect dat hij niet zal uitweiden over de 

geschiktheid van Dehaene als kandidaat. Dit gaat gepaard met metataal: Dehaene moet “net zoals 

Lubbers antwoorden dat hij daar niet op ingaat”.  

Daarbij probeert Lubbers een einde aan de discussie te maken met een afsluitende zin in regel 

344, ingeleid met het woord dus: “dus ik heb een beetje met hem te doen”. Daarmee herhaalt hij zijn 

eerste reactie op de vraag, maar dan in een iets mildere vorm door de toevoeging “een beetje”. In feite 

probeert hij daarmee de agenda te beïnvloeden, namelijk door van zijn kant de huidige agenda/vraag-

/antwoordsequentie te sluiten.  

Lubbers heeft volgens Witteman geen afdoende antwoord gegeven op zijn initiële vraag, want 

hij heeft niets gezegd over de geschiktheid van de kandidatuur van Dehaene. Witteman stelt daartoe in 

regels 346-347 in fragment 5 een indirecte vervolgvraag. Dat de vraag indirect is, blijkt uit het 

afwezig zijn van een ondervragende zinsbouw met een vraagteken. De intonatie daalt zelfs aan het 

einde van de vraag.  

Met de laatste woorden van zijn antwoord (regels 341-344, fragment 4) geeft Lubbers aan dat 

hij niet op zijn eigen kandidatuur kan ingaan en dat dat ook voor Dehaene geldt. Lubbers heeft echter 



niet gezegd dat hij niet over de kandidatuur van Dehaene kan praten en Witteman wendt die 

mogelijkheid aan voor zijn vervolgvraag (regels 346-347). Met de vraag zet Witteman Lubbers zo 

onder druk om wèl over de kandidatuur van Dehaene te praten.  

Witteman zet deze druk in regel 346 kracht bij door nadruk te leggen op het woord “zijn” en 

bij het woord “wel” zijn intonatie te verhogen. Daarmee wordt als het ware de initiële vraag weer 

actief gemaakt: “wat vindt u van zijn (Dehaenes’) kandidatuur”. Een dergelijke actie komt vaak voor 

als de geïnterviewde heeft aangegeven de vraag niet te zullen beantwoorden en de interviewer het 

antwoord niet als afdoende ziet. Er is dan een probleem met de vraag en vaak wijzigt de interviewer 

die dan om een (acceptabel) antwoord te krijgen. In dit geval doet Witteman dat dus door Lubbers 

stevig onder druk te zetten met een indirecte vraag (Koole en Waller, 2005, 93-103).  

 
Fragment 5 
NOVA Gesprek met de Minister-president: 11 Maart 1994: Voorzittersschap Europese Commissie  
Interviewer: Paul Witteman; Geïnterviewde: Ruud Lubbers 
 
W: ja maar u kunt over zijn kandidatuur ↑wel↑ praten,  
 als u °over uw eigen kandidatuur [[niet kunt praten°]]. 
L:              [[ ja maar dat lijkt]] me nou  

346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 

collegiaal (0.3) niet aardig.  
 (0.3) dat ik het voor hem nog moeilijker zou maken  

°door te zeggen nou° 
 (0.8) °prima ?man? u moet vast eens naar hem toegaan°¿  
 of (.) juist geen goeie man, 
 nu moet u weer naar hem toe voor wat hij daar nu weer van vindt.  
 (0.5) nee hij heeft een u:h  
 (0.5) stevige job te doen? 
 (0.8) u:h minister-president in Nederland denk ik weleens  
 is nog wat makkelijker dan minister-president in België?  
 dus ik wil hem >zeker niet voor de voeten lopen.

353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 

 
De vraag kent twee gedeeltes: in regel 346 stelt Witteman dat Lubbers over de kandidatuur van 

Dehaene wel kan praten. Vervolgens legt Witteman in regel 347 uit waarom. Opvallend is dat 

Witteman hierbij zachter gaat praten vanaf het woord “over”.  

Lubbers overlapt een deel van de zachter uitgesproken tekst van Witteman in regel 347. Dat 

de tekst zachter is uitgesproken maakt het voor Lubbers makkelijker om de beurt van Witteman over 

te nemen (Schegloff, 2000, 12). Bij deze beurtovername is sprake van bijnacompleet-overlap. Immers, 

de beurt van Witteman is bijna ten einde. Zodoende is de overlap niet problematisch (Mazeland, 2003, 

60; 64). Bovendien is de overlap snel opgelost, omdat Witteman stopt met praten in regel 347. Om die 

reden en omdat er geen sprake is van “hitches en/of perturbations”, oftewel haperingen en 

verstoringen die vaak plaatsvinden bij competitieve overlap, is er ook van dit laatste geen sprake 

(Schegloff, 2000, 12;17).  

Door de beurt van Witteman te overlappen heeft Lubbers de regie in het gesprek snel in 

handen en komt hij onder de druk van Wittemans indirecte vraag en de daarmee actief gemaakte 

vraag uit het vorige fragment uit. Dat gebeurt in combinatie met wat hij vervolgens in regels 348-354 



zegt, namelijk dat hij “het collegiaal niet aardig vindt” om over de kandidatuur van Dehaene te praten, 

waarna hij onderbouwt waarom. Zo zou hij het door zich uit te spreken voor Dehaene moeilijker 

maken en daarnaast heeft Dehaene het al erg druk als minister-president van België. Daarmee geeft 

hij openlijk aan de vraag niet te gaan beantwoorden in combinatie met een motivering daarvoor. 

Net als in fragment 4 probeert Lubbers de discussie af te sluiten. Dit doet hij in regel 359, 

ingeleid met het woord “dus”: “dus ik wil hem zeker niet voor de voeten lopen”. In feite probeert hij 

daarmee de agenda te beïnvloeden, namelijk door van zijn kant de huidige agenda/vraag-

/antwoordsequentie te sluiten.  

Lubbers heeft aangegeven niet op de vraag te zullen ingaan. Zodoende is er opnieuw een 

probleem met de vraag en dus gaat Witteman nu op een andere manier op zoek naar een acceptabel 

antwoord. Dat blijkt ook uit het feit dat hij niet direct tot zijn vraag komt. Hij stelt in regels 360-362 

in fragment 6 een vervolgvraag. Het zijn in feite twee vragen. De eerste in regels 360-361: “hm 

hm…of niet”. Dit is in feite de vraag uit fragment 4, maar in een iets gewijzigde vorm, want nu wordt 

Lubbers gevraagd de kandidatuur van Dehaene te kwalificeren. Het is bovendien een alternatieve 

vraag, want Lubbers heeft twee opties: of Dahaene is een goede kandidaat, of niet. Daarmee heeft 

Witteman de agenda duidelijker afgebakend. De tweede vraag wordt gesteld in regel 362: “heeft-

ie…voorzitter”. 

 
Fragment 6 
NOVA Gesprek met de Minister-president: 11 Maart 1994: Voorzittersschap Europese Commissie  
Interviewer: Paul Witteman; Geïnterviewde: Ruud Lubbers 
 
W: hm hm (.) maar ↑↑vintu m een goeie kandidaat 
 ↓of niet.  
 (0.5) heeft-ie <de (.) geschikte eigenschappen om [  voorzitter?  ] 
L:                            [u wilt nog even]  
 doorvra(hh)gen ik beg(hh)rijp het wel [[  hoor  ]], ((lacht)) 
W:                 ↑↑[[het gaat]] 

360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
371 

niet over u deze keer ((lacht)) 
 (.)  
L: nee nee ((lacht)) maar ik zal der toch niet op ingaan. 
 (0.3) lijkt me t lijkt me gewoon niet correct °tegenover hem.° 
W: °goed, bedankt° 
L: °graag gedaan°
 

Dit is een ja/nee-vraag en een nadere specificatie van de eerste. Witteman krijgt echter geen kans om 

de tweede vraag af te maken, want Lubbers interrumpeert. Daarbij ontstaat problematische overlap. 

Immers, Wittemans beurt heeft nog geen mogelijk voltooiingspunt bereikt, aangezien zijn zin niet af 

is. Er ook sprake van competitieve overlap, al zijn er geen hitches en perturbations. Er is een 

duidelijke competitie om de beurten. De overlap verdwijnt snel doordat Witteman in regel 362 

ophoudt met praten, maar deze komt in regels 365-366 weer terug.  

  

 



Lubbers reageert in regels 363-364 op geen van beide vragen. In plaats daarvan verlaat hij de  

vraag-/antwoordvorm en produceert hij metacommunicatie door te zeggen: “u wilt nog even 

doorvragen ik begrijp het wel hoor”. Opmerkelijk is dat hij daarbij lacht, alsof hij daarmee wil 

aangeven dat Witteman, hoe vaak hij het ook zal proberen, geen antwoord zal krijgen.  

Er is vervolgens weer competitie om de beurten. Hierbij is weer sprake van competitieve 

overlap. Immers, Witteman verhoogt zijn intonatie zeer sterk wanneer hij zijn uiting inzet (Schegloff, 

2000, 12;17). De overlap duurt wederom niet lang, omdat Lubbers ophoudt met praten, ook al was er 

in zijn beurt geen sprake was van een mogelijk voltooiingspunt. Dat blijkt uit het feit dat Lubbers’ 

intonatie constant blijft bij het woord “hoor” aan het einde van zijn afgekapte uiting in regel 364.  

Witteman probeert tijdens zijn uiting in regels 365-366 Lubbers nog eens in de vorm van een indirecte 

vraag onder druk te zetten door te zeggen “dat het niet over hem gaat deze keer”. Daarbij sluit 

Witteman aan bij zijn indirecte vraag in fragment 5.  

Het valt op dat ook Witteman hierbij lacht. Lubbers reageert hier in regels 368-369 eveneens 

lachend op en zegt dat hij er toch niet op zal ingaan -hierbij is sprake van metacommunicatie- omdat 

het hem “gewoon niet correct lijkt tegenover hem” (Dehaene). Lubbers geeft hiermee openlijk aan 

niet op de kwestie in te gaan. Vervolgens sluit Witteman het interview. 
 

  



Wim Kok en Ferry Mingelen 

Voor een goed begrip van de reeks fragmenten in dit interview met minister-president Kok is het van 

belang om ook de context ervan weer te geven. Het gesprek met Kok vindt plaats tijdens het conflict 

tussen Kosovo en Servië. Dit conflict heeft zijn oorsprong in de Joegoslavische burgeroorlog. 

Joegoslavië bestond uit verschillende volkeren die samenleefden onder een vlag. President Tito 

zorgde ervoor dat de aanwezige separatistische gevoelens de kop werden ingedrukt en hield zo de 

natie bij elkaar. Na zijn dood echter, ontstond een machtsvacuüm en riep een aantal volkeren de 

onafhankelijkheid uit: Slovenië en Kroatië. Kroatië ondervond echter hinder van Servië. Dit gold ook 

voor Bosnië-Herzegovina. Slobodan Milosevic, president van Servië, wilde namelijk Servische 

belangen in deze gebieden veilig stellen en hitste het Servisch nationalisme in Kroatië en Bosnië-

Herzegovina, waar veel Serviërs woonden, op, resulterend in een langdurige oorlog. De Navo 

probeerde Milosevic onder druk te zetten om een vredesoverleg af te dwingen. In 1995 werd middels 

het Verdrag van Dayton een einde gemaakt aan de burgeroorlog. Daarmee was de onrust nog niet 

geheel voorbij. De regio Kosovo was in het voormalige Joegoslavië een autonoom gebied in Servië, 

destijds een deelstaat. Milosevic hief de autonomie van Kosovo in 1989 op, waarna een aantal jaren 

van vreedzaam protest hiertegen volgden van de Kosovaren. Echter, in 1996 richtten zij het UÇK op, 

het Kosovaarse Bevrijdingsleger. Dit werd het begin van een slepend conflict tussen Kosovo en 

Servië, waarin de NAVO met militaire acties en diplomatie probeerde in te grijpen. Het hele gesprek 

met Kok gaat over deze acties van de NAVO (De Vries, 1999). Dit omdat Nederland onderdeel van 

de NAVO uitmaakt. 

 
Fragment 7 
NOVA Gesprek met de Minister-president: 31 Maart 1999: Conflict in Kosovo 
Interviewer: Ferry Mingelen; Geïnterviewde: Wim Kok 
 
M: =°goed° hoe hard moet >u m< pakken om om >om m< tot  185 

186 
187 
188 
189 
190 

tot inkeer te brengen denkt u,   
 (0.3) hoe hard uh gaan die acties worden dan. 
 (0.7) 
K: u:h ik ben geen militair strateeg?  
 uh u citeerde net een generaal?  
 ik ben dat niet ik heb dat ook niet zo ver gebracht?  
 ik zou het ook niet zover brengen,  
 °ik [ben wel politiek]° 
M:     [ maar u gaat wel] over de gene[[raal zelf dat is]] 
K:              [[ik    ben    wel]] poltiek  

191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 

verant[woordelijk]. 
M:       [ precies  ]  
K: uh ik ben niet de baas van meneer Clark? 
 (.) maar we zijn wel samen politiek verantwoordelijk  
 ook in het [[kader]] van de Navo de regeringen? 
M:       [[hmhm ]] 
K: (0.7) de politieke uh uh schijf zou je kunnen zeggen  
 van het geheel >van politieke en militaire organen?  
 (0.8) en (.) ik vind dus dat we dus  

203 
204 
205 met onze militairen in samenspraak moeten nagaan  

hoe inderdaad die effectiviteit kan worden vergroot↑ 206 



 en dat we daarnaast dus voluit op °moeten houden°  207 
laten we dat nooit vergeten,  

 (1.1) uh d:e mogelijkheid van het politieke overleg.  
 (0.3) 
M:  °ja° 
K: =het politiek overleg is no

208 
209 
210 
211 

dig (0.4) straks↑  
 (1.0) om tot de resultaten (.) te komen °die nodig zijn°.

212 
213 

 
Eerder in het interview ging het telkens over de vraag wat de NAVO kan doen om Milosevic tot het 

inzicht te brengen zijn militaire acties jegens Kosovo te stoppen, danwel Milosevic militair aan te 

pakken om dit te bewerkstelligen. Kok is voorstander van militair ingrijpen, terwijl Mingelen hem er 

telkens op heeft gewezen dat dat de situatie niet verbetert.  

Aan het begin van dit fragment 7 wijzigt Mingelen zijn agenda door mee te gaan met de 

opvatting van Kok en stelt hij in regels 185-187 de initiële vraag: “goed hoe… worden dan”. 

Opmerkelijk is dat Mingelen de vraag stelt en vervolgens specificeert. In eerste instantie vraagt hij 

namelijk “goed, hoe hard moet u hem pakken om hem tot inkeer te brengen denkt u”, waarna hij hem 

wijzigt in “hoe hard gaan die acties worden dan“. In feite komt het op hetzelfde neer, maar noemt hij 

nu ook de acties. Het is een hoe-vraag. Kok wordt gevraagd om aan te geven in welke mate hij 

Milosevic hard moet aanpakken. 

Dat doet hij niet. In plaats daarvan geeft hij in regels 189-192 een motivatie aan waarom hij 

de vraag niet zal beantwoorden, iets wat hij niet letterlijk zegt. Koks’ motivatie is dat hij geen militair 

strateeg is, daarom geen kennis heeft van militaire acties en dus niet in de positie is om de vraag te 

beantwoorden. Door zijn reactie zo te verpakken zegt hij dus dat het aan een militair strateeg is om 

dergelijke vragen te beantwoorden, bijvoorbeeld generaal Wesley Clark.  

Vervolgens voert Kok zijn eigen agenda door in regel 193 zijn politieke verantwoordelijkheid 

aan te halen. Hij wijzigt de agenda aan de hand van het woord “ik” (Clayman and Heritage, 2002, 

272). Overigens spreekt Kok de tekst in regel 193 zachter uit. Dit maakt het voor Mingelen makkelijk 

om te interrumperen, wat hij ook doet. De problematische en competitieve overlap -competitief omdat 

er strijd om de beurten is, al zijn er geen hitches en perturbations- wordt opgelost doordat Kok na het 

uitspreken van het woord “politiek” stopt met praten. Het valt op dat waar Kok begint over zijn 

politieke verantwoordelijkheid, Mingelen daar in regel 194 tegelijkertijd een opmerking over maakt 

(“u gaat wel over de generaal zelf dat is”). Mingelen lijkt hier te gaan zeggen dat Kok zich wel zou 

moeten uitspreken over de hardheid van de actie, omdat hij -zoals hij zelf al zegt- politiek 

verantwoordelijk is.  

Mingelen krijgt niet de kans zijn opmerking af te maken omdat Kok hem interrumpeert met 

problematische, competitieve overlap. Hij herhaalt zijn woorden “ik ben wel politiek” en voegt er 

“verantwoordelijk” aan toe. Mingelen bevestigt dat in overlap: “precies”. Deze overlap is weliswaar 

strikt genomen problematisch, gezien het feit dat Koks’ beurt nog loopt, maar duurt wel zeer kort en 

wordt opgelost in regel 197 doordat Mingelen stopt met praten. Om die reden is de overlap ook niet 

competitief: er is geen strijd om de beurten.  



Vervolgens legt Kok in regels 198-203 zijn politieke verantwoordelijkheid uit. Hij legt uit dat hij niet 

de baas is van generaal Clark, maar wel met andere partijen verantwoordelijk is. Mingelen produceert 

dan een continueerder in overlap (“hmhm” in regel 201). Met zijn uitingen in regels 198-293 verkleint 

Kok het belang van zijn eigen rol enigszins. Daarna legt Kok in regels 204-213 uit op welke wijze hij 

vindt dat de militaire acties verder moeten gaan. Daarbij voert hij nog altijd zijn eigen agenda met 

behulp van het woord “ik”. Echter, hij zegt daarbij niet hoe hard de acties jegens Milosevic gaan 

worden.  

Mingelen heeft zodoende geen antwoord gekregen op zijn vraag. Er is een probleem met het 

antwoord en daartoe specificeert Mingelen zijn vraag in fragment 8 om van Kok alsnog een 

aanvaardbaar antwoord te krijgen. Aan de vraag gaat een lange preface vooraf (regels 214-225). 

 
Fragment 8 
NOVA Gesprek met de Minister-president: 31 Maart 1999: Conflict in Kosovo 
Interviewer: Ferry Mingelen; Geïnterviewde: Wim Kok 
 
M: =maar (0.5) d de man >(.) ut e verdwijnt< geestelijk in de bunker? 
 (0.4) [vooralsnog],  
K:       [    ja    ]  
M: hij doet (0.4) precies >het tegenovergestelde van wat u wil?  
 (0.4) ik begrijp heel heel goed dat u zegt  
 (0.5) >op ieder moment dat die politiek iets wil<  

214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 

is dan s he -dan willen we praten?  
K: =ja, 
 (0.4) 
M: maar ondertussen uh houdt ie huis in Kosovo? 
 >u zegt< dan moet je zo krachtig reageren  224 

225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 

>dat ie tot inkeer komt< .hh  
 (0.6) hoe krachtig wordt dat dan?  
 (0.3) worden -we zitten in de derde aanvalsgolf↑  
 (0.7) hoeveel aanvalsgolven kan je nog hebben,  
 met andere woorden,  
 (.) voorziet u dat er nog wekenlang ↑gebombardeerd↑ kan worden? 
 (0.7) 
K: ik zal hopen dat het niet nodig is?  
 ik (.) heb uh echt niet de vrijheid om  
 °daarover uh dus in het openbaar uitspraken te doen,  
 dat zijn natuurlijk ook strategieën die in de°  
 (0.3) kleine kring van een beslotenheid worden ontwikkeld,  
 ik uh ga er ook zonder meer vanuit dat in het Navo-hoofdkwartier  
 (0.8) ook heel goed wordt gekeken naar  
 -ook de analyse wordt gemaakt van  
 hoe is nu de reactie in dat Kosovo-gebied  
 en wat betekent dat weer (0.6) voor ook de .hh  
 (0.7) manier waarop we onze volgende aanvalsgolven moeten richten?  
 het wordt >natuuk< nauwgezet voorbereid en ontwikkeld?  
 (0.8) u:h dus op uw vraag van hoe lang gaat dat nog duren?  
 (0.6) ka

241 
242 
243 
244 

n ik en wil ik geen antwoord geven, 
 ik ka

245 
n het niet (0.7) omdat ik uh daarover uh  

 eenvoudig ook niet over alle informatie beschik?  
 (.) dingen gaan [[zo]]  
M:           °[[ja]]°  
K: =natuurlijk in de komende dagen en weken eventueel  

246 
247 
248 
249 
250 
251 (0.3) verder voltrekken?  

 en ik wil het niet?  252 



 (0.9) .hh omdat je daar ook <niet uh mee uh ja> met excuus  253 
254 
255 

-maar °>dus ook niet° mee  
 ↑te koop↑ kunt [lopen].
 
In de preface stelt Mingelen impliciet dat het geen zin heeft om Milosevic langs het diplomatieke 

kanaal tot het inzicht te brengen zijn militaire acties te staken. Dit doet hij aan de hand van een reeks 

argumenten: 

• “Milosevic verdwijnt vooralsnog geestelijk in de bunker vooralsnog”, staat dus niet open voor 

een gesprek (regels 214-215); 

• hij doet het tegenovergestelde van wat Kok wil (regel 217); 

• Mingelen begrijpt goed dat Kok, indien Milosevic instemt, zegt dat hij wil praten, maar 

ondertussen houdt Milosevic huis in Kosovo (regel 218-223).  

Daarmee impliceert hij dat zolang dat zo is, er van praten weinig terecht zal komen  

 

Vervolgens schrijft Mingelen aan Kok toe dat deze zegt dat “je dan zo krachtig moet reageren dat hij 

tot inkeer komt”.  

Waarna hij de initiële vraag min of meer herhaalt in regel 226: “hoe krachtig wordt dat dan”? 

Mingelen past in regel 227 eerst zelfherstel toe, gezien het feit dat hij de uiting beginnend met 

“worden” niet afmaakt. Daarop specificeert hij in regels 227-228 zijn vraag: “we zitten in de derde 

aanvalsgolf, hoeveel aanvalsgolven kun je nog hebben”? Daarmee presupponeert Mingelen dat er een 

moment is waarop “je geen aanvalsgolven meer kunt hebben” en dat dat moment dichtbij zou kunnen 

zijn, gezien het feit dat het nu al de derde aanvalsgolf is. En dan formuleert hij zijn uiteindelijke vraag 

in regels 229-230: “met andere woorden, voorziet u dat er nog wekenlang gebombardeerd kan 

worden”? 

De eerste vraag (regel 226) is een hoe-vraag, de tweede (regels 227-228) een hoeveel-vraag, 

waarbij naar een kwantiteit wordt gevraagd, en de laatste (regels 229-230) is een ja/nee-vraag. Door 

deze laatste vraag met “met andere woorden” in te leiden maakt Mingelen deze tot de vraag die Kok 

dient te beantwoorden. Dit neemt niet weg dat hij ook op de andere vragen in kan gaan. De vraag 

bevat een extreme case formulation. Het gaat om het woord “wekenlang”. Daarmee presupponeert 

Mingelen dat er niet eindeloos door kan worden gegaan met de bombardementen. Al eerder kwam 

Mingelen met een soortgelijke presuppositie in regels 227-228, zodat een ontkennend antwoord 

tamelijk sterk geprefereerd is. Ook het feit dat Mingelen enige nadruk legt op het woord 

“gebombardeerd” door zijn intonatie te verhogen draagt hieraan bij (regel 230). 

Opvallend is dat Kok tweemaal een continueerder produceert tijdens de preface van 

Mingelen. De eerste in regel 216 en in overlap. Deze overlap kan gezien worden als competitief, want 

Mingelens’ beurt is nog aan de gang. De tweede in regel 221, direct nadat Mingelen een korte pauze 

in zijn lopende beurt produceert. Dit kan een teken van competitie om de beurt. 



Kok is tijdens de rest van de preface stil en reageert vervolgens op de “relevante vraag” getuige het 

woordje “het” in regel 232, dat naar het element “nog wekenlang bombarderen” uit deze vraag 

verwijst, maar antwoordt niet met ja of nee. Zijn eerste reactie in regel 232 is namelijk: “ik zal hopen 

dat het niet nodig is”. Vervolgens gaat Kok in regels 233-243 uitgebreid uitleggen waarom hij de 

vraag niet gaat beantwoorden. Dat is vanwege het feit dat hij niet de vrijheid heeft om er in het 

openbaar uitspraken over te doen. Het zijn gevoelige beslissingen over militaire strategieën die in 

beslotenheid worden ontwikkeld.  

Kok benadrukt daarna in regels 244-255 nogmaals waarom hij niet kan antwoorden. Hij leidt 

zijn uitleg in met het woord dus (regel 244), waarmee hij de vraag-antwoordsequentie tot een einde 

probeert te brengen. Kok zegt niet te kunnen antwoorden omdat hij niet alle informatie heeft en niet te 

willen antwoorden omdat hij vindt dat hij niet met informatie rond de duur van de bombardementen te 

koop kan lopen. Hij excuseert zich voor het feit dat hij niet wil antwoorden, getuige de woorden “met 

excuus” in regel 253. 

Daarmee geeft Kok hier aan vraag niet te zullen beantwoorden. Dit gaat gepaard gaat met 

metacommunicatie, waarbij hij in regel 234 de term “uitspraken doen” en in regels 244-255 de termen 

“vraag”, ”antwoord” en “antwoord geven” gebruikt.  

Kok legitimeert dus het niet antwoord geven op de vraag door duidelijk te maken dat het om 

gevoelige informatie gaat, waarvan hij ook niet over alles beschikt. Dit en het feit dat hij de vraag-

antwoordsequentie tot een einde probeert te brengen maakt het voor Mingelen moeilijk om een 

vervolgvraag over de kwestie te stellen.  

Mingelen heeft nog geen antwoord gekregen van Kok op de vraag of er nog wekenlang in 

Kosovo gebombardeerd zal worden. Er is nu een probleem met de vraag, want Kok heeft aangegeven 

deze niet te zullen beantwoorden. Daartoe probeert Mingelen in regels 256-262 in fragment 9 op een 

andere manier een acceptabel antwoord te verkrijgen. Eerst produceert hij een continueerder in 

bijnacompleet-overlap in regel 256. Vervolgens heeft hij de beurt en stelt hij een verklarende vraag, 

waarmee hij Kok onder druk zet om wel te antwoorden. Dat doet hij door te beargumenteren waarom 

het voordelig zou kunnen zijn als Kok dit zou doen. Mingelen zegt daartoe dat hij zich kan voorstellen 

dat als Milosevic zou luisteren naar de Westerse pers, hij Kok hoort zeggen dat er net zolang 

gebombardeerd zal worden tot hij tot inkeer komt en dat daar alle tijd voor is, dat dat zou kunnen 

helpen om de druk op te voeren. Hier verlaat Mingelen duidelijk zijn neutrale positie en zijn beurt is 

ook meer te typeren als een stelling, waarmee verzocht wordt om bevestiging..  

 
Fragment 9 
NOVA Gesprek met de Minister-president: 31 Maart 1999: Conflict in Kosovo 
Interviewer: Ferry Mingelen; Geïnterviewde: Wim Kok 
 
K: ↑te koop↑ kunt [lopen]. 
M:           [  mm ]?  
 (0.5) ja d ik zou me kunnen voorstellen dat als  
 (minister) Mil Milosevic meeluistert (0.4) naar de Westerse pers  

255 
256 
257 
258 



 en hij hoort de premier zeggen dat (0.3) er  
 net zolang wordt gebombardeerd tot (0.3) tot ie tot inkeer komt¿  
 en als het (0.3) weken moet duren dat het weken kan duren?  
 (0.4) dat dat misschien wel helpt in het op opvoeren van de druk? 
 (0.3) 
K: in elk geval duren de acties natuurlijk  

259 
260 
261 
262 
263 
264 

uh net zolang als ze nodig zijn¿  
 (1.0) .hh om inderdaad die druk ver[[der]] op te voeren?  
M:               °[[mm ]]° 
K: maar u u geeft ook zelf in uw vragen al aan?  
 (0.7) .hh er zijn effecten naar het Kosovo-gebied  
 (1.0) u:h die je mee moet incalculeren?  
 (0.6) er zijn effecten naar an

265 
266 
267 
268 
269 
270 

deren?  
 binnen de Navo zelf en bu

271 
iten de Navo?  

 die ook voor een draagvlak moeten zorgen  
272 
273 
274 
275 
276 
277 

om dit te kunnen voortzetten,  
 binnen de Navo is d natuurlijk ook toch een  
 (1.0) .hh >we °kunnen° niet zeggen<  

een erosie van het draagvlak wat toch  
wel in zekere zin [een verzwakking]  

M:              [(             )]  
K: van dat draagvlak omdat men in de landen dichtbij,  
 kijkt u naar Griekenland kijkt u naar Italië u  

278 
279 
280 
281 
282 >zich natuurlijk de vraag stelt<  

 (0.6) .hh he >wat betekent het ook voor< ons?  
 het zijn natuurlijk ook bijna buurlanden?  
 (0.6) .hh en je hebt te maken  

283 
284 
285 
286 
287 
288 

met ontwikkelingen in landen als Rusland?  
 (0.4) u:h Rusland heeft vandaag uh nogal fors gereageerd?  
 ik weet niet of dat (0.8) .hh plichtmatig is  

of dat dat uh ernstiger is gemeend?  
 (0.3) in elk geval,  
 -(0.7) we moeten natuurlijk ook de samenspraak met [[Rusland]]  
M:                    °°[[  ja   ]]°° 
K: en met andere landen om hier tot verbeteringen te komen  

289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 

(0.4) voluit ontwikkelen?  
 en ik vind dus dat je (0.6) .hh uh als politicus  
 -dat zal ook gelden voor de ministers van buitenlandse  
 ↑zaken↑ die u::h deze week weer bij elkaar zijn  
 ook hierover te spreken als politicus natuurlijk uh  
 niks moet uitsluiten in het verder ontwikkelen  
 van <mogelijke> uh diplomatieke initiatieven?  
 (0.3) .hh om te kijken¿  
 (0.6) .hh hoe kun je uh dat (0.3) nu noodzakelijke militaire geweld?  
 (0.3) u:h wat dus no

302 
dig is?  

 (0.7) ja toch (0.7) beperkt houden als we maar even dat alternatief  
303 
304 
305 
306 

>van die andere mogelijkheid houden. 
 (.)

 
Echter, Kok beschouwt Mingelen nog steeds als neutraal, gezien het feit dat hij geen commentaar 

geeft op zijn vraagformulering. Kok pakt de vraag op als verklarende vraag en reageert door deze min 

of meer te bevestigen (regels 264-265). Het bevestigende karakter van Koks’ reactie blijkt uit de 

woorden “natuurlijk” en “inderdaad”: in elk geval duren de acties natuurlijk net zolang als ze nodig 

zijn -waarna Kok een vrij lange pauze laat vallen, namelijk van 1 seconde- om inderdaad die druk 

verder op te voeren. Daarmee krijgt Mingelen een reactie die in de richting komt van een antwoord op 

de vraag hoe lang er nog gebombardeerd gaat worden, maar de termijn is niet gespecificeerd. Daar 



vroeg Mingelen naar in de initiële en daaropvolgende vraag in fragmenten 7 en 8 en heeft hij dus geen 

antwoord op gekregen. Met de huidige vraag vroeg hij daar overigens ook niet expliciet naar. 

Mingelen produceert overigens een nauwelijks hoorbare continueerder in regel 267 in overlap. Deze 

kan dus niet als competitief worden opgevat. 

Vervolgens houdt Kok een algemeen betoog dat start in regel 268 en niet meer van doen heeft 

met Mingelens’ vraagstelling. Kok begint zijn betoog aan de hand van metacommunicatie: “u geeft 

ook zelf in uw vragen al aan…” Kok voert vervolgens zijn eigen agenda en spreekt over de voortgang 

en moeilijkheden van de missie in Kosovo.  

Eenmaal praat Mingelen nog in overlap, namelijk in regel 279. Omdat het niet duidelijk is wat 

hij zegt, is niet te achterhalen of hij een poging tot interruptie doet of dat hij Kok ergens in bevestigt. 

De overlap is ook niet-problematisch, noch competitief, want Mingelen kapt deze al snel af in regel 

279 (Schegloff, 2000, 12;17).  

 

  



Wim Kok en Paul Witteman 

In deze reeks fragmenten wordt gesproken over het misbruik van gelden uit het Europese Sociale 

Fonds, ESF. Deze gelden zijn bestemd om minder ontwikkelde regio’s binnen de Europese Unie 

financieel te ondersteunen met het oog op verbetering van de werkgelegenheid. Ad Melkert was 

tussen 1994 en 1998 Minister van Sociale Zaken en in die functie verantwoordelijk voor het toezicht 

op de besteding van de ESF-gelden. Hij pleegde echter fraude door ten onrechte met ESF-gelden een 

gat op de begroting van Arbeidsvoorziening te dichten. Arbeidsvoorziening is een inmiddels 

opgeheven overheidsorganisatie die was bedoeld om mensen aan het werk te helpen. Ten tijde van het 

interview is Melkert fractievoorzitter van de PVDA en is er sprake van dat hij door deze zaak ernstig 

beschadigd kan worden. De zaak is des te meer pijnlijk omdat Melkert geldt als de beoogde opvolger 

van Wim Kok als Minister-president (Staal, 2001). 

 Voorafgaande aan fragment 10 is de ESF-kwestie geïntroduceerd door Witteman en ging het 

over de mogelijke beschadiging van Melkert en de ernst van de zaak. In fragment 10 keert Witteman 

in regel 321 in overlap terug naar de mogelijke beschadiging van Melkert, daarbij Kok 

interrumperend.  

 
Fragment 10 
NOS Gesprek met de Minister-president: 06 Juli 2001: ESF-fraude 
Interviewer: Paul Witteman; Geïnterviewde: Wim Kok 
 
K: (0.9) .hh wat wisten bewindslieden op belangrijke momenten 
 wat konden ze weten [en hoe hebben ze daarop gereageerd]? 
W:           [maar  op  dus  dus dit is  dus  de]  

320 
321 
322 

kans bestaat, 323 
324 
325 
326 

(.) dat (0.5) Melkert daar >zwaar bescha[[digd uitkomt]]<. 
K:                     [[de      kans]] bestaat  
 dat dit dus een °inderdaad uh° belangrijk uh onderzoek is¿ 
 waar ook heel veel belang aan wordt gehecht? 
 (1.0) .hh e maar wat ik uh voorbarig vind? 
 (.) dat is ook al in het woo

327 
328 

rdgebruik↑ 
 uh voorschotjes te nemen >ook op< uh  
 -dingen die we dus eenvoudig nu nog niet we

329 
330 

ten? 
 (0.7) .hh het is beter hier ook fei

331 
ten en analyses  332 

333 
334 
335 
336 

uh voor zichzelf te laten spreken? 
 ook uh (.) op hun waarde te schatten? 
 (0.9) .hh  daar ook hoor en wederhoor op toe te passen? 
 want °het lijkt mij dat als men dit >dan ook° allemaal< wil bezien  
 °vanuit de verantwoordelijkheid van° bewindslieden, 
 °dat bijvoorbeeld ook met oud-bewindslieden zal worden° gespro

337 
ken? 

 (0.6) °s naar mijn weten is dat ook uh  
338 
339 
340 
341 

door de heer Koning nog helemaal niet gedaan°? 
 (0.9) .hh dus dat zijn allemaal nog dingen  

die ook in een zorgvuldig uh 
 gebeuren hun [werk] -hun [[ple

342 
k]]  

W:              [bent]  [[u:: ]] 
343 
344 
345 K: moeten hebben.

 

 



De overlap is problematisch, want Kok’s beurt is nog niet ten einde. Dit blijkt uit het feit dat hij 

omhoog gaat met zijn intonatie. Bovendien is er sprake van competitieve overlap. Immers, Witteman 

produceert in regel 322 onsamenhangende woordjes en claimt daarmee de beurt. Daarbij lost Kok de 

overlap in regel 321 op door op een gegeven moment te stoppen met praten, waarna Witteman het 

woord “kans” met nadruk uitspreekt om vervolgens zijn toon weer te normaliseren als hij de enige 

spreker is (Schegloff, 2000, 12;17). 

Witteman stelt de vraag in regels 322-324: “maar op dus dus dit is dus de kans bestaat dat 

Melkert daar zwaar beschadigd uitkomt”. Daarmee haakt hij in op de woorden van Kok uit regels 

320-321 “wat wisten bewindslieden op belangrijke momenten, wat konden ze weten en hoe hebben ze 

daarop gereageerd”, die de link naar Melkert ook gemakkelijk maken. Hij is immers dé 

bewindspersoon die fouten heeft gemaakt en Witteman weet nog niet of Kok wel of niet vindt dat 

Melkert beschadigd kan worden door de ESF-fraude.  

De vraag is van het verklarende type en Kok kan hem met “ja” of “nee” beantwoorden. 

Geheel neutraal is de vraag niet geformuleerd. Het woord “dus” wordt enkele malen in het begin van 

de vraag genoemd en suggereert een conclusie van Witteman. Daarmee maakt hij een bevestigend 

antwoord geprefereerd. Ook de extreme case formulation die de vraag kent, draagt hieraan bij: “zwaar 

beschadigd” in regel 324. Deze heeft het effect dat Kok zich bij een ontkennend antwoord ook moet 

uitspreken over de mate van beschadiging. Het ontkennen van “zwaar beschadigd” is immers nog niet 

het ontkennen van “beschadigd”.  

Kok reageert in regel 325 in overlap. Het gaat om bijnacompleet-overlap en deze is niet 

problematisch omdat de beurt van Witteman bijna een PRO heeft bereikt, zoals blijkt uit de dalende 

intonatie en de grammaticale compleetheid van de zin. Wel is er sprake van competitieve overlap, 

gezien het feit dat Witteman zijn spreektempo opvoert vòòr het uitspreken van de extreme case 

formulation, tijdens welke de overlap begint. Dit kan hem in staat stellen zijn beurt als enige spreker 

af te maken, iets wat dus niet lukt. Opvallend is hierbij ook de timing van Kok’s reactie. Hij reageert 

nog tijdens de extreme case formulation.  

Daarmee vertoont Kok verzet tegen de vraag, al lijkt hij deze vanaf regel 325 te gaan 

beantwoorden, gezien de woordherhaling “de kans bestaat dat”. Echter, Kok gaat vervolgens in regels 

326 en 327 in op het belang van het onderzoek en praat niet over de kans dat Melkert er zwaar 

beschadigd uitkomt. Hij wendt de woordjes “de kans bestaat” aan om de agenda in zijn voordeel te 

wijzigen (325-327). Hij geeft aan dat het onderzoek naar de ESF-fraude zeer belangrijk is. Hij houdt 

zichzelf en Melkert op die manier buiten schot: eerst moeten de resultaten van het onderzoek worden 

afgewacht voordat er een conclusie kan worden getrokken over de positie van Melkert, danwel 

hemzelf. 

Daaropvolgend produceert Kok metacommunicatie. Eerst laat hij in regel 328 een lange pauze 

van 1 seconde vallen, waarna hij in de regels 328-331 zegt wat hij voorbarig vindt, namelijk “dat is 

ook al in het woordgebruik voorschotjes te nemen ook op uh dingen die we dus eenvoudig nu nog niet 



weten”. Hij richt zich hierbij impliciet tot Witteman en laat daarmee blijken dat hij hem niet meer als 

neutraal ziet. Daarna vervolgt hij in regels 332-340 zijn eigen agenda, waarin hij aangeeft dat er eerst 

zorgvuldig onderzoek gedaan zal moeten worden. Er moet hoor en wederhoor moet worden toegepast 

en commissieleider Koning moet volgens Kok nog met oud-bewindslieden spreken. In regel 341 

poogt Kok een einde aan de discussie te maken, ingeleid door het woord “dus”: “dus dat zijn allemaal 

nog dingen die ook in een zorgvuldig gebeuren hun plek moeten hebben”.  

Witteman heeft geen antwoord gekregen op zijn initiële vraag of de kans bestaat dat Melkert 

zwaar beschadigd uit de ESF-onderzoeken komt: er is een probleem met het antwoord. Witteman stelt 

daartoe in regels 346-347 in fragment 11 een vervolgvraag: “ik had een eenvoudige vraag: bent u 

bang dat Melkert beschadigd wordt”? 

 
Fragment 11 
NOS Gesprek met de Minister-president: 06 Juli 2001: ESF-fraude 
Interviewer: Paul Witteman; Geïnterviewde: Wim Kok 
 
K: gebeuren hun [werk] -hun [[plek]]  
W:              [bent]  [[u:: ]] 

343 
344 
345 
346 
347 
348 

K: moeten hebben. 
W: (.) >ik had een eenvoudige vraag  

bent u bang dat Melkert beschadigd wordt. 
 (0.4)  
K: ik uh laat me over het algemeen niet zo leiden door door vrees¿ 
 (0.3) >°dus dus°< ik heb uh geen bange gevoelens?  
 (1.0) .hh ik ben wel een beetje bezorgd over uh een zekere uh  
 voorbarigheid die zich misschien van mensen meester zou kunnen   
 maken bij het al hebben van een oordeel,  
 (0.4) °.hh° voordat dat door de feiten gerechtvaardigd is? 
 (0.6) 

349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 

 

Voordat Witteman tot zijn vraag komt, doet hij in regel 344 in fragment 11 twee pogingen om Kok te 

interrumperen. Deze gaan gepaard met problematische en competitieve overlap. Problematisch omdat 

Kok’s beurt nog niet ten einde is. Dit is pas het geval in regel 345, gezien de compleetheid van de zin 

en de dalende intonatie. Het competitieve blijkt uit de strijd om de beurten, waarbij Witteman het 

woord “u” verlengt, terwijl Kok op dat moment de nadruk legt op het woord “plek”. Bovendien 

produceert Kok een perturbatie: “hun werk hun plek” (Schegloff, 2000, 12;17). Kok wint de strijd om 

de beurten en maakt zijn uiting af.  

Vervolgens kan Witteman in regel 346 “in the clear” een vraag stellen. Daarbij verhoogt hij 

zijn spreektempo en produceert hij metacommunicatie: “ik had een eenvoudige vraag…”, waarmee hij 

aangeeft dat hij geen antwoord heeft gekregen op de initiële vraag. Bovendien geeft hij aan dat dit een 

eenvoudige vraag is, iets wat de suggestie wekt dat het voor Kok ook simpel kan zijn om deze te 

beantwoorden. Daarop stelt hij in regel 347 de vervolgvraag: “bent u bang dat Melkert beschadigd 

wordt”? Deze is iets anders geformuleerd dan de initiële vraag: “maar op dus dus dit is dus de kans 

bestaat dat Melkert daar zwaar beschadigd uitkomt”. Daarbij is in de huidige vraag de extreme case 

formulation verdwenen en kent hij geen concluderende structuur meer. Wel kent de vraag de 



presuppositie dat Melkert door de ESF-fraude beschadigd kan worden. Het is overigens een ja/nee-

vraag. 

Kok reageert in regels 349-354 en doet dat niet met ja of nee, maar verwijst met het woordje 

“vrees” wel terug naar het woord “bang” in de vraag. Hij wendt dit woord aan om zijn eigen agenda te 

voeren. Dat doet hij ook door in algemene termen te spreken. Immers, hij komt niet te spreken over 

Melkert, maar slechts over zijn eigen angst in die zin dat hij zich er over het algemeen niet zo door 

laat leiden (regel 349). Hij specificeert zich in regel 350 ietwat door te zeggen dat hij geen bange 

gevoelens heeft. Hij zegt niet of dit niet hebben van bange gevoelens betrekking heeft op een 

mogelijke beschadiging van Melkert, wat dan in dit geval zou inhouden dat hij niet bang is dat 

Melkert beschadigd wordt. Verder is de uiting in regel 350 Kok een soort conclusie, ingeleid met het 

woord “dus”. Daarmee beëindigt Kok zijn betoog en geeft hij zichzelf de mogelijkheid voor een 

agendawijziging.  

Dat doet hij ook in regels 351-354 aan de hand van de woorden “een beetje bezorgd” (regel 

351), die een bruggetje vormen voor wat Kok daarna gaat zeggen. Immers, de woorden sluiten nauw 

aan bij “bang, vrees en bange gevoelens” uit het voorafgaande. Aan de hand van de 

woordencombinatie richt Kok zich na een tamelijk lange pauze van 1 seconde met metacommunicatie 

mogelijk impliciet tot Witteman met het woord “mensen”: “ik ben wel een beetje bezorgd over een 

zekere voorbarigheid die zich misschien van mensen meester zou kunnen maken bij het al hebben van 

een oordeel voordat dat door de feiten gerechtvaardigd is”. Als Kok zich inderdaad impliciet tot 

Witteman richt, beschuldigt hij hem er hier van in zijn vraagstellingen beweringen te doen die niet op 

feiten berust zijn, namelijk dat Melkert beschadigd wordt, zonder dat er conclusies van onderzoeken 

naar de ESF-fraude bekend zijn. Opnieuw beschouwt Kok Wittemans’ vraagstelling dan niet als 

neutraal. Het is ook mogelijk dat Kok zich met zijn uiting impliciet tot de media in het algemeen richt. 

Met de uiting impliceert Kok verder dat hij het antwoord op de vraag niet geeft omdat er nog geen 

onderzoeksresultaten bekend zijn. 

Opvallend is hierbij verder dat Kok “non-verbaal” begint te lachen op het moment dat hij in 

regel 354 de woorden “feiten gerechtvaardigd is” uitspreekt en dat Witteman de vervolgvraag in 

fragment 12 eveneens non-verbaal lachend stelt in regels 356-358. Met non-verbaal lachen wordt 

bedoeld dat het lachen zichtbaar, maar niet hoorbaar is. De vervolgvraag is een letterlijke herhaling 

van de vorige vraag. Het letterlijk herhalen is iets wat met name gebeurt als de interviewer geen 

antwoord heeft gekregen, waarbij dus een probleem met het antwoord bestaat (Koole en Waller, 2005, 

94). Dat is hier ook enigszins het geval, want Kok geeft niet aan of hij bang is dat Melkert beschadigd 

wordt en legt verder niet expliciet uit waarom hij dat niet aangeeft. 

 
  



Fragment 12 
NOS Gesprek met de Minister-president: 06 Juli 2001: ESF-fraude 
Interviewer: Paul Witteman; Geïnterviewde: Wim Kok 
 
W: bent [u ]  
K:      [en] 
W: bang dat Melkert beschadigd wordt.  
 ((Witteman lacht non-verbaal tijdens uitspreken van deze zin)) 
K: =en ik denk dat er misschien met een half jaar °uh voor verkiezingen 
 of driekwart jaar voor verkiezingen hier en daar ook nog wel 
 bepaalde belangen zouden kunnen zijn uh, 
 (0.7) .hh in de politiek of buiten de politiek om uh, 
 (0.6) .hh hier ook wat beschadigende activi°teiten op los te laten, 
 dus laten we dat nou allemaal uh even met een goed gevoel voor  
 proportie en verhoudingen uh zien de komende tijd, 
 (0.8) .hh en daar dan rustig over oordelen. 
 (0.7) 
W: °bedankt° 
 (0.7) 
K: °tot uw dienst

356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
371 

 
Kok probeert in regel 357 zijn beurt te vervolgen en overlapt daarbij Witteman met het woord “en”. 

De overlap is problematisch en competitief. Echter, Kok stopt deze direct in regel 357, zodat deze snel 

is opgelost. Daarna kan Witteman zijn vraag afmaken. 

Kok vervolgt zijn verhaal in regels 360-367 en laat de vraag geheel links liggen. Dit blijkt ook 

uit het feit dat Kok op Wittemans’ vraag reageert met “en” in regel 360, een herhaling van het “en” in 

regel 357. Kok gaat vervolgens ook niet in op angst voor beschadiging van Melkert. In plaats daarvan 

heeft hij het in regels 360-364 over effecten van komende verkiezingen op de ESF-kwestie en stelt hij 

in regels 365-367 voor om de komende tijd rustig over het onderzoek te oordelen. Kok leidt zijn 

voorstel in regels 365-367 in met “dus” en probeert daarmee de discussie te beëindigen. Hij slaagt in 

die opzet, want Witteman sluit het gesprek en zegt “bedankt” in regel 369.  

 

  



Jan-Peter Balkenende en Ferry Mingelen 

In deze reeks fragmenten gaat het over Afghanistan. Na de terreuraanslagen in Amerika van 11 

September 2001 zijn de Amerikanen eind 2001 Afghanistan binnengevallen. Dit vanwege de 

zoektocht naar Osama Bin Laden. De Amerikanen verdreven de Taliban en vestigden een interim-

regering onder leiding van de momenteel nog zittende president Hamid Karzai. Tot 2003 leidde 

Nederland samen met Duitsland een veiligheidsmacht in het noorden van het land. De NAVO nam het 

over in 2005, waarna Nederland aan het eind van hetzelfde jaar het verzoek van de NAVO kreeg om 

troepen te leveren voor de zuidelijke provincie Uruzgan. Op 1 augustus 2006 leverde Nederland voor 

het eerst een bijdrage aan de wederopbouw van de Afghaanse provincie Uruzgan. Op 6 oktober 2009 

diende de Tweede Kamer een motie in, waarin deze uitsprak dat het kabinet diende vast te houden aan 

het eerder genomen besluit om alle Nederlandse militairen terug te trekken uit Uruzgan vòòr één 

december 2010 (Defensie, 2011). Het gesprek vindt een kleine twee maanden na het indienen van de 

motie plaats. 

 
Fragment 13 
Eén Vandaag Gesprek met de Minister-president: 04 December 2009: Uruzgan 
Interviewer: Ferry Mingelen; Geïnterviewde: Jan-Peter Balkenende 
 
M: ja.  
 (0.3) .hh nou he?eft uh u u spreekt over de politieke verhoudingen?  
 u heeft het natuurlijk ook over de situatie in de Kamer?  
 (0.4) .hh de Kamer heeft <op> zes

267 
268 
269 

 oktober een motie ingediend?  
 ik lees hem voor alle (0.5) zekerheid toch nog even voor?  
 de Kamer spreekt daarin uit dat het kabinet °dient° (0.6) .hh dient  
 va

270 
271 
272 

st te houden aant eerder genomen besluit (0.4)  
 om a

273 
lle Nederlandse militairen terug te trekken uit Uruzgan, 

 (0.5) vòòr één december tweeduizendtien.  
 (0.5) .hh en die motie die is ondersteund niet alleen  
 door twee regeringsfracties PvdA en ChristenUnie¿  
 (0.4) maar van links tot rechts.  
 (0.3) 
B: °[hmhm]° 
M:  [ S  ]P VVD [[P ]]VV  
B:   °[[ja]]° 
M: (0.6) .hh ut uh u u u u meer dan honderd 
 (0.4) 
B: °ja°  
M: =Kamerleden.  
 (0.8) .hh <heeft een kabinet de ru?imte om hiervan a?f te wijken,  
 met zo'n o

274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 

vergrote meerderheid> die zegt (0.6) tis mooi geweest. 
 (0.3)  
B: °ja°,  
 (0.5) .hh de motie vraagt dat wij uh >rekening houden  

288 
289 
290 
291 

met deze motie in onze beraadsla[ging]<?  
M:                                °[hmhm]° 
B: =n dat gaan we dus ook uh doe

292 
293 

n?  
 (0.6) .hh 
M: °ja° 
B:  =uh en ten aanzien van d:e inhoud  

294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 

(.) van uh >de keuze die we hebben te maken<? 
 hebben we steeds aangegeven onze missie (.) eindigt volgend jaar.  
 (0.4) daar kan geen onduidelijkheid over bestaan.  



 (0.8) .hh de vraag:: (.) of wij >ander activiteiten kunnen doen<?  
 (.) 
M: °°m°° 
B: = >daarvan hebben we g steeds gezegd<  
 we gaan daar niet over speculeren want we zul[[len]]  
M:                   °°[[g g]]°°  
 ((maakt vreemd en zacht, nauwelijks hoorbaar geluid))  
B: die zaken bespreken.  
 (0.3) [.hh] 
M:     °°[ m ]°° 
 (.) 
B: .hh en dat >geldt ook een beetje voor deze motie<,  
 we hebben natuuk -we hebben nadru

301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 

kkelijk kennis van genomen¿  
 wij we

313 
ten hoe de Kamer hierover denkt?  

 en tegelijkertijd (0.6) .hh uh is het nu aan o↑ns  
314 
315 
316 
317 

(0.3) om onze positie te bepalen. 
 (.)
 
Mingelen introduceert in de tamelijk lange preface (regels 267-286) het onderwerp door een bruggetje 

te slaan. Dat doet hij door eerdere uitspraken van Balkenende aan te halen: “u spreekt over de 

politieke verhoudingen” (regel 268) en “u heeft het natuurlijk over de situatie in de Kamer” (regel 

269). Vervolgens leest Mingelen de motie voor en legt hij de politieke verhoudingen/situatie in de 

Kamer daaromtrent uit. De informatie wordt door Mingelen toegeschreven aan “de Kamer”. 

Opvallend is dat Balkenende tijdens de preface drie continueerders produceert. De eerste in 

regel 280 en in overlap: “hmhm”; de tweede in regel 282 en ook in overlap: “ja” en de derde in regel 

285: een zacht uitgesproken “ja”. Hier kan sprake zijn van competitie om de beurten. Daarop stelt 

Mingelen in regel 287-288 de vraag: “heeft een kabinet de ruimte om hiervan af te wijken met zo'n 

overgrote meerderheid die zegt tis mooi geweest”?  

Dit is een ja/nee-vraag. Mingelen drukt hierbij Balkenende in de richting van een ontkennend 

antwoord door de toevoeging “met zo’n overgrote meerderheid die zegt tis mooi geweest”. Dit komt 

door de presuppositie die deze met zich meedraagt: bij zo’n overgrote meerderheid die zegt tis mooi 

geweest heeft een kabinet wellicht minder ruimte om hiervan af te wijken. Het woord “overgrote” kan 

gezien worden als extreme case formulation en draagt zo ook bij aan de voorkeur voor een 

ontkennend antwoord.  

Bovendien moet bij het geven van een bevestigend antwoord de presuppositie worden 

aangevallen, iets wat in dit geval zowel inhoudelijk als interactioneel erg moeilijk is. In Balkenendes 

reactie (regels 290-316) zijn tamelijk veel perturbaties te zien. Dit kan inhouden dat hij een 

bevestigend antwoord probeert te geven, maar ook dat hij überhaupt moeite heeft met de 

vraagstelling. Perturbaties in Balkenendes’ reactie zijn bijvoorbeeld de ademhaling en het “uh” in 

regel 291; het “uh” en de ademhaling in regel 294-295. Ook heeft Balkenende moeite met het 

formuleren van zijn zinnen. Bijvoorbeeld “daarvan hebben we g steeds gezegd” in regel 304 en “we 

hebben natuuk - we hebben nadrukkelijk kennis van genomen” in regel 313. Het aanvallen van de 

presuppositie zou ook een verlating van de vraag/antwoordvorm kunnen inhouden (Clayman and 

Heritage, 2002, 203-204). In feite wordt Balkenende hier dus klemgezet. 



De reactie die Balkenende in regels 290-316 geeft is zeer lang. Zijn eerste ja moet daarbij niet 

geïnterpreteerd worden als een ja-antwoord op de vraag, maar als een continueerder. Dit blijkt uit de 

toonhoogte en het zachte uitspreken van het woord. Vervolgens geeft Balkenende noch een 

bevestigend, noch een ontkennend antwoord middels een “ja” of “nee”. Hij spreekt wel binnen het 

kader van het onderwerp, wat bijvoorbeeld blijkt uit het feit dat hij terugverwijst naar de motie (regels 

291-292).  

Vervolgens zegt Balkenende in regels 291-294 dat “wij rekening houden met deze motie in 

onze beraadslaging” en geeft hij aan “dat we dat dus ook gaan doen”. Beide uitingen worden door 

Mingelen opgevolgd met een continueerder. De eerste uiting met een zacht uitgesproken “hmhm” in 

overlap (regel 293) en de tweede met een zacht uitgesproken “ja” (regel 296). Balkenende spreekt met 

de twee uitingen uit dát hij iets gaat doen met de motie, maar niet wát hij gaat doen. Hij beschrijft de 

gang van zaken rond de motie, de procedure.  

In regel 297 volgt het enige voorbeeld van een vrij duidelijke uitspraak met betrekking tot de 

motie. Daarbij wijzigt Balkenende de agenda in de richting van de inhoud: “ten aanzien van de inhoud 

van de keuze die we hebben te maken”. Waarna hij zegt dat “we steeds hebben aangegeven onze 

missie eindigt volgend jaar, daar kan geen onduidelijkheid over bestaan”. Daarmee zegt hij dat hij 

zich aan de motie zal houden, al presupponeert hij wel dat er ook een mogelijkheid bestaat dat er 

”aangegeven kan worden dat de missie niet volgend jaar eindigt”.  

 Dan wijzigt Balkenende de agenda in regel 301 in “de vraag of wij andere activiteiten kunnen 

doen”. Dat doet hij aan de hand van het woord “de vraag”. Mingelen komt dan met een zeer zacht 

uitgesproken continueerder “m” in regel 303, waarna Balkenende zijn zelf genoemde vraag ook zelf 

gaat beantwoorden in regels 304-309. Weliswaar heeft dat niet zoveel van doen met de motie en dus 

de vraag, wel heeft Balkenende het opnieuw over een gang van zaken/procedure: “daarvan hebben we 

steeds gezegd: we gaan daar niet over speculeren, want we zullen die zaken bespreken”. Mingelen 

produceert dan weer een zeer zacht uitgesproken continueerder in regel 310 tijdens een ademhaling 

van Balkenende.  

Vervolgens wijzigt Balkenende in regels 312-316 de agenda, komt weer over de motie te 

spreken en zegt dan: “en dat -daarvan steeds gezegd te hebben daar niet over te speculeren omdat die 

zaken nog in het kabinet besproken zullen worden- geldt ook een beetje voor deze motie, we hebben 

nadrukkelijk kennis van genomen, wij weten hoe de Kamer hierover denkt en tegelijkertijd is het nu 

aan ons om onze positie te bepalen. Balkenende presupponeert hiermee dat het kabinet de positie nog 

niet bepaald heeft, terwijl hij even daarvoor zei dat de missie volgend jaar eindigt.  

Het is op dit punt waar Mingelen het antwoord tekort vindt schieten. In fragment 14 geeft hij 

in regels 318-320 aan dat Balkenendes’ reactie “natuurlijk ook formeel helemaal klopt en 

inhoudelijk”. Daarmee bevestigt hij dat Balkenende het steeds heeft over procedures, gezien het 

woord “formeel” en zegt hij dat de inhoud ook klopt. Vervolgens werkt Mingelen naar de vraag toe in 

een lange preface (regels 321-344). Hij produceert in regel 321 metacommunicatie: “maar mijn vraag 



is meer…”. Daarmee geeft hij aan niet tevreden te zijn met Balkenendes’ reactie. Daaropvolgend 

wijst Mingelen Balkenende op gangbare procedures in Nederland: “het is toch altijd het idee geweest 

dat een Nederlandse regering geen gevaarlijke missie op pad kan sturen als die niet wordt gesteund 

door een belangrijk deel van de volksvertegenwoordiging (regels 321-328)”. Het woord “toch” maakt 

overeenstemming met deze uiting geprefereerd, zodat Balkenende het er nauwelijks meer mee oneens 

kan zijn. Hij bevestigt Mingelens’ uiting in overlap: “tuurlijk” in regel 329. Waarna Mingelen 

Balkenende in regels 330-344 duidelijk maakt dat er vele partijen nodig zijn voor een gevaarlijke 

missie en dat deze er momenteel niet zijn, gezien het feit dat alleen al de twee regeringspartijen 

PVDA en ChristenUnie zeggen “weg uit Uruzgan”, evenals de VVD.  Hij stelt dan in regels 345-347 

de vervolgvraag: “en dan herhaal ik mijn vraag: heeft onder die omstandigheid een kabinet nog 

feitelijk de ruimte om in Uruzgan te blijven”?  

 
Fragment 14 
Eén Vandaag Gesprek met de Minister-president: 04 December 2009: Uruzgan 
Interviewer: Ferry Mingelen; Geïnterviewde: Jan-Peter Balkenende 
 
M: ja dat dat dat klopt natuurlijk ook e formeel helemaal,  
B: =°ja° 
M: =en inhoudelijk,  
 (0.5) °.hh° maar mijn vraag is meer <d d -tis toch altijd het idee  
 geweest dat (0.4) een een Nederlandse regering  
 -kan geen gevaarlijke missie op pad sturen (0.4) .hh als (.) [[die]]  
B:                               °[[j a]]° 
M: niet gesteund wordt door een belangrijk deel [ van ]  
B:                    °[j::a,]°  
 ((Balkenende gaat onrustig heen en weer op zijn stoel))   
M: de volks[[vertegen]]woordiging,  
B:         [[tuurlijk]]         

318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 

M: >dus dan moet [je]  
B:         °[ja]° 
M: in elk geval de regeringsfracties¿ 
 (.) [[.hh]] 
B:     [[j a]] 
M: =en als teffe kan de VVD ook der ook nog bij¿  
 °[d    a    n]° (.) dan heb je [[wat.  
B:  [dat is waar]         [[j::?a 
M: maar     in     dit]] geval zijn er twee regerings[frac]ties  
B: °daar heb je gelijk]]°                °[j  a]° 
M: e

338 
339 

n de VVD?  
B: =°ja° 
M: =die zeggen in elk geval weg uit Uruzgan.  
B: =°ja°  
 (0.3) 
M: en dan herhaal ik mijn vraag,  
 (0.5) heeft (.) onder die

340 
341 
342 
343 
344 
345 

 omstandigheid een kabinet nog  
 (0.8) uh fei

346 
telijk de ruimte om in Uruzgan °te blijven°. 

B: °ja kijk° 
 (0.5) .hh deze motie is voor ons een ge -dui

347 
348 

delijk een gegeven,  
 (0.6) omdat e >pc[[ies]] wat u zegt<  
M:            °[[j a]]°   
B: het geeft aan hoe de Kamer op dat moment (0.6) .hh u:hm  
 een een visie heeft uitgesproken door middel van zo'n motie.  
 (1.1) .hh tis uiteraard aan het kabinet  

349 
350 
351 
352 
353 
354 



om >daarmee rekening te houden<,  
 (0.4) alleen verder dan dat g ka

355 
n en wil ik nu niet gaan¿ 

 omdat dat (.) te maken heeft met de beraadslagingen °ntern°. 
 >khep ook vandaag bij een persconferentie gezegd,  
 ik -natu?urlijk begrijp ik dat mensen graag willen,  
 (0.5) .hh dat snel een besluit komt van de kant van t kabinet<.  
 (.) >dat wil ik zelf ook< maar het moet wel (0.3) zorgvuldig zijn.  
 (0.7) .hh daarin

356 
357 
358 
359 
360 
361 

 hebben we rekening te houden  362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
370 

met alle alle uh uh elementen.  
 (.) <en ik vind het niet de zaak dienen?  
 (.) wanneer ik nu> publiekelijk zou gaan speculeren van  
 (0.3) .hh dit wel dat niet deze motie wel niet,  
 (0.4) .hh dat moeten we >zo niet doen<¿ 
 (0.5) dat [werkt]  
M:           [.hhhh] 
B: niet goed.
 
Opvallend is dat Balkenende geenszins stil is tijdens de preface. Zo zegt hij zesmaal “ja” in overlap en 

doet hij dat driemaal direct na een uiting van Mingelen. Driemaal doet hij het op een andere manier, 

in overlap: “tuurlijk” in regel 329, “dat is waar” in regel 337 en “daar heb je gelijk” in regel 339. 

Balkenende reageert alle keren al voordat Mingelen is uitgesproken. Het “tuurlijk” is op te vatten als 

een korte reactie, maar bij “dat is waar” en “daar heb je gelijk” is er sprake van competitieve overlap 

en wellicht dus ook competitie om de beurten. De meeste dingen die Balkenende zegt, spreekt hij op 

vrij zachte wijze uit. In één van de gevallen produceert Balkenende een verlengde “ja”, namelijk in 

regel 337. Deze perturbatie wijst eveneens op competitieve overlap. Ook de nadruk die Mingelen legt 

op het woord “dit” in regel 338 wijst daarop. Tevens valt op dat Balkenende na regel 326 onrustig 

heen en weer gaat op zijn stoel. Uit bovenstaande blijkt dat er mogelijk sprake is van competitie om 

beurten, waarbij Balkenende er echter niet in slaagt de beurt over te nemen. Bij al de “ja’s” van 

Balkenende kan dus niet worden gesproken van continueerders.  

In regels 345-347 stelt Mingelen zijn vervolgvraag, waarmee hij de initiële vraag in iets 

gewijzigde vorm herhaalt. Mingelen zegt ook zelf in metacommunicatie dat hij zijn vraag herhaalt: 

“en dan herhaal ik mijn vraag: heeft onder die omstandigheid een kabinet nog feitelijk de ruimte om 

in Uruzgan te blijven”? Dit is opnieuw een ja/nee-vraag en wederom is hij zodanig geformuleerd dat 

Balkenende in de richting van een ontkennend antwoord gedrukt wordt. Immers, Mingelen voegt aan 

de vraag de woorden “onder die omstandigheid” toe, waarbij het woord “die” verwijst naar de situatie 

dat een overgrote meerderheid van de Tweede Kamer weg wil uit Uruzgan.  

Met de toevoeging zegt Mingelen dat onder die omstandigheden een kabinet niet feitelijk de 

ruimte heeft om in Uruzgan te blijven. Bovendien legt Mingelen de nadruk op het woord “die”. Dit 

maakt het geven van een bevestigend antwoord lastig, want dan moet de presuppositie worden 

aangevallen. Dit is zowel interactioneel als inhoudelijk lastig. Zeker ook aangezien nieuwe missies of 

verlengingen daarvan door een ruime Kamermeerderheid moeten worden gesteund, iets wat Mingelen 

ook met klem noemde in de preface. Bovendien zou Balkenende de vraag/antwoordvorm verlaten bij 



het aanvallen van de presuppositie (Clayman and Heritage, 2002, 203-204). In feite wordt Balkenende 

hier klemgezet.  

Balkenende reageert in regels 348-370. In zijn reactie zijn tamelijk veel perturbaties te vinden. 

Voorbeelden hier van zijn: “een ge -duidelijk gegeven” in regel 349 en de ademhaling en het “uhm” 

in regel 352. De tamelijk vele perturbaties kunnen betekenen dat Balkenende een bevestigend 

antwoord probeert te formuleren, maar ook dat hij überhaupt moeite heeft met de vraagstelling. 

Het begin van zijn reactie, “ja kijk” in regel 348, moet niet gezien worden als een ja/nee-

antwoord. Het is een woordencombinatie om deze reactie in te leiden. Bovendien is het zacht 

uitgesproken. Balkenende komt niet met een ja- of nee-antwoord. In plaats daarvan hanteert hij zijn 

eigen agenda door het over de motie te gaan hebben. De motie komt in de vraag, noch in de preface 

voor. Balkenende legt in zijn reactie in regels 352-355 uit dat de motie voor “ons” (het kabinet) een 

duidelijk gegeven is omdat deze “precies wat u zegt” aangeeft hoe de Kamer op dat moment een visie 

heeft uitgesproken door middel van zo’n motie en dat het uiteraard aan het kabinet is om daar 

rekening mee te houden. Hiermee spreekt Balkenende zich opnieuw niet uit over wàt de concrete 

consequenties van de motie zijn voor het kabinet met betrekking tot de missie in Uruzgan. Hij spreekt 

slechts in algemene termen over de motie en voegt er de eveneens algemene, weinig zeggende term 

”rekening mee houden” aan toe. Hij heeft het hier weer over procedures, iets wat omgeschreven kan 

worden als “vaag procedureel taalgebruik”. 

Daarna gaat Balkenende vanaf regel 356 uitleggen waarom “hij er niet verder op in kan en wil 

gaan”. Dit is vanwege beraadslagingen intern die -hoewel hij wel begrijpt dat mensen snel een besluit 

van het kabinet willen- zorgvuldig moeten zijn, waardoor hij het niet de zaak vindt dienen. Immers als 

hij publiekelijk zou gaan speculeren van “dit wel dat niet deze motie wel niet, dat moeten we zo niet 

doen, dat werkt niet goed”. Balkenende produceert ook hier vaag procedureel taalgebruik door het te 

hebben over procedures met betrekking tot de motie en voert die als reden aan om niet op de vraag te 

hoeven ingaan.  

Met het woord “we” in regel 367 verwijst Balkenende naar Mingelen. Dit gezien het feit dat 

hij eerder sprak over publiekelijk speculeren (regel 365), iets wat hij in dit geval in het gesprek samen 

met Mingelen zou doen. Door te zeggen dat “we dat publiekelijk speculeren zo niet moeten doen” 

probeert Balkenende het onderwerp te sluiten.  

Er is dus een probleem met de vraag, want Balkenende heeft niet aangegeven of het kabinet 

nog de ruimte heeft om in Uruzgan te blijven gezien het geringe draagvlak in de Tweede Kamer. 

Verder is de competitieve overlap die Balkenende produceert tijdens de preface wellicht een teken 

van verzet tegen de vraag. Dit omdat de geïnterviewde over het algemeen stil is als de interviewer 

praat. Daarbij heeft Balkenende gezegd dat hij niet verder op de kwestie in wil gaan dan de algemene 

zaken die hij verwoordde in regels 352-355 en dat hij vindt dat het de zaak niet dient om er 

publiekelijk over te speculeren. Met dat laatste probeerde hij het onderwerp te sluiten. Dat lukt echter 

niet, want Mingelen grijpt Balkenendes’ woorden “ik vind het de zaak niet dienen” (regel 364) in 



fragment 15 aan om op een andere manier op zoek te gaan naar een acceptabel antwoord. Hij vraagt 

namelijk in regel 371 waarom dat de zaak niet zou dienen en gaat vervolgens in regels 372-387 

beargumenteren waarom het de zaak wèl zou dienen als Balkenende duidelijkheid zou geven over 

Afghanistan. Daartoe zegt Mingelen dat de motie een duidelijke uitspraak is, waarmee: 

• we weten “dus in ieder geval niet in Uruzgan”; 

• we weten “ergens anders wel (ook PVDA vindt ergens anders buiten Uruzgan trainen goed)”; 

• “dan iedereen in elk geval ook weet waar men in Uruzgan aan toe is” 

 

Waarna Mingelen in regels 389-391 concludeert dat “het de publieke discussie heel erg zou dienen als 

Balkenende dat wel zou uitsluiten”.  
 
Fragment 15 
Eén Vandaag Gesprek met de Minister-president: 04 December 2009: Uruzgan 
Interviewer: Ferry Mingelen; Geïnterviewde: Jan-Peter Balkenende 
 
M: =maar waarom zou dat dzaak niet dienen¿  
 ik bedoel dit is een duidelijke uitspraak?  
 (0.3) 
B: °j[[ a ]]° 
M:   [[u:h]] dan wete win elk geval uh e e dus niet in Uruzgan,  
 (.) nou

371 
372 
373 
374 
375 

 ergens anders wel?  
 zelfs de PvdA zegt van [no u]?  
B:             °[hmhm]° 
M: (.) °.hh° trainen ergens anders [[bui]]ten  
B:                 °[[j a]]° 
M: Uruzgan kan allemaal?  
 (.) 
B: ja 
M: =da

376 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 

n weet ook iedereen  
B: =ja 
 (0.6) 
M: =in e?lk geval waar [men] in U?ruzgan aan toe [[is]]. 
B:          °[j a]°          °°[[ja]]°° 
M: dus [d a t] zou de publieke discus[[sie]]  
B:     [ne:?e]       °[[j a]]° 
M: heel erg dienen als u dat WEL zou uit[sluiten]¿  
B:                  [precies] ddat het debat  
 i i >ik begrijp het heel goed alleen het punt is<¿  
 (0.6) .hh ik he

384 
385 
386 
387 
388 
389 
390 
391 
392 
393 

cht er zo aan <dat wij op  394 
(0.4) een uh weloverwogen manier,  

 (.) ons besluit gaan nemen.  
 (0.4) .hh want dit zijn geen eenvo

395 
396 

udige besluiten.  
 (0.7) .hh en uh dan e dient het de zaak ni?et>  

397 
398 
399 
400 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 

wanneer je nu gaat speculeren,  
 in dit sta[[dium]]  
M:          °[[hmhm]]° 
B: terwijl het kabinet nu aan zet is.  
 (0.6) .hh >en das ook de reden wrom ik vandaag tegen uh leden van  
 het kabinet heb gezegd van (0.4) .hh discussiëren (.) dat doen we  
 in de ministerraad maar s even niet via de media,  
 (0.5) .hh uh >bij een persconferentie heb ik ook aange[geven]  
M:                                       °[hm hm]°  
B: van dat het juist uh verstandig is  

om nu niet al die speculaties te hebben,  409 



 (0.5) .hh dat dient de zaak niet?  
 wij

410 
 uh willen tempo uh betrachtin onze besluitvorming,  

 (0.4) .hh ma?ar >we zullen het op een manier moeten doen  
 waarin we wel rekening houden met< (0.5) .hh >mogelijkheden  
 onmogelijkheden voor voor t ons defensieapparaat<.  
 (0.3) 
 >hoe zit het met de verhoudingen met de partners,  
 wat zijn de verzoeken van bijvoorbeeld dAfghaanse regering<,  
 (.) al

411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 

 die elementen zullen we moeten wegen,  
 (0.4) .hh en dat veronderstelt  

418 
419 

(0.4) .hh dat je heel zorgvuldig te werk gaat.  
 (.) nou een combinatie¿  
 (.) >kzei het al< tempo °en zorgvuldigheid°. 
 (0.3)

420 
421 
422 
423 

 
Mingelen hanteert in zijn argumentatie een sterk aanvallende stijl. Immers, hij zegt het 

tegenovergestelde van wat Balkenende vindt, die per slot van rekening zei dat hij niet publiekelijk 

moet speculeren over de motie. De forse nadruk op het woord “wel” in regel 391 draagt hier ook aan 

bij. Hetzelfde geldt voor de extreme case formulation “heel erg” in dezelfde regel. Balkenende wordt 

hier onder stevige druk gezet om te zeggen wat het kabinet met de motie gaat doen. 

Het is wat onduidelijk waar hij nu precies op dient te reageren. De vorige vraag (fragment 14) 

is niet meer “actief”, evenmin als de vraag in regel 371, dus het ligt voor de hand dat Balkenende op 

het laatstgenoemde van Mingelen zou moeten reageren, namelijk de uitspraak dat “het de publieke 

discussie heel erg zou dienen als u dat wel zou uitsluiten”. Deze uitspraak is te betitelen als een 

verklarende vraag, waarop Balkenende bevestigend, danwel ontkennend kan reageren. De 

argumentatie van Mingelen echter maakt een bevestigend antwoord sterk geprefereerd. Zo bezien zou 

ook gesproken kunnen worden van een verzoek om bevestiging van de verklarende vraag. 

Het valt op dat Balkenende tijdens de beurt van Mingelen net als in het vorige fragment 

meermaals dingen zegt, waarvan de meeste eveneens zacht worden uitgesproken. Zo zegt hij vijfmaal 

“ja” in overlap, tweemaal “ja” na een uitspraak van Mingelen, waarvan eenmaal snel erna en eenmaal 

met een minieme pauze. Ook zegt hij eenmaal “nee” in overlap. Verder zegt hij eenmaal “hmhm” in 

overlap (regel 378) en ten slotte “precies”, eveneens in overlap in regel 392. Het “nee” wordt verlengd 

en in overlap uitgesproken, wat wijst op competitieve overlap. En met het “precies” in regel 392 

neemt hij de beurt over. Hier is sprake van bijnacompleet-overlap. Immers, Mingelens’ beurt is op één 

woord na ten einde. Daarna produceert Balkenende nog een reeks perturbaties in zijn volgende 

uitingen: “ddat het debat i i >ik” (regels 392/393). Weliswaar kunnen de meeste van zijn uitingen hier 

ook gezien worden als continueerders, maar het zijn er erg veel en er zijn ook enige perturbaties, 

waarmee gesteld kan worden dat Balkenende in afwachting is van de antwoordbeurt en alvast wil 

antwoorden. Hij neemt de beurt over op het moment dat die van Mingelen ten einde is. 

Balkenende reageert op de verklarende vraag door in regel 393 te zeggen dat hij “het heel 

goed begrijpt”. Op die manier bevestigt hij dat hij het betoog van Mingelen heel goed begrijpt, maar 

vervolgens geeft hij niet aan wat het kabinet met de motie gaat doen. Integendeel, hij voert zijn eigen 

agenda aan de hand van de woorden “alleen het punt is” (eveneens regel 393). Balkenende vult deze 



woorden in door te zeggen dat het kabinet (“wij”) op een weloverwogen en zorgvuldige manier een 

besluit wil nemen, omdat het geen eenvoudige besluiten zijn. Er moeten allerlei zaken worden 

meegewogen. Om die reden vindt hij het nu niet verstandig om te gaan speculeren en wil hij dat 

ministers niet in de media spreken, maar in de ministerraad. Door dat te zeggen maakt hij opnieuw 

duidelijk waarom hij geen helderheid over Uruzgan zal geven. Daarmee verzet hij zich tegen de 

vraagstelling van Mingelen, iets wat ook al bleek uit het feit dat Balkenende tijdens de beurt van 

Mingelen competitieve overlap produceerde.  

  

  



Jan-Peter Balkenende en Paul Witteman 

In deze reeks fragmenten wordt gesproken over een kwestie rondom Jozias van Aartsen, de 

toenmalige VVD-fractievoorzitter. Van Aartsen heeft stevige kritiek geuit op Balkenende met 

bewoordingen als “hij komt niet uit de verf” (Twentsche Courant, 2004). Verder heeft hij op 14 april 

2004 in een debat over terrorisme gezegd dat Balkenende terrorisme heeft vergoelijkt op de EU-top 

van de maand maart in Brussel. Hij zei daar dat armoede daarvoor een voedingsbodem is (Bergsma, 

2004). Balkenende wees tijdens zijn kabinetten altijd stevig op normen en waarden. Het kabinet ten 

tijde van het gesprek bestond uit de partijen VVD, CDA en D66. 

 Voorafgaande aan fragment 16 is de kwestie geïntroduceerd en ging het over het optreden van 

Van Aartsen in relatie tot normen en waarden. Balkenende noemde het optreden van Van Aartsen 

onacceptabel. In regel 291 bevestigt Witteman Balkenende hierin: “ja maar natuurlijk” en voegt 

daaraan toe dat Van Aartsen zijn excuses heeft aangeboden. Balkenende bevestigt Witteman met de 

zacht uitgesproken continueerder “ja” in regel 292. Witteman nuanceert vervolgens de excuses van 

Van Aartsen door te zeggen dat deze “het teruggetrokken heeft” (regel 294). Deze prelude kan 

worden gezien als preface. 

 
Fragment 16 
Eén Vandaag Gesprek met de Minister-president: 16-04-2004: Kritiek Van Aartsen op Balkenende 
Interviewer: Paul Witteman; Geïnterviewde: Jan-Peter Balkenende 
 
W: ja maar de d natuurlijk en hij heeft zijn excuses aangeboden¿ 
B: =°ja° 
 (0.3) 
W: althans >hij heeft het teruggetrokken  

291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 

wat niet helemaal hetzelfde is<,  
 (0.4) maar (0.3) ik plaats het even in perspectief  
 van uh van Aartsen (0.3) versus Balkenende¿  
 het lijkt niet go↑ed te gaan °gewoon°¿  
 (.) 
B: ja maar (0.3) .hh [[k i j k]] 
W:                [[terwijl]] die wel het kabinet moet steunen  

althans. 
 (0.3) 
B: ja maar kijk, 
W: en dat wil u. 
B: (.) wa moet ik me bezig houden met uh uitlatingen van de heer Van  

Aartsen of moet ik letten op datgene wat we moeten doen. 
 (.) 
W: ik zou allebei doen als ik [ u]  
B:             [u:h] 
W: was ik zou me zorgen maken over de uitspraken [[van]]  
B:                       [[nee]] 
 (0.3) 
W: van iemand die de coalitie [wordt] 
B:             [ weet] 
W: geacht te steu[[nen ]] 
B:            [[weet]] u >waar ik me zorgen over maak<¿  
 (0.4) uh het feit dat >de werkloosheid fors oploopt<,  
 (0.5) dat uh in de -op langere termijn problemen  

307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 



 zo?uden kunnen krijgen met financiering van pensioenen>¿ 
 daarom zijn we bezig met die ag↑enda [en zijn we]?>

320 
321 

 
Witteman trekt vervolgens in regels 296-302 de kwestie wat breder door het in perspectief van Van 

Aartsen versus Balkenende te plaatsen en daarop te zeggen: “het lijkt niet goed te gaan gewoon, 

terwijl die wel het kabinet moet steunen althans en dat wil u”. 

 Deze vervolgvraag is tamelijk aanvallend, want Witteman neemt een positie in door zich uit te 

laten over de manier waarop de werkrelatie tussen Van Aartsen en Balkenende lijkt te verlopen: “het 

lijkt niet goed te gaan” en hoe deze zou moeten zijn: “Van Aartsen moet het kabinet steunen”. Wat 

betreft het laatste voegt Witteman toe dat Balkenende dat wil, waarmee hij voor Balkenende lijkt te 

spreken. De vraag is te beschouwen als een verklarende vraag. Witteman verzoekt Balkenende om 

onenigheid of overeenstemming hiermee aan te geven. Daarbij wordt Balkenende door de stevige 

uitingen van Witteman richting een bevestiging geduwd.  

De beurtwisseling loopt vanaf regel 300 niet soepel. Balkenende interrumpeert Witteman, 

wiens uiting nog niet ten einde is, in deze regel na een mogelijk voltooiingspunt. Echter, Witteman 

interrumpeert op zijn beurt Balkenende weer in regel 301. Dit gaat gepaard met competitieve overlap. 

Dit blijkt uit het feit dat Balkenendes’ uiting nog niet ten einde is. Hij stopt wel met praten in regel 

300, waardoor de overlap snel is opgelost. In regel 303 laat Witteman een pauze vallen, waarna 

Balkenende in regel 304 zijn reactie start. Echter, Witteman interrumpeert opnieuw in regel 305, was 

nog niet klaar met zijn beurt.  

 In regels 306-307 kan Balkenende dan zijn reactie formuleren. Hij bevestigt, noch ontkent de 

vraagstelling van Witteman. In plaats daarvan stelt hij zelf een vraag, iets wat niet volgens de 

conventies van het nieuwsinterview is, want de interviewer stelt normaliter de vragen: “moet ik me 

bezighouden met de uitlatingen van de heer Van Aartsen of moet ik letten op datgene wat we moeten 

doen”? Dit is een alternatieve vraag met een retorisch karakter. Alternatief omdat Balkenende 

Witteman twee antwoordmogelijkheden geeft: zich bezighouden met de uitlatingen van de heer Van 

Aartsen en letten op datgene wat we moeten doen (Bull, 1994, 126). Retorisch omdat “datgene wat we 

moeten doen” door Balkenende belangrijker wordt geacht dan “de uitlatingen van Van Aartsen”. Dit 

blijkt ook uit het feit dat hij deze mogelijkheid als laatste noemt. Het is een bekend principe dat hoe 

meer aan het einde van een uiting tekst wordt uitgesproken, hoe meer gewicht deze krijgt, het 

zogenaamde links-rechtsprincipe (Onrust, Verhage & Doeve, 1993, 19). Daarmee wordt de eerste 

antwoordmogelijkheid door Balkenende tamelijk irrelevant gemaakt en zou hij onder de vraag uit 

kunnen komen. 

Witteman geeft echter antwoord en adviseert Balkenende in regels 309-316 om én zich bezig 

te houden met de uitlatingen van Van Aartsen én te letten op datgene “wat we moeten doen”, allebei 

de opties uit de vraag dus. Balkenende slaagt niet in zijn opzet. Witteman voegt zelfs nog een uiting 

toe en legt daarbij de nadruk op de eerste antwoordmogelijkheid: “ik zou me zorgen maken over de 

uitspraken van iemand die de coalitie wordt geacht te steunen”, een opmerking die hij al in zijn vraag 



maakte, in een iets andere vorm. Hij had het namelijk over het kabinet in plaats van over de coalitie. 

In het kabinet zitten de ministers, staatssecretarissen en de minister-president, terwijl bij een coalitie 

niet alleen het kabinet, maar ook de regeringspartijen worden bedoeld. Door de wijziging in 

verpakking zegt Witteman dat Van Aartsen niet alleen het kabinet, maar ook de coalitie zou moeten 

steunen. Balkenende wordt dus nog meer uitgedaagd om zich uit te spreken. 

Het valt op dat Balkenende maar liefst viermaal iets in overlap zegt tijdens het antwoord van 

Witteman. Eerst produceert Balkenende een langgerekt “u:h” in regel 310, dan “nee” in regel 312 en 

vervolgens weet in 315 en 317. Hier kan gesteld worden dat Balkenende competitieve overlap om de 

beurten levert, gezien het langgerekte “uh”, het nee en het tweemaal in overlap produceren van het 

woord “weet”, waarbij de tweede leidt tot een beurtovername. Bovendien is de geïnterviewde over het 

algemeen stil als de interviewer spreekt. Bij de tweede “weet” is er overigens sprake van 

bijnacompleet-overlap: Witteman’s beurt is bijna ten einde.  

Daarop wijzigt Balkenende de agenda aan de hand van de woordencombinatie “zorgen 

maken” uit Wittemans’ antwoord. Balkenende stelt zichzelf daarmee de vraag “weet u waar ik me 

zorgen over maak” en beantwoordt deze vervolgens ook zelf. Hij legt nogmaals uit dat het hem gaat 

om “datgene wat we moeten doen” (… en dus niet de uitlatingen van Van Aartsen). Daartoe geeft hij 

aan dat hij zich zorgen maakt om de oplopende werkloosheid, mogelijke lange termijn problemen met 

financiering van pensioenen en “daarom zijn we bezig met die agenda”. Door deze zware politieke 

problemen te noemen relativeert Balkenende opnieuw het belang van het aandacht schenken aan de 

uitspraken van Van Aartsen.  

Witteman heeft Balkenende met een verklarende vraag duidelijk gemaakt dat hij vindt dat 

deze zich niet alleen bezig moet houden met “datgene wat we moeten doen”, maar ook met de 

uitlatingen van Van Aartsen. Dit benadrukte hij later nogmaals in het antwoord op Balkenendes’ 

vraag. Balkenende gaat in beide gevallen niet mee met de vraag/opvatting van Witteman. In die zin is 

er voor Witteman een probleem met het antwoord. Dit blijkt ook uit het feit dat hij in fragment 17 

probeert Balkenende toch een uitspraak te laten doen waarin hij kritiek levert en wellicht maatregelen 

oppert met betrekking tot de handelswijze van Van Aartsen “die Balkenende zou moeten steunen”. 

 
Fragment 17 
Eén Vandaag Gesprek met de Minister-president: 16-04-2004: Kritiek Van Aartsen op Balkenende 
Interviewer: Paul Witteman; Geïnterviewde: Jan-Peter Balkenende 
 
B: daarom zijn we bezig met die ag↑enda [en zijn we]?> 
W:                  [natu↑urlijk]  
 maar zegt u eigenlijk daar >dat daar Van Aartsen kan zich beter  
 da↑ar mee bezig houden [[dan]]< met mij te be[ kri-] 
B:              [[ik ]]           [nj::a]? 
W: tiseren?  
 (0.8) 
B: elke politicus die treedt op zoals ie optreedt. 
 (.) en als je top de man [[wilt spelen]], 
W:                [[u kunt het ]] niet bagatelliseren. 

321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 



B: =nee maar ik vind kijk (0.3) u::h opmerkingen als uh als  
 ↓°>daadkracht weetik allemaal<°↓,  
 dat dat zijn makkelijke di

331 
332 

n[  gen  ]? 333 
334 
335 
336 

W:                            [hij komt] niet uit de verf?? 
B: =uh (0.5) dat °uh uh° ik vind dat soort zaken dan  
 hoef ik niets over mezelf te:uh te beginnen,  
 als ik zie hoe we op togenblik bezig zijn internationaal,  
 om te we -ik ben in China geweest we >hebb we hebben<  
 [[eergisteren ook gesprekken gehad]]. 

337 
338 
339 

 
Net als in fragment 16 bevestigt Witteman Balkenende met het woord “natuurlijk” (regel 321) in zijn 

betoog, waarin laatstgenoemde belangrijke zaken noemt waarover hij zich zorgen maakt. Met zijn 

bevestiging interrumpeert Witteman Balkenende, waarbij competitieve overlap plaatsvindt. Immers, 

Witteman vervolgt na zijn interruptie zijn beurt (regel 323) en Balkenende verhoogt voordat de 

overlap tot stand komt zijn toon, iets wat Witteman tijdens de overlap doet (Schegloff, 2000, 15-16). 

Bovendien is Balkenende nog niet gereed met zijn uiting. Dat blijkt uit het feit dat zijn zin nog niet 

voltooid is. Dit maakt de overlap ook problematisch. Balkenende houdt op met praten in regel 321, 

zodat de overlap snel opgelost is. 

 Vervolgens stelt Witteman in regels 322-326 een ja/nee-vraag: “maar zegt u eigenlijk dat Van 

Aartsen zich beter daar mee bezig kan houden dan met mij te bekritiseren”? Balkenende wordt hier 

gedwongen een uitspraak te doen met betrekking tot Van Aartsen en hem daar indirect mee te 

bekritiseren. Het gebruik van het woord “eigenlijk” markeert dat Witteman een soort parafrase geeft 

van Balkenendes’ standpunt, die alleen nog bevestigd moet worden, en dat is dat Van Aartsen zich 

beter met “datgene kan bezighouden wat we moeten doen”. Dit maakt een bevestigend antwoord 

geprefereerd. Het ligt ook in de lijn der verwachtingen dat als Balkenende zich uitspreekt over de 

vraag, hij met een bevestigend antwoord zal komen. Dit gezien het feit dat Balkenende het over 

“datgene wil hebben wat we moeten doen”. Echter, dit zou Witteman de kans kunnen bieden een 

kritische vervolgvraag te stellen, iets in de trant als: “als u dat vindt, waarom zegt u Van Aartsen dat 

dan niet”? Met deze vraagstelling wordt Balkenende als het ware klemgezet. 

 Het valt op dat Balkenende opnieuw competitieve overlap produceert tijdens Wittemans’ 

vraagformulering. Dat doet hij in regel 325 tweemaal. Het persoonlijk voornaamwoord woord “ik” is 

een duidelijk signaal dat hij een poging doet de beurt over te nemen: het woord suggereert dat 

Balkenende iets wil zeggen. Ook het verlengde “nja” wijst daarop. Het kan een teken zijn van verzet 

tegen de vraagstelling. Balkenende slaagt er niet in de beurt over te nemen en kan pas reageren op het 

moment dat Witteman gereed is met zijn vraagstelling.  

Hij ontkent noch bevestigt de vraag in regel 328: “elke politicus treedt op zoals ie optreedt”. 

Daarmee zegt hij op laconieke wijze dat Van Aartsen Van Aartsen is, nu eenmaal zo optreedt en dat 

het hem onverschillig laat. Daarmee poogt hij te voorkomen op de vraag in te moeten gaan. 

Balkenende vervolgt zijn reactie in regel 329 door te zeggen: “en als je top de man wilt spelen”. Dit 

zou kunnen leiden tot een antwoord, maar dat komt er niet omdat Witteman interrumpeert. Dit gaat 

gepaard met problematische en competitieve overlap.  



Witteman komt in regel 330 met een indirecte vraag als reactie op Balkenendes’ uiting in regel 328. 

Daarmee zet hij hem onder druk om een andere reactie te geven: “u kunt het niet bagatelliseren”. 

Daarmee zegt Witteman impliciet dat Balkenende het gedrag van Van Aartsen moet veroordelen. De 

indirecte vraag is op te vatten als een verzoek om te veroordelen, om als minister-president de regie te 

pakken en Van Aartsen “in het gareel te houden”. Daarmee raakt de vraag aan de formulering van zo-

even. 

 Daarop reageert Balkenende in regels 331-333 door te zeggen: “nee maar ik vind kijk 

opmerkingen als daadkracht weet ik het allemaal dat zijn makkelijke dingen”. Daarmee wuift 

Balkenende de vraag van Witteman weg en gaat hij er niet op in. Witteman overlapt daarna de uiting 

van Balkenende aan het einde met een interruptie. Gezien het feit dat Balkenendes’ beurt na 

Wittemans’ interruptie doorgaat (vanaf regel 335) en hij in het begin enkele perturbations vertoont 

(driemaal “uh” in regel 335), zou de overlap problematisch en competitief kunnen zijn. Ook het feit 

dat Witteman doorpraat, draagt bij aan deze indruk. Echter, de perturbaties van Balkenende en zijn 

“beurtcontinuering” kunnen ook te maken hebben met de interruptie van Witteman. 

Witteman zegt in zijn interruptie in regel 334: “hij komt niet uit de verf”. Dit is weer een 

indirecte vraag waarmee hij Balkenende onder druk zet. In feite zegt hij nu “u kunt het niet 

bagatelliseren, want Van Aartsen zei: hij komt niet uit de verf”. De vraag is dus opnieuw op te vatten 

als een verzoek om te veroordelen. 

 Balkenende reageert door in regels 335-336 te zeggen dat hij niet over zichzelf hoeft te 

beginnen bij dat soort zaken (de uitlatingen van Van Aartsen), waarmee hij in metacommunicatie 

verzet toont jegens de uiting van Witteman. Immers, Witteman vraagt Balkenende niet om over 

zichzelf te beginnen. Hij doet dat echter wel, want hij neemt de indirecte vraag letterlijk en gaat 

zichzelf in regels 337-339 verdedigen door te zeggen: “als ik zie hoe we op het ogenblik bezig zijn 

internationaal. Ik ben in China geweest en we hebben eergisteren ook gesprekken3 gehad”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
3Balkenende is in China op bezoek geweest ter voorbereiding op zijn Europees Voorzittersschap. Hij wilde de Chinese 

regeringsleiders alvast leren kennen en de economische betrekkingen met Nederland aanhalen (Broere, 2004).  



Mark Rutte en Ferry Mingelen 

Het kabinet Balkenende IV is gevallen wegens een conflict tussen PVDA en CDA over de missie in 

Uruzgan. De motie die eerder in deze scriptie aan de orde is gekomen in het gesprek tussen 

Balkenende en Mingelen speelde daarbij een belangrijke rol in. Het CDA wilde alle opties 

openhouden, dus ook verlenging van de missie, terwijl de PVDA zich aan de motie wilde houden. Het 

nieuwe kabinet Rutte is door de EU en de NAVO gevraagd om niet te vertrekken uit Afghanistan. Dit 

heeft geleid tot een politietraningsmissie in de noordelijke provincie Kunduz. De PVV was tegen, 

waardoor de andere coalitiepartijen CDA en VVD steun moesten zoeken bij de oppositie. Dat is hen 

uiteindelijk na lang gesteggel gelukt (NOS, 2011). De onderstaande reeks fragmenten heeft 

betrekking op deze Kunduz-missie. 

 
Fragment 18 
NOS Gesprek met de Minister-president: 21-01-2011: Politiemissie Afghanistan 
Interviewer: Ferry Mingelen; Geïnterviewde: Mark Rutte 
 
M:  oke we hadden het over signalen uit de samenleving? 279 

280 
281 
282 
283 
284 
285 

dit signaal hebben we ge uh gehad¿ 
(0.5) uh ander signaal een meerderheid in de samenleving 
is tegen de missie (0.5) de trainingsmissie uh Afghanistan¿ 
(0.3) daar is al veel over over gepraat¿ 
vandaag is er een uh worden de kamerleden gebriefd¿ 
maandag is er een grote hoorzitting¿ 
(0.8) .hh ((snuift)) uhm e e het is onzeker of  286 

287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 

(.) er een meerderheid zal zijn¿ 
dat (0.5) hangt onder a anderen af van Groenlinks van D66¿ 
(0.6) .hh uh die hebben kennelijk dus >vanmiddag< die die die brief  
>in de (geme)< (0.4) -kennelijk toch moeite met wat zij zien als het 
paramilitaire karakter (0.6) van de op te leiden 
°[troepen]°. 

R:   [hm   hm] 
M:  (0.4) nou heeft u daar natuurlijk in uh in de afgelopen weken  

uitgebreid met de NAVO met de met Europa al over gepraat¿ 
(1.0) zijn er op zichzelf -ziet u op zichzelf mogelijkheden  
om in de in de harde afspraken die da?arover zijn gemaakt  
(0.4) om daar nog wat aan te veranderen? 
(0.7) 

R:  eerst moeten we (0.5) met elkaar vaststellen  
>of er wel of geen sprake is< van dat (0.4) uh 
militaire karakter dat paramilitaire karakter, 
ik ben ervan overtuigd (0.9) .hh dat (.) als vanmiddag  303 

304 
305 

(0.7) d:e vragen worden beantwoord schriftelijke vragen en volgende 
week (0.3) de debatten in de kamer gaan plaatsvinden¿ 
(0.7) .hh dat we kunnen aantonen >dat dat niet zo is¿ 306 

307 kijk wat we ↑doen< Eupol traint het midden en hogere kader, 
[[dat is  politie  dat  zijn  das Europese]] 308 

309 
310 
311 
312 
313 
314 

M:  [[dat is Europees dat zijn dat is Eurom ja]] 
R:  uh missie? 
M:  =ja 
R:  =je traint dus met [po]litiemensen het >ho midden en hogere kader<, 
M:                     [ja] 
R:  (0.4) .hh ma wat je wilt is niet alleen midden en hogere kader je 

wilt ook dat (0.3) er politiemensen zijn die op straat  315 
316 
317 

(0.3) kunnen werken, 
he de civiele (0.3) Afghaanse politie, 



(0.7) .hh en dan kom je met het volgende punt¿ 318 
319 
320 

(0.4) dat in Afghanistan  
(0.3) er ook (0.8) issues spelen rondom bermbommen¿ 
daar heb je in Alkmaar en IJmuiden gelukkig geen last van  321 

322 
323 
324 
325 
326 
327 

of in Amsterdam maar wel in Afghanistan. 
je hebt te maken met bijzondere  
(0.3) >v[[eilig]]heidssitua[ties] bijvoorbeeld< op grote 

M:          [[d u s]]          [j  a] 
R:  markten waar aanslagen zouden kunnen worden gepleegd, 

waar (0.4) .hh de civiele politie (0.4) .hh in staat moet zijn om de 
burgerij(0.4) uh uh te beschermen¿ 328 
(0.5) nou (0.3) daarom hebben wij die  329 
  [[mili]]tairen nodig omdat die als terainers meegaan¿  330 

331 M:  °°[[j  a]]°° 
R:  niet om (0.5) offensief te gaan vechten¿ 332 

333 
334 

nee die gaan mee als trainers? 
(0.5) om die politiemensen  
(.) aanv↑ullend op wat de marechaussee ze gaat leren? 335 

336 
337 
338 
339 

(0.4) te [leren] >hoe je moet omgaan met bermbom[[men]]< 
M:           [d u s]                                [[j a]] 
R: hoe je moet omgaan >bijvoorbeeld met die gevaarlijke situaties  

die op markten kunnen ontstaan etcetera<, 
(0.3) dat is nodig >[want] anders kun je die politie nie opleiden, 340 

341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 

M:                    °°[j  a]°° 
R:    [[dat is dus]] 
M:  °°[[gezien  de]]°° 
R:  niet paramilitair 
M:  °ja°¿ 

(.) 
R: dat zijn trainers<. 

(0.3) 
M:  °m° (0.3) gezien de tijd¿

 
Mingelen sluit het vorige onderwerp af in regels 279-280 door te zeggen “oke we hebben het over 

signalen uit de samenleving, dit signaal hebben we gehad”. Vervolgens introduceert hij met een 

preface het nieuwe onderwerp in regels 281-292. Hij slaat het bruggetje met de woorden “een ander 

signaal”. Daarmee werkt hij als het ware een interne agenda af, in dit geval van “signalen in de 

samenleving (Mazeland, 2003, 206-207). 

Mingelen vult “het andere signaal” in met het feit dat een meerderheid van de samenleving 

tegen de trainingsmissie in Afghanistan is, iets waar al veel over is gepraat”. Dan heeft hij het over de 

tijdstippen van briefing van Kamerleden en een hoorzitting met betrekking tot de doorgang van de 

missie. Daarna meldt hij dat “het onzeker is of er een meerderheid zal zijn omdat dit onder anderen 

afhangt van Groenlinks en D66 en deze partijen kennelijk toch moeite hebben met wat zij zien als het 

paramilitaire karakter van de op te leiden troepen”.  

 Rutte produceert in overlap een continueerder in regel 293, waarna Mingelen in regels 294-

295 de preface in feite “een tweede dimensie” geeft en richting de vraag gaat: “nou heeft u daar 

natuurlijk in de afgelopen weken uitgebreid met de NAVO, met Europa al over gepraat”, waarna hij 

in regels 296-299 de vraag uitspreekt. Dit doet hij na een lange pauze van 1 seconde: “zijn er op 

zichzelf- ziet u op zichzelf mogelijkheden om in de harde afspraken die daarover zijn gemaakt om 

daar nog wat aan te veranderen”?  



Opvallend aan de vraagstelling is dat Mingelen zelfherstel toepast. In eerste instantie start hij een 

algemene vraag, “zijn er op zichzelf”, maar hij verandert zijn formulering in “ziet u op zichzelf”. 

Daarmee richt hij zich tot Rutte persoonlijk. Het effect hiervan is dat Rutte minder vrijheid krijgt om 

te antwoorden. Immers, nu wordt hem iedere uitspraak persoonlijk toegerekend en moet hij op zijn 

woorden letten, terwijl dat in het andere geval minder aan de orde is. Daar wordt hij meer benaderd 

als deskundige/iemand die in de positie geacht wordt te zijn om er overzicht over te hebben.  

De vraag is van het type ja/nee. Met de vraag introduceert Mingelen een politiek dilemma. 

Immers, achter de schermen zijn met de NAVO en Europa harde afspraken gemaakt om de missie te 

beginnen, terwijl er in de Tweede Kamer vooralsnog onvoldoende steun is en zoals vermeld in de 

preface, de samenleving tegen is. Mingelen vraagt naar de mogelijkheid dat het kabinet de afspraken 

met de NAVO en Europa zou veranderen. Een bevestigend antwoord is geprefereerd, gezien het 

geringe draagvlak voor de missie dat Mingelen noemt in de preface. 

Rutte reageert vanaf regel 300 niet met ja of nee. In plaats daarvan wijzigt hij de agenda door 

het over procedures rond het vaststellen van het paramilitaire karakter van de missie te gaan hebben. 

Hij zegt dan ook in regels 300-302: “eerst moeten we met elkaar vaststellen of er sprake is van dat 

militaire karakter, dat paramilitaire karakter”. Daarmee suggereert hij dat als er sprake is van dat 

paramilitaire karakter, dat er dan een verandering zou kunnen komen in de afspraken met de NAVO 

en Europa.  

Rutte beargumenteert vervolgens dat niet het scenario van Mingelen, waarbij er onvoldoende 

draagvlak in de Tweede Kamer is voor de missie, maar het scenario dat er voldoende draagvlak komt, 

waarschijnlijk zal zijn. Rutte zegt namelijk in regels 303-306 dat hij ervan overtuigd is dat hij kan 

aantonen dat de missie niet van paramilitaire aard is. Daarmee zou hij Groenlinks en D66 

binnenhalen, waarna de missie door kan gaan.  

Daarna gaat Rutte uitleggen hoe de missie in elkaar zit. Dit om te onderbouwen waarom het 

niet gaat om een missie met een paramilitair karakter. Daartoe zegt hij in regel 307 dat Eupol het 

midden en hoger kader traint. Hij legt dan in regel 308 uit dat Eupol “politie is, dat zijn das Europese 

…”. Mingelen interrumpeert in overlap door een vraag te formuleren “dat is Europees dat zijn Eurom 

ja”. Het valt op dat Mingelen op weg is naar een verklarende vraag, die hij niet afmaakt. Rutte zelf 

was al aan het uitleggen wat Eupol inhoudt en tijdens diezelfde overlap bevestigt hij Rutte’s uitleg 

met “ja”. In die zin is de overlap niet problematisch, omdat vraag en antwoord toevallig samenvallen. 

De overlap is ook snel over in regel 311 na de “ja” van Mingelen.  

Waarna Rutte zijn uitleg vervolgt in regels 312-347 door te zeggen dat met politiemensen het 

midden en hoger kader worden getraind. Daarbij gaat het overigens om respectievelijk 

groepschefs/opperwachtmeesters (Encyclo, 2011a) en districtschefs/divisiechefs (Encyclo, 2011b). 

Ook van belang zijn politiemannen op straat, de civiele Afghaanse politie. Deze politie is nodig omdat 

er in Afghanistan regelmatig bermbommen ontploffen en andere bijzondere veiligheidssituaties als 

aanslagen op markten optreden. De civiele politie moet leren om met deze zaken om te gaan en de 



 

burgers hiertegen beschermen. De militairen moeten hen hierin trainen, maar zijn niet mee om te 

trainen in offensief vechten. Dat is dus niet paramilitair, dat zijn trainers.  

 Door te zeggen dat het midden en hogere kader van de Afghaanse politie door de Europese 

politie Eupol zullen worden getraind en de civiele Afghaanse politie door militairen die niet meegaan 

om te vechten, maar als trainers, beargumenteert Rutte dat het niet gaat om een paramilitaire missie. 

Overigens is het opvallend dat Mingelen Rutte ruime kansen geeft om zijn eigen verhaal te 

vertellen, dat inhoudelijk niet met de vraag te maken heeft. Vanaf regel 325 probeert Mingelen wel 

duidelijk de beurt over te nemen. Dat blijkt uit de problematische, competitieve overlap: “dus” en “ja” 

in regel 325; het zeer zacht uitgesproken “ja” in regel 331; “dus” en “ja” in regel 337; en uit de 

uitingen “ja” in regel 341; “gezien de” in regel 343 en “ja” in regel 345, ditmaal zonder overlap en ten 

slotte “gezien de tijd” in regel 349, ook nu zonder overlap.  

Mingelen probeert hiermee in ieder geval vanaf regel 343 duidelijk richting een sluiting van 

het interview te komen getuige de woorden “gezien de” in regel 343, die later worden herhaald als 

“gezien de tijd” in regel 349. Mingelen heeft echter nog geen antwoord gehad op de vraag of er 

veranderingen mogelijk zijn in de harde afspraken die met de EU en de NAVO over de missie zijn 

gemaakt en probeert met een specifiekere laatste vraag in regel 349 in fragment 19 tot een antwoord te 

komen.  

 
Fragment 19 
NOS Gesprek met de Minister-president: 21-01-2011: Politiemissie Afghanistan 
Interviewer: Ferry Mingelen; Geïnterviewde: Mark Rutte 
 
M:  °m° (0.3) gezien de tijd¿ 349 

350 (.) de e e e er is (.) uh aarzeling over die missie? 
(0.3) kunt u in de voorstellen zoals die der nu liggen  351 

352 
353 
354 
355 
356 
357 

(0.5) in de verdeling tussen Eupol en en NAVO-  
(0.4) trainers kunt u daar nog wat aan veranderen. 
(.) 

R:  >.hh ik heb ook bij de persconferentie net gezegd< 
ik ga niet (0.3) nu [via] de televisie onderhandelen? 

M:                     °[aff]° 
R:  u:h uh het is nu eerst zaak dat we het  358 

eens zijn over de feiten met elkaar, 359 
360 en ik hoor de zorgen? 

(0.5) en daar gaan we gewoon heel serieus mee om  361 
362 
363 
364 
365 
366 

zowel schriftelijk als volgende week in het debat. 
(0.5) 

M:  goed dank u wel 
R:  kee 

((Eindtune, 5 seconden))
 

In regel 350 komt Mingelen daartoe eerst met een preface: “er is aarzeling over die missie”. Het valt 

op dat Mingelen een aantal perturbaties vertoont voordat hij tot deze preface komt. Vervolgens stelt 

hij in regels 351-353 de vraag: “kunt u in de voorstellen zoals die der nu liggen in de verdeling tussen 

Eupol- en NAVO-trainers kunt u daar nog wat aan veranderen”?  



De vraag is wederom van het type ja/nee en ook is er weer voorkeur voor een bevestigend antwoord, 

gezien het feit dat Mingelen in de preface de aarzeling over de missie noemt. De presuppositie is hier: 

“als er aarzeling is over de missie, zou er een mogelijkheid moeten zijn om wat te veranderen in de 

voorstellen”.  

Rutte komt in regels 355-362 met een reactie. Dit is geen bevestigend, noch een ontkennend 

antwoord. In plaats daarvan geeft hij aan niet te zullen antwoorden. Hij begint over de 

persconferentie, waar hij “net ook heeft gezegd ik ga niet nu via de televisie onderhandelen”. Dit is 

een strategie om niet te antwoorden, want hij zegt impliciet dat hij ook tijdens dit interview niet gaat 

onderhandelen. Rutte geeft hier een motivatie voor: “het is eerst zaak dat we het eens zijn over de 

feiten met elkaar en ik hoor de zorgen en daar gaan we gewoon heel serieus mee om, zowel 

schriftelijk als volgende week in het debat”. Daarmee hanteert hij vaag procedureel taalgebruik. Rutte 

komt er hier mee weg, want Mingelen sluit in regel 364 het interview: “goed dank u wel”. 

  

Conclusie 

In dit resultatenhoofdstuk is aan de orde gekomen of er sprake is van vraagontwijkend 

antwoordgedrag in gesprekken van de minister-presidenten Ruud Lubbers, Wim Kok, Jan-Peter 

Balkenende en Mark Rutte4 met Ferry Mingelen en Paul Witteman.  

Duidelijk is geworden dat er in ieder van de 7 gesprekken sprake is van vraagontwijkend 

antwoordgedrag. Dit is met name bewezen door te kijken naar de beurt van de interviewer. Het blijkt 

dat deze de minister-president vaak onder druk zet. In sommige gevallen heeft de geïnterviewde daar 

zichtbaar moeite mee, getuige de vele perturbaties in zijn antwoord, maar in andere gevallen geeft hij 

aan niet te zullen antwoorden of wijzigt hij de agenda in zijn voordeel. Daar waar het niet mogelijk 

was om naar de beurt van de interviewer te kijken, bijvoorbeeld aan het einde van een interview, is 

vraagontwijkend antwoordgedrag vastgesteld op basis van de wijze waarop vraag en antwoord op 

elkaar aansluiten. In de meeste gevallen gaf de minister-president echter zelf al aan niet te zullen 

antwoorden en was dat niet nodig. 

 Verder is gekeken hoe de minister-presidenten vraagontwijkend antwoordgedrag vormgeven. 

De minister-presidenten ontwijken vragen dikwijls zeer subtiel, oftwel “verbloemen hun ontwijkende 

antwoordgedrag”. Bijvoorbeeld door een element uit een vraag aan te halen dat de interviewer niet 

van toepassing acht. Of door een woord uit de vraag aan te wenden om een eigen agenda te voeren. 

Ook ontwijken de minister-presidenten vragen “openlijk”. Meestal geven ze daar een reden voor. 

Bijvoorbeeld geeft de minister-president aan niet te kunnen antwoorden omdat hij over onvoldoende 

informatie beschikt. 
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Conclusie 

In deze scriptie is aan de hand van het gesprek met de minister-president onderzocht of en zo ja, op 

welke wijze de Nederlandse minister-presidenten Ruud Lubbers, Wim Kok, Jan-Peter Balkenende en 

Mark Rutte5 in gesprek met Ferry Mingelen en Paul Witteman vraagontwijkende antwoorden geven.  

Daartoe is uit ieder gesprek een aantal vraag-/antwoordsequenties geselecteerd dat interessant zou 

kunnen zijn voor de analyse omdat er gesproken werd over één gespreksonderwerp en er veel 

vervolgvragen in voorkamen. De vraag-/antwoordsequenties zijn vervolgens opgedeeld in fragmenten. 

 In deze fragmenten is aan de hand van de beurt van de interviewer nagegaan of er sprake is 

van vraagontwijkend antwoordgedrag. Dit is namelijk -indien daar sprake van is- te zien aan de 

vervolgvraag van de interviewer. Als er geen vervolgvraag gesteld werd, bijvoorbeeld omdat het 

interview ten einde was, is aan de hand van packaging gekeken naar de manier waarop vraag en 

antwoord op elkaar aansloten: wordt er door de minister-president aan de vraag gerefereerd; komt het 

type antwoord overeen met het type vraag en/of worden er antwoordstrategieën gebruikt en zo ja, 

welke? In sommige gevallen was dat niet nodig omdat de minister-president zelf al aangaf niet te 

zullen antwoorden. 

In het resultatenhoofdstuk is zo duidelijk geworden dat alle minister-presidenten 

vraagontwijkend antwoordgedrag vertonen. Dit gebeurt vaak volgens een patroon dat beschreven is 

door Koole en Waller (2005). Als de interviewer een (initiële) vraag stelt en de geïnterviewde deze 

ontwijkt aan de hand van “covert practices”, oftewel “verbloemd ontwijkt”, volgt er over het algemeen 

een interviewvraag die de geïnterviewde weer in de richting van de deze (initiële) vraag duwt. Als de 

interviewer van mening is dat de geïnterviewde geen antwoord gegeven heeft, volgt vaak een zo goed 

als identieke vraag, terwijl wanneer hij het antwoord als onvolledig ziet, de vraag vaak wordt 

gewijzigd. 

Een goed voorbeeld daarvan is de reeks vragen in het gesprek tussen Kok en Witteman. De 

eerste vraag in fragment 10 luidt: “maar dus de kans bestaat dat Melkert daar zwaar beschadigd 

uitkomt”. Met de extreme case formulation “zwaar beschadigd” wordt een bevestigend antwoord 

geprefereerd gemaakt. Kok heeft het dan over het ESF-onderzoek en niet over een eventuele 

beschadiging van Melkert. Witteman beschouwt Kok’s reactie niet als een antwoord op zijn vraag. Dit 

blijkt uit het feit dat hij met metacommunicatie zegt dat het een eenvoudige vraag was en dat hij een 

vervolgvraag stelt (in fragment 11): “ik had een eenvoudige vraag, bent u bang dat Melkert beschadigd 

wordt”? Deze vraag komt qua inhoud erg overeen met de initiële vraag. Kok reageert dan door in het 

algemeen over “vrees” te praten. Witteman ziet Kok’s reactie opnieuw niet als een antwoord en stelt 

daarom in fragment 12 een vervolgvraag: “bent u bang dat Melkert beschadigd wordt”. Dit is een 

letterlijke herhaling, afgezien van het feit dat het gedeelte “ik had een eenvoudige vraag” is 

verdwenen.  
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Bij “overt practices”, oftewel “openlijk ontwijken” komt het patroon in de gesprekken ook overeen 

met dat wat Koole en Waller beschrijven. Als de interviewer een (initiële) vraag stelt en de 

geïnterviewde deze openlijk ontwijkt, accepteert de interviewer over het algemeen dat de 

geïnterviewde geen bevredigend antwoord kon geven, maar gaat hij wel op zoek naar een acceptabel 

antwoord door een nieuwe (herstelde) vraag over hetzelfde onderwerp te stellen (Koole en Waller, 

2005, 103).  

Dit gebeurt bijvoorbeeld door de minister-president ervan te overtuigen om een antwoord te 

geven. Hiervan zijn in de gesprekken drie voorbeelden te vinden. Allereerst vraagt Mingelen Kok in 

fragment 8 of er nog wekenlang gebombardeerd gaat worden in Kosovo. Kok ontwijkt deze vraag 

openlijk en vervolgens gaat Mingelen in fragment 9 beargumenteren waarom het zou helpen als Kok 

wel een antwoord zou geven. Door dat te doen zoekt Mingelen naar een antwoord, wat er ook in 

zekere zin komt. Kok zegt namelijk dat de acties natuurlijk net zo lang duren als dat ze nodig zijn om 

inderdaad die druk verder op te voeren. Daarmee geeft hij direct gehoor aan wat Mingelen zei.  

Het tweede voorbeeld is te vinden in fragmenten 14 en 15. In fragment 14 vraagt Mingelen 

Balkenende of het kabinet nog in Uruzgan kan blijven gezien de status van de motie daarover. 

Balkenende ontwijkt de vraag openlijk en Mingelen reageert daar in fragment 15 op door te 

beargumenteren waarom Balkenende wel uitsluitsel zou moeten geven over Uruzgan, waarna 

Balkenende in een lang verhaal duidelijk maakt er niet op in te gaan. 

Het derde voorbeeld is fragment 5. Lubbers heeft in fragment 4 de vraag wat hij vindt van de 

kandidatuur van Dehaene voor het voorzitterschap van de Europese Commissie openlijk ontweken. 

Daarop zet Witteman, op zoek naar een acceptabel antwoord, Lubbers onder druk in fragment 5 door 

te zeggen dat hij over de kandidatuur van Dehaene wel kan praten als hij dat niet kan doen over die 

van zichzelf. Dat doet hij echter niet: hij geeft aan waarom hij er niet op in zal gaan. 

Daarmee ontwijkt Lubbers de indirecte vraag van Witteman. Vervolgens heeft Witteman in 

fragment 6 moeite om zijn vervolgvraag te formuleren. In eerste instantie herhaalt hij zijn initiële 

vraag min of meer in de vorm van een alternatieve vraag en iets specifieker, vragend naar de kwaliteit 

van Dehaene als kandidaat: “maar vindt u hem een goede kandidaat of niet”. Dan herformuleert hij 

hem in: “heeft-ie de geschikte eigenschappen om voorzitter”... waarna hij wordt geïnterrumpeerd door 

Lubbers. Zo is ook op grond van de moeite die Witteman heeft om zijn vraag zodanig te formuleren 

dat gevraagd wordt naar een kwalificatie van de kandidatuur van Dehaene, te bewijzen dat de 

interviewer na een openlijk ontwijkend antwoord vaak op zoek gaat naar een acceptabel antwoord 

door de vraag te herstellen.  

Openlijk ontwijken gebeurt op verschillende manieren. Zo geeft Lubbers in fragment 4 in 

gesprek met Witteman indirect aan dat hij de vraag over de kandidatuur van Luc Dehaene voor het 

voorzitterschap van de EU niet zal gaan beantwoorden. Dat doet Lubbers door te zeggen dat Dehaene 

net als hijzelf steeds moet antwoorden dat hij er niet op in zal gaan. Daarmee uit hij zich 

metacommunicatie, iets wat vaak voorkomt bij openlijk ontwijken.  



Verder zegt Kok in fragment 7 tegen Mingelen op een vraag van militaire aard dat hij geen militair 

strateeg is, waarmee hij indirect aangeeft er niet op in te gaan. Immers, Kok stelt indirect iemand 

anders voor als degene die in de positie is om een antwoord te geven: een militair strateeg. 

In sommige gevallen wordt dus indirect aangegeven dat de vraag niet beantwoord zal worden, 

maar vaker doen de minister-presidenten dit direct. Zo maakt Lubbers in fragment 6 Witteman 

duidelijk dat hij niet gaat antwoorden door te lachen; door met metacommunicatie te zeggen dat 

Witteman nog even wil doorvragen en daarna te zeggen dat hij er niet op in zal gaan omdat dat hem 

niet correct lijkt tegenover Dehaene.  

Een ander voorbeeld is te vinden in fragment 8 waar Kok door Mingelen wordt gevraagd of hij 

voorziet dat er nog wekenlang gebombardeerd gaat worden in Kosovo. Daarop zegt hij, ook met 

metacommunciatie, dat hij niet echt de vrijheid heeft om daarover in het openbaar uitspraken te doen, 

waardoor hij geen antwoord op de vraag kan en wil geven. Hij kan het niet omdat hij niet over alle 

informatie beschikt en wil het niet omdat je met dergelijke informatie ook niet te koop kunt lopen. 

Daarmee legitimeert Kok zich geen antwoord te geven op grond van het niet beschikbaar zijn en de 

gevoeligheid van de informatie.  

Ook in fragment 19 is een voorbeeld te vinden. Rutte zegt daarin met behulp van vaag 

procedureel taalgebruik geen antwoord te geven inzake Uruzgan: “eerst moet het kabinet het eens zijn 

over deze zaak” en ook gaat hij niet “onderhandelen op de Tv”.  

Het openlijk ontwijken wordt over het algemeen door de minister-presidenten gemotiveerd. 

Openlijk ontwijken kan hen immers schade berokkenen, gezien het feit dat het opvalt bij de 

interviewer en het publiek (Clayman, 2001, 416). Van de in totaal 10 keer dat een vraag openlijk 

wordt ontweken, wordt er 7 keer een motivatie voor gegeven. Zo is wordt driemaal een reden gegeven 

met behulp van vaag procedureel taalgebruik (fragmenten 14,15: Balkenende/Mingelen en fragment 

19: Rutte/Mingelen). Tweemaal is de motivatie “correctheid” ten opzichte van een collega, namelijk in 

de fragmenten 5 en 6, waarin Lubbers en Witteman het over de kandidatuur van Dehaene hebben. In 

de andere twee gevallen gaat het om deskundigheid -Kok zegt in fragment 7 Mingelen dat hij geen 

militair strateeg is- en de gevoeligheid en het niet beschikbaar hebben van informatie (Kok/Mingelen, 

fragment 8).  

Drie keer wordt er geen motivatie gegeven. De eerste keer gebeurt dat in fragment 3 waar 

Lubbers Mingelen zegt dat hij “niet begint te praten over met die of die partij”. De tweede keer in 

fragment 4, waar Lubbers indirect aangeeft Witteman geen antwoord te geven inzake Dehaene en de 

derde keer in fragment 6, waar Lubbers Witteman zegt dat hij ”nog even wil doorvragen”. De 

interviewers maken in deze gevallen geen opmerking over het feit dat de vraag openlijk en zonder 

motivatie wordt vermeden. In het eerste geval stelt Mingelen een nieuwe vraag, in het tweede stelt 

Witteman een vervolgvraag en in het derde beëindigt Witteman het interview. 

 

 



Verbloemd ontwijken komt vaker voor dan openlijk ontwijken en de minister-presidenten hanteren 

veel manieren om de interviewers niet te laten merken dat zij geen antwoord zullen geven. Zo verwijst 

Lubbers in fragment 1 naar een element uit de preface dat geen relatie heeft met de vraag en gaat hij 

dat vervolgens uitwerken.  

Verder worden lexicale middelen aangewend om de agenda te wijzigen. Bijvoorbeeld aan de 

hand van een woordencombinatie. Dit gebeurt in fragment 10, waar Witteman zegt dat de kans bestaat 

dat Melkert zwaar beschadigd uit de ESF-kwestie komt. Kok reageert hierop door de woorden “de 

kans bestaat” te herhalen en zegt dat de kans bestaat dat het ESF-onderzoek belangrijk is. Daarmee 

wijzigt hij de agenda en draait hij om de hete brij heen, de beschadiging van Melkert.  

Verder gebruiken Lubbers en Kok in gesprek met Witteman in fragmenten 4,5 (Lubbers) en 

10,11 en 12 (Kok) het woord “dus” om op subtiele wijze een soort afsluitende conclusie te formuleren 

en daarmee eigenhandig een einde aan de discussie te maken. Alleen Kok slaagt daarin in fragment 12, 

waarin Witteman het interview beëindigt. 

Een andere manier van het gebruik van lexicale middelen is te vinden in fragment 11, waar 

algemene bewoordingen worden aangewend om te agenda te wijzigen. Witteman vraagt of Kok bang 

is dat Melkert beschadigd wordt. Kok gebruikt het woord bang om de agenda zodanig te bepalen dat 

hij de vraag subtiel ontwijkt. Dit doet hij door in algemene termen over vrees te spreken en daarmee 

niet in te gaan op de vraag.  

Ook een “verbloemende” strategie is het inzetten van vaag procedureel taalgebruik om de 

vraag subtiel te ontwijken. Dit is iets dat vooral Balkenende doet. Bijvoorbeeld enkele malen in 

fragment 13 in gesprek met Mingelen. Mingelen bevestigt in fragment 14 in feite dat Balkenende dat 

doet en geeft impliciet aan dat hij daarmee de vraag niet beantwoordt: “ja dat klopt natuurlijk ook 

formeel helemaal en inhoudelijk”.  

Een ander voorbeeld is het noemen van een ander scenario dan dat van de vraag. Dat doet 

Rutte in fragment 18. Mingelen vraagt hem daar of er nog mogelijkheden zijn om de afspraken 

rondom Kunduz, Afghanistan, te wijzigen. Rutte gaat niet in op dat scenario, maar gaat dan het 

scenario uitleggen waarbij wijzigingen in de afspraken niet nodig zijn en onderbouwt dit in een lang 

betoog. 

 De gevonden manieren waarop de minister-presidenten de antwoordstrategie openlijk 

ontwijken gebruiken vertonen veel overeenkomsten met wat Clayman (2001) heeft gevonden. Immers, 

ook in het gesprek met de minister-president vindt bij het openlijk ontwijken van vragen veelal 

metacommunicatie plaats en wordt er een legitimatie voor de ontwijking gegeven. Drie van de typen 

legitimaties die Clayman heeft gevonden vinden ook in deze scriptie plaats: de informatie is nog niet 

beschikbaar; het antwoord kan niet gegeven worden omdat de informatie gevoelig is; antwoorden zou 

ongeschikt zijn onder de huidige omstandigheden (Clayman, 2001, 421-424). Er zijn ook enkele 

nieuwe motivaties gevonden, namelijk motivaties aan de hand van vaag procedureel taalgebruik en het 

niet in de positie zijn om te kunnen antwoorden/niet deskundig genoeg zijn. 



Een verschil met Claymans’ bevindingen is het volgende. Driemaal antwoordt een minister-president 

niet, zonder reden aan te geven. Volgens Clayman komt de interviewer dan niet met een vervolgvraag, 

omdat dat geen zin heeft (Clayman, 2001, 423-424). In twee gevallen gebeurt dat ook, maar in één 

geval volgt er toch een vervolgvraag. Nieuw is dat minister-presidenten soms indirect aangeven de 

vraag niet te beantwoorden (o.a. Lubbers in fragment 4). 

Als het gaat om verbloemd ontwijken zijn er eveneens overeenkomsten met Clayman aan te 

tekenen. Ook in het gesprek met de minister-president worden daarvoor lexicale middelen, zoals 

woordencombinaties “misbruikt” en (voor de interviewer) irrelevante elementen uit de 

vraagformulering aangehaald. Er is echter een aantal nieuwe manieren waarop dit gebeurt naar boven 

gekomen, zoals het gebruik van het woord “dus” om een einde te maken aan de discussie en het 

schetsen van een compleet ander scenario dan dat van de vraag, waarmee de vraag irrelevant wordt 

gemaakt.  

 Nieuw is dat minister-presidenten soms openlijk en verbloemd ontwijken in eenzelfde reactie 

op een vraag. Bijvoorbeeld Lubbers in gesprek met Mingelen in fragment 3. Lubbers wordt daar 

gevraagd of de keus van PVDA of VVD in een coalitie wat hem betreft open is. Daarop zegt hij dat hij 

niet begint te praten over die en die partij (openlijk ontwijken), maar begint te praten vanuit het 

program (verbloemd ontwijken), waarna hij uitweidt over het verkiezingsprogram. 

Eveneens nieuw en opmerkelijk is dat Balkenende zelf een vraag stelt in fragment 16 als 

Witteman zegt dat het niet goed lijkt te gaan tussen Balkenende en Van Aartsen. Hij vraagt of hij zich 

bezig moet houden met de uitlatingen van Van Aartsen of zich bezig moet houden met “wat we 

moeten doen”. In eerste instantie komt hij daarmee onder de vraag van Witteman uit, maar deze 

beantwoordt hem echter zodanig, dat Balkenende opnieuw in de problemen komt. Witteman zegt dat 

Balkenende allebei moet doen, dus ook zich zorgen maken over de uitspraken van Van Aartsen. 

Daarop grijpt Balkenende het element “zorgen maken” uit Wittemans’ antwoord aan om de agenda te 

wijzigen en te gaan spreken over “datgene wat we moeten doen”, namelijk belangrijke politieke 

uitdagingen. 

Een ander nieuw inzicht heeft betrekking op de manieren waarop de beurtwisseling verloopt. 

Zo produceert Balkenende zeer veel overlap. Met name in fragment 14 tijdens de preface van 

Mingelen. In dat fragment stelt Mingelen de vraag of het kabinet in Uruzgan kan blijven, gezien de 

status van de motie daarover. Dit laatste zette hij stevig neer in de preface, zodat een ontkennend 

antwoord geprefereerd was. Balkenende produceert vele malen competitieve overlap en daarmee 

verzet tegen de vraag. Immers, de geïnterviewde is normaliter stil tijdens de vraagformulering van de 

interviewer. Het interview is per slot van rekening bedoeld voor een publiek. Balkenende slaagt er niet 

in de beurt over te nemen. Ook in fragment 15, waarin Mingelen Balkenende in zijn vraag wederom 

onder druk zet om openheid te geven over Uruzgan, produceert Balkenende vele keren competitieve 

overlap, maar slaagt hij er niet in om de beurt over te nemen voordat Mingelen zijn vraagformulering 

heeft afgemaakt. 



Lubbers daarentegen overlapt in de fragmenten 1,2 en 3 Mingelen geen enkele keer. Mingelen 

Lubbers overigens wel eenmaal met de continueerder “m”. In de fragmenten met Witteman vindt wel 

enkele keren overlap plaats. Echter, deze is telkens snel opgelost. Dit geldt ook voor Kok die in 

gesprek met Mingelen en Witteman over het algemeen snel stopt met praten.  

Al met al is er dus in alle gesprekken sprake van vraagontwijkend antwoordgedrag. Dit 

gebeurt openlijk, verbloemd, maar ook op enkele andere manieren, bijvoorbeeld met een combinatie 

van openlijk en verbloemd vermijden en door zelf een vraag te stellen, zoals Balkenende deed.   

 

Discussie 

In deze discussie wordt allereerst een terugkoppeling gemaakt naar de literatuur en daarbij komt aan 

de orde wat de onderzoeksresultaten toevoegen aan het huidige onderzoek. Vervolgens wordt 

aangegeven wat het belang is voor de journalistiek. Daarna komen onvolkomenheden van deze scriptie 

aan bod en tot slot wordt een suggestie gedaan voor toekomstig onderzoek.  

De resultaten van deze scriptie vertonen veel overeenkomsten met eerder onderzoek. De 

overeenkomsten met het onderzoek van Koole en Waller zijn al genoemd: patronen die Koole en 

Waller hebben gevonden in enkele Nederlandse nieuwsinterviews vinden ook plaats in de gesprekken 

met de minister-president.  

Koole en Waller hebben gevonden dat als de interviewer een (initiële) vraag stelt en de 

geïnterviewde deze ontwijkt aan de hand van “covert practices”, oftewel “verbloemd ontwijkt”, er 

over het algemeen een interviewvraag volgt die de geïnterviewde weer in de richting van de deze 

(initiële) vraag duwt. En als de interviewer een (initiële) vraag stelt en de geïnterviewde deze openlijk 

ontwijkt, accepteert de interviewer over het algemeen dat de geïnterviewde geen bevredigend 

antwoord kon geven, maar gaat hij wel op zoek naar een acceptabel antwoord door een nieuwe 

(herstelde) vraag over hetzelfde onderwerp te stellen (Koole en Waller, 2005, 103). Een nieuw inzicht 

hierbij is de manier waarop de patronen plaatsvinden, bijvoorbeeld het feit dat de minister-president 

door de interviewer in een aantal fragmenten onder druk wordt gezet als hij een vraag openlijk 

ontwijkt.  

 Verder komen veel bevindingen van Clayman en Heritage, al dan niet met kleine verschillen 

terug. Zo bijvoorbeeld bevindingen met betrekking tot de conventies van het nieuwsinterview. Uit de 

gesprekken blijkt dat deze niet zo strikt genomen worden door zowel interviewer als geïnterviewde. 

Allereerst de neutrale rol van de interviewer. Er wordt in sommige gevallen tamelijk agressief 

geïnterviewd aan de hand van presupposities, stevige argumentaties en preferentierichting. Daarmee 

neemt de interviewer het risico dat de geïnterviewde hem niet meer als neutraal ervaart, omdat hij het 

gevoel kan krijgen dat hem een mening wordt opgelegd.  

Desondanks zijn er maar twee gevallen waarbij de geïnterviewde in wat vage bewoordingen 

klaagt over de neutrale rol van de interviewer. Zo geeft Kok in gesprek met Witteman in fragment 10 

met algemene bewoordingen aan dat Witteman op zaken vooruit loopt. Dat doet hij eveneens in 



fragment 11, opnieuw in gesprek met Witteman. In de andere gevallen respecteert de geïnterviewde de 

agressieve stijl en antwoordt hij weliswaar niet, maar geeft hij ook niet aan een probleem met de 

neutrale rol van de interviewer te hebben. Dit is in lijn met Rendle-Short (2007) die tot eenzelfde 

conclusie komt voor Australische nieuwsinterviews.  

Ten tweede gaan interviewer en geïnterviewde wat losser om met de publieksgeoriënteerdheid 

dan Clayman en Heritage beschrijven in hun conventie. Zo produceren zowel de minister-presidenten 

als de interviewers af en toe continueerders. Echter, Balkenende doet dat opvallend regelmatig 

vergeleken met de andere minister-presidenten. Het produceren van continueerders betekent dat de 

gespreksdeelnemers niet altijd bezig zijn met het feit dat ze voor een publiek spreken. Immers, een 

continueerder van de kant van de miniter-president kan betekenen dat hij bezig is om te proberen de 

beurt over te nemen, terwijl een continueerder van de interviewer kan betekenen dat het publiek de 

interviewer niet meer als neutraal ziet, bijvoorbeeld omdat hij er opvattingen van de interviewer mee 

bevestigt.  

Verder is al in de conclusie aan de orde gekomen dat er veel overeenkomsten zijn met 

Clayman (2001) als het gaat om de manieren waarop de minister-president vraagontwijkend 

antwoordgedrag vormgeeft. Een nieuw inzicht is dat de strategie openlijk ontwijken soms op een 

indirecte wijze wordt gebruikt, namelijk door indirect aan te geven een vraag niet te zullen 

beantwoorden. Daarnaast legitimeert de minister-president openlijk ontwijken soms met behulp van 

vaag procedureel taalgebruik of geeft hij aan niet de juiste persoon te zijn om te kunnen antwoorden. 

Verder worden de antwoordstrategieën openlijk en verbloemd ontwijken soms gecombineerd.  

Ook zijn er nieuwe vormen van verbloemd ontwijken gevonden. Het gebruik van het woord 

“dus” om te pogen het einde van een vraag-antwoordsequentie in te leiden en het onderbouwen van 

een ander scenario dan dat van de vraag om deze niet te hoeven beantwoorden moeten in dit kader 

genoemd worden.  

Een ander nieuw inzicht is dat de minister-president door zelf een vraag te stellen de loop van 

het interview zou kunnen bepalen en onder de vraag uit zou kunnen komen. Balkenende doet dat met 

een retorische vraag, krijgt echter antwoord van Witteman, die Balkenende met zijn antwoord weer in 

de problemen lijkt te brengen, waarna Balkenende de agenda wijzigt.  

Bovendien is gebleken dat de beurtwisseling in twee gevallen niet soepel loopt. Balkenende 

wordt in die gevallen door de vraagformulering stevig onder druk gezet en vertoont daarbij veel 

competitieve overlap. 

De resultaten van deze scriptie kunnen van nut zijn voor de journalistiek. De journalistiek 

heeft als taak de burger over de politiek te informeren, haar beleid te bekritiseren en in zekere zin ook 

te controleren. Daarmee is de journalistiek “de waakhond van de democratie”. Zo ook in het gesprek 

met de minister-president, dat de burger informeert over de zaken die worden besproken in de 

ministerraad. Om dat goed te kunnen doen, moet de interviewer er met heldere, kritische vragen voor 

zorgen dat hij ook heldere antwoorden krijgt.  



De resultaten van deze scriptie zouden de interviewer kunnen helpen bij het formuleren van zijn 

vragen. Door inzicht te verwerven in wat de geïnterviewde doet om de vraag verbloemd te ontwijken, 

kan de interviewer wellicht sneller doorkrijgen dat de geïnterviewde dit doet en er op anticiperen bij 

het stellen van vervolgvragen. Als de geïnterviewde bijvoorbeeld een vraag-/antwoordsequentie 

probeert te beëindigen met behulp van de “dus-constructie” zonder antwoord te hebben gegeven 

(volgens de interviewer), kan deze dit registreren en beslissen om wel of geen vervolgvraag stellen.  

Verder kan het produceren van veel continueerders en overlap door de geïnterviewde wijzen 

op verzet tegen de vraag en op pogingen om de beurt over te nemen. Ook daar kan de interviewer op 

anticiperen door zijn leidende rol in het interview in de gaten te houden.  

Bij zowel verbloemd als openlijk ontwijken is de bereidheid om te antwoorden in de 

interviews minimaal, met name als er geen motivatie voor wordt gegeven. Dit blijkt uit de analyse van 

de fragmenten, want de interviewer heeft slechts in één geval succes met zijn vervolgvragen, of er nu 

sprake is van openlijk of van verbloemd ontwijken. Het gaat om de fragmenten 8 en 9 over de vraag of 

er nog wekenlang gebombardeerd gaat worden in Kosovo, die Kok openlijk ontwijkt. Waarna 

Mingelen beargumenteert waarom Kok wel zou moeten antwoorden, iets wat hij ook doet. Wellicht 

dat het beargumenteren waarom wel geantwoord zou moeten worden een manier zou kunnen zijn om 

om te gaan met openlijk ontwijken en misschien ook verbloemd vermijden.  

Tevens bieden de resultaten de interviewer inzicht in de effecten van bepaalde typen 

vraagformuleringen. Bijvoorbeeld dat hij met een negatieve formulering van een vraag, zoals “is het 

niet zo dat…”, een bevestigend antwoord geprefereerd maakt en dat zijn neutrale positie door 

dergelijke vraagformuleringen onder druk kan komen te staan bij de minister-president, iets wat zijn 

bereidheid tot antwoord geven negatief zou kunnen beïnvloeden. Met name als de vraag tegen het 

standpunt van de minister-president is geformuleerd. Dat wil zeggen dat de vraag zodanig is 

geformuleerd, dat een tegenovergesteld standpunt dan dat van de minister-president geprefereerd is. 

Deze scriptie kent enkele onvolkomenheden. Ten eerste kan er sprake zijn van een vertekening 

in de resultaten omdat er gekozen is om vraag/antwoordsequenties te analyseren die over zware 

onderwerpen gaan. Wellicht dat er bij analyse van minder zware onderwerpen ook minder interessante 

vraag-antwoordsequenties naar voren zouden komen.  

Ten tweede noemt Ekström (2007, 9) de beperking van de conversatieanalyse dat de methode 

oorspronkelijk gericht was op natuurlijk verlopende gesprekken. Het nieuwsinterview is dat echter 

niet, want het is een georganiseerd gesprek, waarbij de interacties een vaststaande structuur kennen. 

Weliswaar heeft de conversatieanalyse volgens Ekström een geringe impact gehad op het onderzoek 

naar journalistiek, toch zijn de specifieke conversatieanalytische kenmerken van het nieuwsinterview 

de laatste jaren uitgebreid geanalyseerd door met name door Steven Clayman en John Heritage (2002), 

maar ook Ekström zelf met collega’s (Ekström, Kroon and Nylund, 2006) en Hutchby (2006). 

Zodoende is er veel bekend over het nieuwsinterview, zodat het feit dat dit geen natuurlijk gesprek is 

geen probleem vormt. 



Deze scriptie is een verkennend onderzoek, waarmee de basis is gelegd om tot vergelijkingen te 

kunnen komen met betrekking tot de manier waarop de verschillende minister-presidenten in gesprek 

met de verschillende interviewers vraagontwijkend antwoordgedrag vertonen. De dataset is zodanig 

samengesteld dat gekeken kan worden of de minister-presidenten onderling verschillen in hun 

vraagontwijkend antwoordgedrag bij dezelfde interviewer en zo ja, hoe. Bovendien kan gekeken 

worden of het vraagontwijkend antwoordgedrag van dezelfde minister-president verschilt bij diverse 

interviewers en zo ja, hoe (bij Rutte is dit laatste uiteraard niet mogelijk).  

Vergelijkingen van het eerste type zijn interessant om te ontdekken of er door de tijd 

verschillen zijn in het vraagontwijkend antwoordgedrag van minister-presidenten: zijn hier trends in te 

bespeuren? Dit met als achtergrond -maar niet als oorzaak, want dat is met dit type onderzoek, 

alsmede door de vele onzekere factoren niet vast te stellen- de veranderende maatschappij. Waar in de 

jaren ’50 een minister-president nog werd aangesproken met “excellentie” door een onderdanige 

vragensteller is dat nu allang niet meer zo. Bovendien is de maatschappij sinds de opkomst van Pim 

Fortuyn en Geert Wilders verhard. Ook is mediatraining steeds belangrijker geworden. 

 Met vergelijkingen van het tweede type kan een indruk gekregen worden van de rol van de 

interviewer. De vergelijking is interessant omdat deze inzicht zou kunnen bieden in de vraag of er 

sprake is van een verschil in vraagontwijkend antwoordgedrag bij een andere interviewer.  

Om dergelijke vergelijkingen te kunnen uitvoeren is een compleet plaatje van de interviews 

nodig. Daarvoor is het van belang om alle vraag-/antwoordsequenties waarin vraagontwijkend 

antwoordgedrag plaatsvindt uit de interviews te halen met behulp van het volgende beurt bewijs 

principe. Om goede vergelijkingen te kunnen maken zijn er ook meer data nodig. De dataset zal 

daartoe moeten worden uitgebreid met een nader te bepalen aantal nieuwe gesprekken met de 

minister-president van dezelfde interviewers en minister-presidenten, die dan vervolgens op dezelfde 

manier als in deze scriptie worden geanalyseerd.  

Daarna kunnen de resultaten naast elkaar worden gezet. Een voorbeeld waarop dit gedaan kan 

worden volgens vergelijkingen van het eerste type is door te kijken welke dezelfde, danwel 

verschillende manieren van verbloemd ontwijken de minister-presidenten in gesprek met een 

interviewer vertonen. Voor het tweede type vergelijkingen kan hetzelfde gedaan worden, maar dan 

gaat het uiteraard om een vergelijking van dezelfde minister-president in gesprek met de twee 

verschillende interviewers. 
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Bijlage 1, Transcriptieconventies 

Deze transcriptieconventies komen uit het boek van Mazeland (2003). 

 

Gespreksorganisatorische relaties 

(1.5) Een stilte met een duur van het aantal aangegeven secondes, hetzij binnen een uiting van 

eenzelfde spreker (beurt-intern), hetzij tussen de beurten van twee opeenvolgende 

sprekers (beurt-extern). 

(.) Stilte korter dan 0,4 seconden. 

tekst= Er is geen waarneembare stilte tussen de beurten van twee op elkaar volgende 

=tekst2 sprekers, of tussen opeenvolgende uitingseenheden van dezelfde spreker. 

[spreker1 Deze twee gespreksdeelnemers beginnen tegelijkertijd een beurt. 

[spreker2 

sp[reker1 Een tweede spreker begint tijdens de beurt van de huidige spreker, en wel 

  [spreker2 precies op het punt waarop het haakje staat. 

spr[eke]r1 De tweede, sluitende haak ‘]’ geeft het punt aan waarop de uiting van de 

[ja:] tweede spreker ophoudt (relatief ten opzichte van de uiting van de eerste spreker). 

 

Prosodie 

De interpunctietekens van de schrijftaal (punt, komma e.d.) fungeren niet als leestekens , maar als 

aanduiding van globale intonatielijnen. 

. De punt wijst op een dalend intonatieverloop aan het eind van het betreffende 

uitingsdeel. 

, De komma wijst op een licht stijgend intonatieverloop. 

? Het vraagteken wijst op een sterk stijgende intonatie aan het einde van het betreffende 

uitingsdeel (het hoeft hier niet om een vraag te gaan). 

¿ Het omgekeerde vraagteken wijst op een minder sterk dan een vraagteken stijgende 

intonatie aan het einde van het betreffende uitingsdeel, maar sterker dan een komma (het 

hoeft hier niet om een vraag te gaan 

! Uitroepteken: de spreker produceert het betreffende uitingsdeel met een uitroepachtige 

prosodie. 

↑ Toonbeweging omhoog (voor de aanduiding van een lokale toonbeweging, voor de duur 

van één lettergreep, of binnen een lettergreep). 

↓ Toonbeweging omlaag. 

accent De onderstreepte lettergreep of klank is geaccentueerd. 

re::kken De betreffende (mede-)klinker is opvallend langer dan ‘normaal’ is voor deze spreker. 

LUID De in hoofdletters geschreven tekst wordt relatief luid uitgesproken. 



°zacht° Relatief zacht uitgesproken uiting(sdeel); als een fragment steeds zachter wordt, dan 

markering met twee afsluitende rondjes: °steeds zacht°°. 

afbre- De spreker houdt plotseling in, en breekt de productie van een woord of 

afbreke- uitingsdeel abrupt af (er is een duidelijke articulatorische breuk). 

> De tekst die volgt, wordt relatief sneller uitgesproken (afsluitingsteken: < ). 

< Idem, relatief langzamer (afsluitingsteken: > ). 

 

 Geluidsproductie 

.hHh Duidelijk waarneembare inademing; elke h staat voor een duur van ongeveer 0,2 van 

een seconde. De hoofdletter H staat voor een relatief luidere inademing of een deel 

daarvan. 

Hh Hoorbare uitademing. 

l(a(h)chend Een h tussen ronde haken in het woord geeft aan dat het woord lachend wordt 

uitgesproken. 

*krakerig* Krakerig. 

((snuift)) Karakterisering van een non-verbale activiteit, of andere opvallende verschijnselen 

((hoest, kucht, ironisch)). 

 

Transcriptieproblemen 

(   ) Spreker zegt iets dat de transcribeerder niet kan verstaan (de lengte tussen haakjes is een 

globale aanduiding voor het aantal gemiste lettergrepen, 3 tekenposities per lettergreep). 

 

(iets) De transcribeerder is er niet zeker van dat de tussen haakjes vermelde tekst een correcte 

weergave is van de gesproken tekst. 

 

[Klaasen]        De oorspronkelijke naam is vervangen door een formeel en inhoudelijk vergelijkbare 

vorm  

          (in verband met anonimisering van de opname). 

  



Bijlage 2 
 
Profielen Minister-Presidenten en Interviewers 

Minister-presidenten 

 

Ruud Lubbers 

Rudolphus Franciscus Marie Lubbers is geboren te Rotterdam op 7 mei 1939 en groeide op in een 

Rooms-Katholiek ondernemersgezin. Na de middelbare school bij de Jezuïeten aan het 

Canisiuscollege te Nijmegen studeerde hij van 1957 tot 1962 economie aan de Nederlandse 

Economische Hogeschool in Rotterdam. Lubbers studeerde cum laude af. Nadat zijn vader plotseling 

overleed in 1963 nam hij met broer Rob diens zaak over. Vervolgens heeft Lubbers een aantal 

maatschappelijke functies vervuld voordat hij in 1973 minister van Economische Zaken werd ten tijde 

van het Kabinet-Den Uyl. Hij bleef aan tot 1977 en moest in de periode omgaan met de oliecrisis. Na 

een korte periode als Kamerlid is Lubbers in 1978 fractievoorzitter van het CDA geworden. Op 4 

november 1982 werd Lubbers minister-president. Tot en met 1994 stond hij aan het hoofd van drie 

kabinetten-Lubbers (Ruud Lubbers Unofficial, 2011).  

Lubbers I regeerde tussen 1982 en 1986. Het CDA en de VVD waren destijds de 

regeringspartijen. Belangrijkste wapenfeit van dit kabinet is dat Lubbers stevige bezuinigingen 

doorvoerde om de overheidsfinanciën weer op orde te krijgen in slechte economische tijden. Om die 

reden vonden er ook veel privatiseringen plaats. Een andere belangrijke zaak was de wens van de 

Verenigde Staten om kruisraketten in Nederland te plaatsen tijdens de Koude Oorlog, iets wat veel 

protesten in de samenleving opleverde (Parlementair Documentatiecentrum Universiteit Leiden, 

2011b). 

Lubbers II bestuurde het land tussen 1986 en 1989. Het kabinet bestond uit CDA en VVD. 

Belangrijkste gebeurtenis was de start van het Nationaal Milieu- en Natuurbeleidsplan. Dit plan had de 

bedoeling een milieubeleid te beginnen dat de basis moest leggen voor duurzame ontwikkeling. Over 

het plan ontstond een kabinetscrisis (Parlementair Documentatiecentrum Universiteit Leiden, 2011c). 

Lubbers III leidde Nederland tussen 1989 en 1994. Aan dit kabinet namen CDA en PVDA 

deel. Ook dit kabinet voerde bezuinigingen door, waarbij er werd gekort op verschillende sociale 

voorzieningen, met name de Ziektewet en de Wet Op de Arbeidsongeschiktheid, WAO (Parlementair 

Documentatiecentrum Universiteit Leiden, 2011d). 

 

Wim Kok 

Willem Kok is geboren te Bergambacht op 29 september 1938. Kok volgde na de MULO de HBS tot 

juni 1956. Tussen juni 1956 en juli 1958 studeerde hij bedrijfskunde aan het Nederlands 

Opleidingsinstituut voor het buitenland "Nijenrode" in Breukelen. Zijn maatschappelijke carrière 

startte toen hij actief werd bij de Bouwvakbond NVV. In die tijd verscheen hij regelmatig als 



gepassioneerd persoon op de televisie. Vervolgens wist hij op te klimmen tot voorzitter van de 

Federatie Nederlandse Vakbeweging, FNV, de grootste landelijke vakbond. In 1986 was Kok voor het 

eerst lid in de Tweede Kamer. Zijn carrière verliep daarna snel. In hetzelfde jaar werd Kok 

fractievoorzitter van de PVDA en in 1989 was hij minister van Financiën en vice minister-president 

tijdens het kabinet Lubbers III (Nijssen, 2011). Op 22 augustus 1994 werd Kok minister-president. Hij 

stond tot en met 2002 aan de leiding van twee kabinetten-Kok (Nijssen, 2011).  

Kok I bestuurde Nederland tussen 1994 en 1998. Het kabinet bestond uit PVDA, VVD en 

D66, het eerste zogenoemde “Paarse kabinet”, dat na zeer moeizame formatiebesprekingen tot stand 

kwam. Een belangrijke kwestie die speelde was de aanwezigheid van Nederlandse militairen in de 

Bosnische moslimenclave Srebrenica in VN-verband. De “Dutchbatters” moesten de bewoners van 

deze enclave beschermen tegen de Serviërs, maar dat ging volkomen mis. De missie was overigens al 

gestart ten tijde van Lubbers II. Verder werden er stappen gezet op weg naar één Europese munt, de 

Euro (Parlementair Documentatiecentrum Universiteit Leiden, 2011e). 

 Kok II regeerde tussen 1998 en 2002. Ook dit kabinet bestond uit PVDA, VVD en D66 en was 

dus het tweede Paarse kabinet. Op 19 mei 1999 valt het kabinet bijna over het invoeren van een 

correctief referendum tijdens de zogenoemde nacht van Wiegel. Wiegel (VVD) kon en wilde dat 

referendum blokkeren. Een andere kwestie was het huwelijk van de Argentijnse prinses Màxima 

Zorreguieta met Willem Alexander. Vader Zorreguieta was staatssecretaris van Landbouw ten tijde 

van het omstreden Videla-regime. Het ging om de vraag of hij bij de bruiloft aanwezig mocht zijn. 

Uiteindelijk besloot Zorreguieta zelf om niet aanwezig te zijn (Parlementair Documentatiecentrum 

Universiteit Leiden, 2011f). 

Verder vonden in 2011 de terreuraanslagen in de VS plaats. Kok zegde de VS alle 

medewerking toe bij het opsporen van daders. Op nationaal niveau kwam er een pakket anti-

terreurmaatregelen. Ook werd de Euro ingevoerd op 1 januari 2002. Vlak voor de nieuwe verkiezingen 

viel het kabinet als gevolg van het onderzoek van het Nederlands Instituut voor OorlogsDocumentatie, 

het NIOD, naar de gebeurtenissen in Srebrenica. Uit het onderzoek bleek dat de Dutchbatters hadden 

gefaald om de moslimenclave te beschermen. Met het ontslag van zijn kabinet nam Kok daarvoor zijn 

politieke medeverantwoordelijkheid (Parlementair Documentatiecentrum Universiteit Leiden, 2011f). 

  

Jan-Peter Balkenende 

Jan Pieter Balkenende is geboren te Capelle op 7 mei 1956 en groeide op in een gereformeerd gezin 

als oudste van drie zonen. Na het atheneum aan het Christelijk Lyceum voor Zeeland begon hij een 

studie geschiedenis aan de VU in 1974, waarin hij in 1980 zijn doctoraalexamen behaalde. Aan 

dezelfde universiteit startte hij in 1979 een studie Nederlands recht die hij in 1982 afrondde met zijn 

doctoraalexamen. Vervolgens was Balkenende in zijn woonplaats Amstelveen 16 jaar lid van de 

gemeenteraad. Tussen 1982 en 1984 werkte hij ook als beleidsmedewerker juridische zaken bij het 

bureau van de Academische Raad. In 1984 wisselde hij van werkgever en werd hij stafmedewerker bij 



het Wetenschappelijk Instituut van het CDA. In 1993 werd hij parttime bijzonder hoogleraar 

Christelijk sociaal denken over maatschappij en economie aan de VU, maar hield zijn functie bij het 

Wetenschappelijk Instituut aan (Breukel, 2009).  

Balkenendes landelijke politieke carrière startte in 1998 toen hij werd gekozen tot lid in de 

Tweede Kamer voor het CDA. Hij werd financieel woordvoerder en ging zich ook bezighouden met 

sociale zaken, justitie en binnenlandse zaken. Op 1 oktober 2001 werd hij fractievoorzitter en kort 

daarna lijsttrekker. Hij haalde een verkiezingsoverwinning en werd op 22 juli 2002 minister-president. 

Tot en met 2010 stond hij aan het hoofd van vier kabinetten-Balkenende (Breukel, 2009).  

 Balkenende I bestuurde Nederland tussen 2002 en 2003. Het kabinet bestond uit CDA, LPF en 

VVD. De LPF haalde een eclatante verkiezingsoverwinning ondanks de moord op haar leider Pim 

Fortuyn. Zodoende werd dit kabinet gevormd door de grootste partij, het CDA. Echter, het kabinet 

hield niet lang stand door interne ruzies binnen de LPF, diende zijn ontslag in op 16 oktober 2012 en 

ging daarna verder in demissionaire status (Parlementair Documentatiecentrum Universiteit Leiden, 

2011g). 

 Balkenende II regeerde tussen 2003 en 2006. Het kabinet bestond uit CDA, VVD en D66. 

Belangrijkste gebeurtenissen waren de moord op Theo van Gogh (2004) en de doodsbedreiging aan 

het adres van Ayaan Hirsi Ali (destijds Kamerlid VVD) op zijn lichaam, alsmede de terroristische 

aanslagen in Madrid (2004) en Londen (2005) (Parlementair Documentatiecentrum Universiteit 

Leiden, 2011h).   

Balkenende II komt bijna in een kabinetscrisis terecht doordat een voorstel tot wijziging van 

de grondwet van Thom de Graaf (D66, minister van Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties), 

dat de gekozen burgemeester mogelijk zou maken, geen tweederde meerderheid in de Kamer krijgt. 

Na aanpassing van het regeerakkoord wordt een crisis afgewend. Vervolgens ontstaat er een conflict 

tussen Rita Verdonk (destijds minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, VVD) en Ayaan Hirsi 

Ali over het Nederlanderschap van laatstgenoemde. De handelswijze van Verdonk leidt ertoe dat D66 

het vertrouwen in haar opzegt. Echter, het kabinet wilde daar geen consequenties aan verbinden. 

Zodoende stapt D66 op 29 juni 2006 uit het kabinet en is dit gevallen (Parlementair 

Documentatiecentrum Universiteit Leiden, 2011h).  

 Balkenende III was een overgangskabinet dat regeerde tussen 2006 en 2007. Het kabinet 

bestond slechts uit de partijen CDA en VVD. Voornaamste taken van dit kabinet waren om 

vervroegde verkiezingen uit te schrijven en de begroting en het belastingplan voor 2007 in te dienen. 

In de periode is een belangrijke gebeurtenis de brand in een uitzetcentrum voor illegalen bij Schiphol, 

waarna de ministers Piet-Hein Donner (CDA, Justitie) en Sybilla Dekker (VVD, Volkshuisvesting, 

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) aftreden (Parlementair Documentatiecentrum Universiteit 

Leiden, 2011i).  

 Balkenende IV bestuurde Nederland tussen 2007 en 2010. Het kabinet bestond uit CDA, 

PVDA en ChristenUnie. De belangrijkste gebeurtenis was de Kredietcrisis die in 2007 ontstond in de 



VS, waardoor banken het wereldwijd moeilijk kregen en de wereldeconomie sterk vertraagde. Banken 

moesten financieel worden ondersteund, ook in Nederland. Het kabinet zat niet de gehele periode uit 

wegens een conflict tussen de PVDA en het CDA over verlenging van de militaire missie in Uruzgan, 

Afghanistan (Parlementair Documentatiecentrum Universiteit Leiden, 2011j).  

 

Mark Rutte 

Mark Rutte is geboren te Den Haag op 14 februari 1967 als jongste uit een gezin van zeven kinderen. 

Na het behalen van zijn gymnasiumdiploma dacht hij erover na om naar het conservatorium te gaan 

omdat hij een goede pianist was. Desondanks koos hij voor een studie geschiedenis in Leiden, 

waarmee hij in 1985 startte. In 1992 behaalde hij zijn doctoraalexamen. Tussen 1987 en 1991 was 

Rutte ook voorzitter van de JOVD, de jongerenbeweging van de VVD.  

Na zijn studie geschiedenis ging Rutte werken bij Unilever. Hij had daar verschillende 

functies die allemaal betrekking hadden op personeelsmanagement en human resources. Tussen 1993 

en 1997 was hij politiek actief bij de VVD als lid van het partijbestuur. Vanaf 2002 richtte Rutte zich 

geheel op de landelijke politiek. Tussen 2002 en 2004 was hij staatsecretaris van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid onder Balkenende I en II. In 2004 wisselde hij van functie en werd hij 

staatssecretaris van Onderwijs. Na de teleurstellende verkiezingen van 2006, waarin de VVD veel 

zetels verloor, stapte fractievoorzitter Jozias van Aartsen op. Er dienden zich twee kandidaten aan op 

hem op te volgen: Mark Rutte en Rita Verdonk. Na een felle campagnestrijd werd Rutte gekozen door 

zijn partijgenoten (Staadegaard, 2011).  

Bij de verkiezingen van 2010 kwam de VVD als winnaar uit de bus. Na zeer moeilijke 

formatiebesprekingen werd het eerste kabinet Rutte geformeerd als kabinet van VVD en CDA met 

gedoogsteun van de PVV. Rutte werd zodoende op 14 oktober 2010 premier. Het kabinet-Rutte I 

regeert tot op heden (Parlementair Documentatiecentrum Universiteit Leiden, 2011k).  

  

Interviewers 

 

Ferry Mingelen 

Ferdinand Charles (Ferry) Mingelen is geboren te Den Haag op 12 december 1947. Mingelen begint 

als jonge politieke journalist op de Haagse redactie van het Vrije Volk. Als de Haagse redactie van 

deze krant verdwijnt, vindt Mingelen emplooi bij de parlementaire redactie van Trouw. In 1981 stapt 

hij over naar de Gemeenschappelijke PersDienst, GPD. Daar is hij tot 1984 correspondent in Brussel. 

In hetzelfde jaar verhuist hij naar de NOS-rubriek Den Haag Vandaag, waar hij eindredacteur wordt. 

Momenteel werkt Mingelen nog altijd als parlementair journalist/interviewer bij de NOS (Agterberg et 

al., 2008a). Daar doet hij verslag van verkiezingen en andere belangrijke politieke gebeurtenissen. 

Ook doet hij afwisselend met andere journalisten het Gesprek met de minister-president. 

 



Paul Witteman 

Paul Witteman is geboren te Bloemendaal op 14 oktober 1946 als achtste en jongste kind.  

Vader P.J. Witteman was advocaat, rechter en voorzitter van de KVP. Moeder Cilia Witteman-

Andriessen was pianolerares, een lid van een bekende muzikale familie. Paul Witteman stopte 

voortijdig met de HBS, studeerde een jaar aan het conservatorium en een jaar politicologie (Agterberg 

et al., 2008b). 

Daarna begon hij zijn journalistieke carrière bij de Haarlemse stadsredactie van het katholieke 

dagblad De Tijd. Begin jaren zeventig stapt hij over naar Elsevier Magazine. Daar krijgt hij al gauw 

een conflict met Ferry Hoogendijk, destijds hoofdredacteur. Vervolgens solliciteert hij bij de VARA 

en wordt hij in tweede instantie aangenomen. Bij de VARA maakt Witteman vervolgens enkele jaren 

politieke radioprogramma’s. Witteman was eindredacteur en verslaggever voor “De stand van zaken” 

en presentator van “In de Rooie Haan”. In 1980 maakt hij zijn debuut op de televisie in het programma 

“wat voor weer zou het zijn in Den Haag”. Hij maakt onderdeel uit van de redactie en is presentator 

van dit politieke programma. Hij kreeg veel kritiek, waardoor hij terugging naar de radio (Agterberg et 

al., 2008b). 

In 1986 kwam Witteman dankzij Marcel van Dam, destijds directeur van de VARA, toch terug 

op de televisie en is hij een van de bekende VARA-mensen geworden. Witteman presenteerde de 

nieuwsprogramma’s Het Capitool en Achter het Nieuws, een programma dat later met NOS Laat was 

gefuseerd tot NOVA. Ook deed Witteman bekende (nieuws)talkshows als De ronde van Witteman, 

Barend en Witteman, Buitenhof en het discussieprogramma Het Lagerhuis. Ook presenteerde hij 

afwisselend met andere journalisten het Gesprek met de minister-president (Agterberg et al., 2008b). 

Momenteel presenteert Witteman met Jeroen Pauw iedere werkdag de late avond nieuwstalkshow 

“Pauw en Witteman”.  

 

 
 
 



Bijlage 3, Transcripties 
 
Transcript van het volgende gesprek:  
NOS, Ruud Lubbers, 12-05-1989, Ferry Mingelen,  
Gesprek met de Minister-President 
 
Onderwerpen gesprek: 
Minister-President Ruud Lubbers in gesprek met Ferry Mingelen over de kabinetscrisis van afgelopen 
week, veroorzaakt door de VVD; over het milieubeleid en het reiskostenforfait; een mogelijk volgende 
CDA-VVD coalitie en Wim Kok als volgende premier. 
 
Verklaring afkortingen van namen gespreksdeelnemers in transcript: 
M = Ferry Mingelen 
L = Ruud Lubbers 
 
Duur gesprek:  
12 minuten en 25 seconden 
 
Tekst transcript: 
Introductietune 9 seconden 
 
M: .hh meneer Lubbers uh welkom? 
 (.) vorige week een heuglijke gebeurtenis? 
 (0.3) u werd uh vijftig jaar? 
 (0.3) 
L: dat klopt 
 (0.3) 
M: en in die week kreeg u van de VVD een cadeau een kabinetscrisis. 
 (0.4) dat kan toch niet echt leuk zijn geweest¿ 
 (0.5) desondanks zei u, 
 ik ben allerminst 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

bitter, 
 (0.5) en ik had moeite om daaraan te geloven. 
 (1.0) hoe zit dat, 
 (0.7) 
L: na (.) dat heb ik ook in de kamer gezegd? 
 (.) k was allerminst bitter >ik denk dak dat wel geweest was<  
 als je na een jaar werk (0.4) .hh tot val wordt gebracht, 
 maar als je na (0.3) zeseneenhalf jaar à zeven jaar (1.2) .hh dat overkomt, 
 (0.3) is >het niet leuk< maar (0.9) moet je ook de moed hebben vind ik¿  
 (1.0) uh om uh dankbaar te zijn over datgene wat je (0.4) met de ministers  
 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

wel hebt kunnen doen in die jaren, 
 (.) nou dat heb ik ook tot uitdrukking willen brengen °in de Kamer°. 
 (0.3) 
M: maar toch teleurstelling overt feit dat het karwei  

22 
23 
24 
25 
26 
27 

(0.3) ni?et kan worden a?fgemaak.t¿ 
 (0.8) 
L: dat wel maar >das iets anders als bitterheid he<? 
 bitterheid gaat niet gaat een stap verder¿ 
 (0.3) en uh (0.9) .hh op dat moment is het toch een stukje  

28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

(0.4) uh afscheid ook? 
 je gaat naar de Kamer je gaat naar de Koningin?  
 (.) moet je even (0.9) .hh vaststellen hoe je dit ziet? 
 (0.6) nou ik zeg dat niet met bitterheid¿  
 (.) ik zeg dat met dankbaarheid¿ 
 >dat is natuurlijk ook< bij die dankbaarheid een stukje teleurstelling, 
 (0.8) .hhh en ook wel bezorgdheid? 
 (0.5) bezorgdheid over de problemen die het natuurlijk ook 

36 
37 

o?plevert  
 zo'n kabinetsval ja niet alleen het houden van verkiezingen? 
 (0.4) .hh maar ook een (.) ongewisse periode waarin het bestuur toch  

38 
39 
40 



(0.9) .hh moeilijk functioneert en wat op zichzelf  41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 

nadelen voor een land heeft. 
 maar goed (0.3) e het zij zo. 
M: .hh had u al langer het idee dat het uh dat het sowieso  

met de VVD zou fout lopen,  
 der waren allerlei signalen, 
 het liep moeilijk in het kabinet, 
 het liep moeilijk in het contact  

(0.3) .hh tussent kabinet en de VVD-fractie, 
 (0.4) dzijn tal van andere onderwerpen geweest  

waar e problemen over waren¿ 
 (0.4) heeftu tidee van nou (.) eigenlijk is de rek deruit  

(0.6) en (.) nu moet het dan maar¿ 
 (1.3) 
L: °.hh° n::ee ik wist dat het (.) moeilijk was in algemene zin? 
 (0.8) .hh we hebben ook een aantal moeilijke onderwerpen  
 behandeld zo in de loop der tijden¿ 
 (0.9) uhm (0.8) ik had toch de indruk? 
 (1.0) dat u:h kamerbreed °een uh v° mil

55 
56 
57 
58 

ieubeleid noodzakelijk werd geacht? 
 (0.5) >das t gekke met milieu<, 
 vrijwel iedereen zegt >ja der moet een behoorlijk milieubeleid  
 komen maar °.hh° (0.3) zodra het nu over concrete maatregelen gaat,  
 zijn er nogal eens veel mensen die thuis blijven<,  
 (0.7) .hh dat had ik >al eerder< gesignaleerd. 
 (0.5) maar ik was erg blij dat we e: in het kabinet °goed uitgekomen waren°? 
 (0.4) .hh en j

59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 

uist als men na tegengestelde meningen der samen uitkomt  
 dan heb je zo het gevoel?  
 (0.5) .hh dit is dan toch eigenlijk de moeite waard, 
 dus toen ik afreisde (0.9) .hh naar dat uh kabinetsberaad toen dacht ik  
 na dat is weer goed °gegaan°? 
 (.) 
M: ja en [uh       u] 
L:       [>dat bleek] anders te zijn<¿ 
M: u was nog niet in Londen en hoorde dat het ni?et goed ging? 
L: ja 
M: uh mevrouw Smit-Kroes heeft gezegd uh eigenlijk  

66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 

-de VVD heeft zich uh als een  
 struisvogel opgesteld die hebben toch eigenlijk niet  

(0.4) .hh de consequenties willen 
 aanvaarden van (0.4) het milieubeleid wat nodig is¿ 
 ziet u dat ook zo¿ 
 (1.0) 
L: .hh nou (.) das een nu °toch wel° een harde formulering? 
 ik ziet een 

80 
81 
82 
83 

tikje z?o dat (.) u:h,  
 (0.4) -we hebben een 

84 
tijd in t pak e kabinet gepraat  85 

86 
87 
88 
89 
90 
91 

>das natuurlijk ook niet voor niks  
 dat ging helemaal niet zo gemakkelijk?  
 (0.4) °.hh° het is wel zo milieubeleid is een vrij nieuw beleid, 
 (1.1) .hh en >er is een grote neiging om te zeggen<  

(0.6) je moet er iets aan doen? 
 (0.4) °je moet° bepaalde maatregelen nemen?  
 ma::ar (.) niet dit of niet dat want dat doet pijn¿ 
 (.) 
M: °[[ja]]° 
L:  [[wa]]nt daar zitten 

92 
93 
94 

nadelen aan¿ 
 (0.4) .hh en dan dreig je weleens in de situatie te komen dat, 
 zoals .hh (0.8) gezegd wordt,  
 dat men (0.8) .hh het meel in de mond wil houwen  

95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 

(.) en toch tegelijkertijd wil blazen, 
 ja da kan natuurlijk niet?  
 (.) [en dat geeft spanning]? 



M:     [en  dat  deed  de VVD]? 
 (0.9) 
L: .hh [[u::hm]] 
M:     [[toch ]] 
 (0.4) 
L: in hun eigen visie niet? 
 (0.5) [hier] moet u erbij zeggen dat de heer Voorhoeve? 
M:       [hmhm] 
L: (0.5) .hh u:h (0.3) °°pfm°° ((soort snuivend geluid))  
 (.) in de Kamer en ook daarbuiten duidelijk  
 heeft gemaakt de VVD wil wel een milieubeleid?  
 (0.7) maar wil op het punt van de automobiliteit ni

102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 

et tornen  
 (0.7) e aan het reiskostenforfait¿ 
 (.) mevrouw Smit mag (0.5) .hh 

113 
114 

kortingskaarten geven  115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 

°>aan t<° openbaar vervoer? 
 betere dienstverlening int openbaar vervoer, 
 en andere (0.3) (handformaten) maar der mag  
 niet aan het reiskostenforfait (.) gekomen worden, 
 (0.4) .hh toen zei de minister van financiën? 
 (0.6) zo kan ik er ook nog een paar¿ 
 (0.6) .hh alleen meer uitgaven (0.3) leuke dingen doen¿ 
 (0.4) maar geen (0.4) dekking derbij leggen, 
 (0.4) daar ben ik op tegen¿ 
 (0.3) dus in die zin  
 heeft hij daar (.) stelling tegen genomen dat was dus geen begaanbare weg¿  
M: de VVD speelde dan wat dat betreft °toch° mooi weer in in u?w ogen, 
 en in die van de heer Ruding? 
 (0.5) 
L: ja nouja ik vond zelf, 
 want anders had ik tuuk die besluitvorming niet 
 meegedragen dat het ver

127 
128 
129 
130 
131 

dedigbaar is om vandaag de dag  
 zo'n fiscale regeling te heroverwegen, 
 (0.4) ik moet er eerlijkheidshalve °n° toevoegen dat ik  

132 
133 
134 
135 
136 

(0.5) gehoord de argumenten van de VVD (0.8) ook  
.hh hun tegemoet gekomen ben door te zeggen niet voor  

 één januari éénennegentig en zonodig in fasen,  
 (0.3) wat aangeeft van niet  

137 
138 
139  °.hh° (0.4) boem de bijl derin¿ 

 °(0.3)° maar (0.9) rustig (0.3) stapsgewijs voor omvorming,  
 (.) met het oog op het milieu¿ 
 (0.5) .hh realiseren. 
 (.) 
M: veel mensen hadden de indruk deze crisis  

140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 

(.) was eigenlijk niet nodig geweest 
 >omdat er eigenlijk nog zoveel< ruimte zat in dat uh (0.4) .hh in dat plan, 
 he?eft u de indruk dat dat er toch andere redenen waren, 
 °.hh° (0.4) waarom de VVD die crisis heeft gemaakt,  
 bijvoorbeeld de heer de Vries u::h  
 -het CDA (0.3) .hh heeft gezegd (0.5) t kabinet is ten gronde gegaan  
 aan de (0.3) machts (0.6) machtsstrijd binnen de VVD, 
 (.) 
L: ik vind machtsstrijd een naar woord? 
 (.) maar duidelijk was toen al een beetje, 
 -dat is later in intervi

149 
150 
151 
152 
153 
154 

ews en in publicaties (.) uh zichtbaar geworden, 
 dat er grote spanningen ontstaan waren op het persoonlijke vlak¿ 
 (1.2) u::h tussen uh (0.3) uh bewindslieden¿ 
 (0.9) uh voortkomend uit de VVD¿ 
 (0.6) °.hh° en de fractie van de VVD¿ 
 (0.5) °.hh° ja en °e°((krakend stemgeluid)) (0.3)  
 het woord vertrouwen zegt het al he >wat is eigenlijk precies vertrouwen<, 
 (0.3) .hh nou >aan dat vertrouwen was kennelijk< iets gaan mankeren? 

155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 



 (0.3)  
M: °°hmhm°°  
 (0.5) 
L: .hh en dan kun je een crisis uh krijgen, 
 (0.3) <maar uh> dat is vroeger ook weleens voorgekomen,  
 een man die in de (0.4) parlementaire geschiedenis 
 beroemd is de heer (Stig), 
 (0.7) liberaal, 
 (0.4) is indertijd ook in een vertr

163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 

ouwenscrisis gekomen met zijn fractie¿ 
 (0.4) nou wij spreken nu nog steeds heel positief over de heer (Stig) 
M: =°ja° 
 (0.6) 
L: =.hh [[ dus]] u::h  
M:      [[maar]] 
L: dat moet voor kunnen komen. 
M: = >du zegt u dan toch die crisis was eigenlijk niet nodig< geweest? 
 (1.1) 
L: .hh dat zeg ik niet omdat ik ((wilde handgebaren))  
 ik kan het onvoldoende van binnenuit beoordelen¿  
 ((wilde handgebaren)) 
 je kunt een situatie hebben waarbij je in een  

171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 

(0.5) >politieke beweging als ik het 
 zo mag noemen de VVD<, 
 (0.3) behoefte is aan (0.5) hergroepering en opnieuw nadenken  
 aan een stuk 

186 
interne discussie, 

 (0.6) aan een onderbreking¿ 
 en het gaan naar de kiezers?  
 (0.5) om tot een hergroepering te komen, 
 (0.3) dat was geloof ik aan de orde? 
M: =als dat een wens was van de VVD om naar de kiezers te gaan vond 
 u het dan geloofwaardig dat de heer Voorhoeve (0.4) .hh nogal  
 -al direct >de volgende dag< weer een lijmpoging (0.4) voorstelde? 
 (0.4)  
L: uh ik kan het niet helemaal beoordelen, 
 wellicht dat die lijmpoging toch te maken had met ut (.) proberen 
 

187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 

zonder naar de kiezers te gaan tot een seurt (.) u:h interne 
 reorganisatie te komen >van verhoudingen< met personen en dergelijke¿ 
 (0.7) °.hh° >tis natuuk< alleen heel moeilijk om (1.4)  
 .hh >de hele dag in de Kamer (0.7) naar de samenleving  
 te zeggen we hebben een conflict over het beleid<, 
 (0.9) om vervolgens de dag (0.4) te zeggen ja het is toch eigenlijk meer  
 een zaak van een (1.1) .hh een zekere u:h (0.5) u recons

198 
199 
200 
201 
202 
203 

tructie, 
 (0.6) u:h ik denk dat het moeilijk begaanbaar was, 
 (0.4)  
M: dus [niet geloofwaardig] 
L:     [en    de   en   de] maar (.) °°e°° (0.5) °°e°°  
 ikzelf zat >niet in d'rol om politieke ad

204 
205 
206 
207 
208 

viezen uit te brengen daarover<? 
 (0.5) .hh de Koningin zoals gebruikelijk heeft de oordelen  
 van alle fractievoorzitters gehoord¿ 
 en toen het (0.5) °.hh° beeld overduidelijk was  

209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 

(0.5) °.hh° heeft ze dus (0.5) °.hh° 
 de ministers gevraagd (0.8) om het uh werk te  
 blijven doen maar wel verkiezingen uit te schrijven. 
 (.) 
M: die machtsstrijd binnen de VVD gaat nog door?  
 uh de heer Voorhoeve geeft vandaag in het Algemeen Dagbla?d 
 mevrouw Smit-Kroes eigenlijk de schuld van de crisis, 
 hij zegt u:h de premier was nogal bereid om  

uh wat water in de wijn te doen, 
 (0.5) °.hh° minister Smit-Kroes heeft dat tegengehouden, 
 (0.7) °.hh° heel int kort¿  



 is dat (.) uw indruk oo?k of wordt zij ten onrecht::e beschuldigd. 
 (1.0) 
L: ten onrechte hier is sprake van een misverstand, 
 (0.5) ik ->de heer Voorhoeve< (0.3) °.hh° heeft mij daar nog over  
 opgebeld om een toelichting te geven [[vanmiddag]], 
M:                                      [[ vandaag ]]? 
 (0.5) 
L: °ja vandaag° (0.6) °.hh° nadat het interview verschenen was, 
 (0.4) °.hh° daar heb ik ook gelegenheid gehad om te zeggen dat  
 -ik geloof dat hij zich (0.3) ver

224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 

gist op dit punt? 
 (0.7) .hh mevrouw Smit heeft 

233 
wel (0.4) °u::h° stevig  234 

235 
236 

vastgehouden aan de noodzaak, 
 (0.8) °.hh° van het beleidspakket °op het punt van de automobiliteit°¿
 (0.6) °.hh° maar ze heeft gezegd dat kan op verschillende manieren  237 

238  gefinancierd worden? 
 (.) ook bijvoorbeeld (0.6) enkele centen op de benzine? 
 (0.5) of andere (.) of n

239 
iet dekken?  

 (.) dat was niet haar zorg >maar die minister van financiën<? 
 (0.4) .hh maar >het was< de minister van financiën? 
 (0.5) .hh die >tegen de gedachte van de VVD< (0.5) °.hh° wel beleid voer,  
 (1.1) °.hh° maar niet complete dekking aangeven? 
 (.) verzet heeft aangetekend¿  
 >wa die zei dat doek niet<.  
 (0.7) .hh en h[e     t]     [[en da]]ar en daar heeft de heer  
M:               [het was] dus [[niet ]]      

240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 

L: Ruding de steun van de minis[terraad v]oor gekregen¿ 
M:                        [hmhm jaja] 
L: (0.5) .hh dus ik geloof niet dat we met terugwerkende kracht moeten zeggen, 
 (0.7) .hh u:h bij iedereen wel soepelheid maar niet bij mevrouw Smit  
 dus zij is eigenlijk >de schuldige< ik gel[[oof niet]]  
M:                [[w  a   s]]  
L: dat dat juist is.   
M: =was de heer Voorhoeve da?nkbaar voor deze uitleg? 
 (0.7) 
L: .hh uh hij hij is altijd uh heel correct? 
 dus °e e° nou ik had ook de indruk dat hij zei nou,  
 dat is °e e° goed dat ik dat weet? 
 (0.7) .hh >ik sluit natuuk niet uit< dat er 

258 
259 
260 

intern, 
 (0.6) in discussies in de VVD >nog andere elementen een r[ol ge] 
M:                     °[hm hm]° 
L: speeld hebben¿ 
M: =°m° 
L: =maar hij was (0.3) geloof ik [[blij]]  
M:                    °[[m   ]]°      

261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 

L: >dat ik hem die< (0.4) aanvullende informatie kon geven [ja].  
M:                 [o ]  
 op op basis van die schuldenverklaring is zij toch in  
 feite wel nu (0.4) aan het vertrekken? 
 (0.7) 
L: dat geloof ik nie:t¿  
 (.) ik geloof dat zij zelf gezegd heeft?  
 (0.4) °uh (0.3) uh ik°  

(.) ben ervan overtuigd in mijn >verantwoordelijkheid  
 dat we die richting heen moeten<? 
 (drukke gebaren met handen en hoofd)  
 (1.3) °uh° (0.4) ik ben er uiteindelijk niet in geslaagd (.) om  

276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 

(0.3) de politieke beweging waar ik altijd toe bewo  
-uh uh deel van uitgemaakt heb, 

 (0.6) .hh zelfs te beginnen (0.4) zelfs te brengen tot het  
 begin van die richting heen te gaan? 
 ((drukke handgebaren)) 

283 
284 



 (.) dat is (0.4) op tot op dit moment geblokkeerd, 
 (0.6) ja (0.4) dan wordt het ongeloofwaardig? 
 (0.9) .hh °ja° dan moet ik consequenties trekken¿  
 (0.8) °.hh° uh en (0.3) dan doe ik wel  

285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 

mijn werk als e minister de komende (0.3) halfjaar? 
 (0.3) dat heeft ze  

-oo heeft ook zij de >Koningin< beloofd >om dat zo te doen<? 
 (0.6) °.hh° >maar dan is het toch eerlijker  
 om te zeggen >dat ik niet meer op de lijst ga staan<. 
 (0.5) 
M: .hh meneer uh Voorhoeve heeft direct nadat uh de duh verkiezingen  
 zes september uh zijn uh zijn vastgesteld gezegd¿ 
 (0.3) .hh nou nu gaan we dus u:h op naar een derde kabinet Lubbers,  
 (0.4) de kiezers willen een (0.4) CDA-/VVD-coalitie wi?lt u dat ook? 
 (0.5)  
L: u:h (1.7) ik vind het >niet zo verbazingwekkend<  
 dat de heer Voorhoeve dat gezegd heeft? 
 ik heb u herinnerd aan het dank zeggen voor de afgelopen zeven jaar? 
 (.) de heer Voorhoeve van z

302 
ijn kant heeft gezegd uh,  

 (0.8) -heeft ook 
303 

po?sitieve woorden over het kabinet uitgesproken? 
 (0.5) dus ik ben niet zo verrast door zijn [[uit]]lating?  
M:                         °°[[ m ]]°° 
L: (0.4) ik zeg er wel dit b

304 
305 
306 

ij¿ 
 (0.5) °.hh° is het geen goeie gewoonte als je 

307 
to?ch  

 besloten hebt naar de kiezers te gaan, 
 en u weet >ik had het liever n

308 
309 

iet gedaan<, 
 (0.6) dat je dan naar de kiezers gaat en zegt kijk 
 (1.0) .hh u:h (0.6) begin maar met  

310 
311 
312 

de nu grootste partij het CDA wil dat en dat? 
 (0.5) °.hh° de Partij Van De Arbeid wil dat en d

313 
at? 

 VVD wil >dat en dat? 
 D66 wil dat en dat<? 
 enzo enzovoort enzovoort? 
 (0.6) welk beleid spreekt u het meeste aan? 
 (0.3) op dat beleid moet u uw stem uitbrengen¿ 
 (0.4) dan vervolgens kijken naar de verkiezingsuitslag? 
 (0.4) en daar gaan we als (0.8) >zal maar zeggen< als democraten¿ 
 (0.3) zonder wie dan ook uit te sluiten of welke  
 combinatie bij voorbaat onmogelijk te maken? 
 (1.1) uh uh aan de sl

314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 

ag¿ 
 en dan (0.4) ga ik niet al nu zeggen o  

324 
325 

maar ik heb ruzie gemaakt met de VVD¿ 
 >of je moet zeggen< de VVD heeft het kabinet naar huis gestuurd, 
 (0.7) .hh nou (0.4) praat ik niet met de VVD dat vind ik onzin¿ 
 (0.6) .hh e dan moet natuurlijk met elkaar gesproken worden, 
 (0.6) >maar je moet natuurlijk ook niet< t omgekeerd zeggen, 
 (0.6) dit is alleen een soort van °een°  

326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 

(0.4) bedrijfsongevalletje geweest,  
(.) >daar heeft tuk iets onder gezeten<, 

 dus (0.8) straks het beleid bekijken  
(0.7) e wat is er met elkaar mogelijk en dan beslissingen nemen. 

M: =u sluit wat dat betreft ook niet uit dat u uh zeker ook 
 voor dat milieubeleid beter met de PVDA kunt samen°werken°, 
 (0.5) 
L: dat is mogeli?jk? 
 (0.7) u:h maar oo >ook andere< partijen kun je niet  

buiten beeld laten vind ik in de discussie? 
 (0.6) en ook het CDA maakt dat  

niet alleen uit als ik het zo mag zeggen, 
 (0.5) .hh twee het gaat >natuurlijk ook niet alleen over milieu<,  
 het gaat °over een° (0.4) ge

344 
heel van beleidsterreinen,  345 



 (0.4) .hh hoe kunnen wij onszelf (0.7) uh ja als samenleving goed  346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 

(0.4) gaan voorbereiden op die negentiger jaren, 
 (.) 
M: en daarvoor is de keus (0.5) VVD of PVDA wat u betreft open. 
 (1.1) 
L: uh ik begin niet (.) te praten over met die of die partij, 
 ik begin te praten vanuit het uh (0.6) program  

(0.4) met eigenlijk twee (0.6) °uh° essentiële punten?  
 (0.8) het beleid van de afgelopen jaren mag niet wegspoelen? 
 (0.5) we hebben teveel goeds bereikt voor de economie  
 >dat dat in de waagschaal< gesteld mag worden, 
 >economie en werkgelegenheid<¿ 
 (0.7) er moet wel nieuw beleid  
 (1.3) -agenda voor de toekomst aan toegevoegd worden¿ 
 dat zijn de twee ijkpunten.  
M: =°ja° (0.3) laatste vraag u bent zeven jaar premier geweest? 
 uhm e kunt u zich voorstellen dat als de PVDA de grooste partij wordt 
 dat u onder premier Kok (0.5) minister °zou kunnen zijn°, 
 (0.3)  
L: >da kan ik me heel goed voorstellen<? 
 maar wat >veel voor de hand liggender< nog zou zijn  

353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 

(0.6) °.hh° is u:::h dat als de Partij Van De Arbeid >wuh nja<  
heel duidelijk de grootste partij wordt, 

 vermeerd met >of dat nu VVD of CDA is dat zien we dan wel<, 
 (0.8) .hh uh en en en (0.3) een man van hun premier zal worden, 
 (0.4) is het ook denkbaar, 
 (0.4) dat ik u::h als man van het CDA terugga naar de Tweede Kamer? 
 (0.5) 
M: °°m°° (0.3) dat zou ook denkbaar zijn maar u 

369 
370 
371 
372 
373 

kunt zich voorstellen dat  374 
375 
376 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
388 

u ook minister zou zijn onder m premier Kok. 
 (0.4) 
L: ik kan met dat voorstellen ik heb der eerder uitgelaten dat ik uh 
 zeg je moet wel drie keer nadenken voordat je een oud minister-president 
 op een andere stoel zet? 
 (0.3) uh (0.9) heeft die man genoeg flexibiliteit  
M: =°hmhm° 
L: =>om zich niet met de voorzitter te bem[o(hh)ei-] 
M:                [j      a] 
L: en<? 
M: =heeft u dat? 
 (0.5) 
L: wja da weet ik niet¿ 
 (.) ik zou nogal ijdel zijn als je zegt (0.5) uh ik denk dat ik dat heb¿ 
 (0.4) °.hh° maar ik vind eigenlijk het beste uitgangspunt, 
 (0.5) °.hh° om uh voor een politicus (0.3) als ie op de lijst gaat staan¿ 
 (0.5) beschikbaar te zijn voor de Tweede Kamer?  
 (0.3) en dan blijkt wel uit de verkiezingsuitslag? 
 (0.8) of die minister wordt >en in sommige gevallen  

389 
390 
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395 
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397 
398 
399 
400 
401 
402 

of die minister-president wordt<? 
 (0.3) .hh en die moet zich bij voorbaat instellen op de mogelijkheid, 
 (0.3) dat ie in de Kamer (0.8) u:::h e een zetel inneemt¿ 
 en dat ie Kamerlid wordt, 
 (0.8) °.hh° uh dat is deuh dat is de gouden regel °vind ik° 
 (0.4)  
M: °goed° (.) ik dank u wel? 
 (0.4)  
L: graag °gedaan°? 



Transcript van het volgende gesprek:  
Nova, Ruud Lubbers, 11-03-1994, Paul Witteman,  
Gesprek met de Minister-President  
 
Onderwerpen gesprek: 
Minister-President Ruud Lubbers in gesprek met Paul Witteman over het vertrek van 
CDA-partijvoorzitter Van Velzen; de macht van belangengroepen en de mate waarin dit nadelig kan 
zijn voor ongeorganiseerde groeperingen; de brief van Thijs Wöltgens (PvdA) over inhoudelijke 
aspecten van de verkiezingscampagne; de problematiek van de toenemende stroom asielzoekers en 
oorzaken hiervoor, het weren van vluchtelingen uit 'veilige landen'; de kandidatuur van Jean-Luc 
Dehaene voor het voorzitterschap van de Europese Commissie. 
 
Verklaring afkortingen van namen gespreksdeelnemers in transcript: 
S = Mart Smeets 
W = Paul Witteman 
L = Ruud Lubbers 
 
Duur gesprek:  
9 minuten en 12 seconden 
 
Tekst transcript: 
S: Nog even terug naar de AOW.  
 (0.6) 

1 
één man heeft zich °tot nu toe°  

 opmerkelijk stil gehouden in >de crisis in het CDA, 
 en dat is premier Ruud 

2 
3 

Lubbers?  
 (0.9) >Paul Witteman< sprak met Lubbers, 
 en zijn ↑

4 
5 

eerste↑ vraag was, 
 of voorzitter van Velzen niet wat. 
 ↑al↑ te snel als zondebok >aan de kant is gezet. 
 (1.4) ((overschakelingspauze)) 
L: .hh nu is het 

6 
7 
8 
9 

zo dat ik .hh het uh wel sneu vond, 
 >voor de partijvoorzitter Van Velzen? 
 maar hij wel begreep (0.9) omdat hij zei? 
 luister eens >hoe het gekomen is, is het gekomen¿ 
 ik heb >zelf toch ook een  
 (0.9) 

10 
11 
12 
13 
14 

stevige rol gespeeld in de allereerste duiding van het program¿ 
 (0.7) de 

15 
invalshoek die daarbij was, 

 we hebben dat kunnen 
16 

zien allemaal op televisie 
 en van daar is het doorgegaan.  
 .hh de invalshoek is¿ 
 (.) dat het als het ware een 

17 
18 
19 

doel zou zijn om mensen op nullijn te zetten.  
 (.) 
W: °hm° 
L: (0.3) dat het 

20 
21 
22 

daarom zou gaan en daar >ging het dus bepaald< niet om? 
 .hh maar als je eenmaal zo’n verkeerde indruk hebt? 
 is die moeilijk 

23 
24 

weg te nemen dat is gebleken? 
 dus (0.7) >ik had er ook respect< voor 
 °en ook° een zekere waardering 
 dat hij >op een gegeven moment< zei,  
 nou .hh (0.8) als het ↑

25 
26 
27 
28 

zo overduidelijk is?  
 (.) dat ik 

29 
meeverantwoordelijk ben,  

 (0.5) voor een verkeerde duiding van de >bedoelingen< van het CDA? 
 dan moet ik daar als voorzitter °mijn° conse

30 
31 

quenties uit trekken.  
 dus ik >vond het geen kwestie< van .hh <warmte> of kilheid¿ 
 (0.8) .hh het is hem ook niet aangezegd door iemand. 
 het [ is uit zichzelf voortgekomen↑]  
W:      [dat is wel gezegd he men heeft] men heeft wel gezegd?-  
 het stond ook uitg[[ebreid]] in de krant?  
L:             [[  ja  ]] 

32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 



W: (0.4) dat er uh door Brinkman en men nam aan ook >door u?  
 (0.4) 

39 
druk op hem was uitgeoefend om uh (0,3) [zen post op te zeggen.] 

L:                       [n   e   e    d   a  t]  
 is nee dat is niet het geval↑  
 (1.0 ) u:h (1.0) uh ik >weet dat van mezelf natuurlijk zeker? 
 en (0.8) ik denk ook dat Elco Brinkman het °niet gedaan heeft°. 
 ik heb daar geen aanwijzingen voor. 
 (0.6) maar de ve

40 
41 
42 
43 
44 
45 

langrijkste aanwijzing is geloof ik .hh  
 daarvoor de (0.3) de (0.6) de houding?- 
 >zou ik zeggen< de integri

46 
47 

teit van Wim Van Velzen zelf?  
 (0.9) zo’n beslissing 

48 
neem je ook zelf. 

W: =hmhm ((instemmende toon)) 
L: je gaat dat niet aan anderen lopen vragen.  
 (1.0) u:h komt bij tis een praktische omstandigheid,  
 daarom >moeten we het ook< niet dramatiseren?  

49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 

.hh hij staat (.) hoog op onze Europese lijst?  
 hij zou over een paar maanden de verkiezingen moeten °<gaan [[draaien]]>°? 
W:                      [[heeft u]] 
L: =er waren al afspraken dat mevrouw Lodders  
 (0.7) dan 

57 
over zou gaan nemen of tenminste waar zou nemen¿ 

 dus voor ons intern is het nou niet iets van een  
 (0.6) 

58 
59 

schokeffect wat moet [er  ] nu gebeuren. 
W:             [°ja°]         
L: [[n     e     e]] 
W: [[>hij heeft al]] hij heeft al< een baantje bedoelt u? 
 (0.8) 
L: uh hij heeft een uh 

60 
61 
62 
63 
64 

stevig goeie periode  65 
66 
67 
68 
69 
70 

achter zich als °partij[voorzitter]°?  
W:          [nee   maar]  
 ook in het vooruitzicht bedoel ik. 
 (1.1) 
L: nou baantje (0.4) u::h-,  
 ja dat is toch een belangrijke functie die je in het parlement te vervullen  
 [[hebt]] ja.  
W: [[hmhm]] (0.6) bent u ↑niet geschrokken eigenlijk van de macht van een  

71 
72 
73 
74 
75 

belangengroep in dit geval (.) de ouderen¿  
 (1.7)  
L: u:h nee ik ben daar niet van geschrokken↑  
W: =want werklozen bijvoorbeeld hebben zo’n belangengroep niet. 
 ((Witteman interrumpeert Lubbers))  

76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 

(0.6) en hoe je het wendt of keert 
 (0.3) zo’n nieuwe maatregel kost geld? 
 (0.4) dat zal altijd (0.4) in welke mate dan ook  
 enigszins ten koste gaan >van de bestrijding van de werkloosheid<? 
 en die werkloz°en° hebben die belangengroep niet. 
L: .hh (2.0) u::h het is- laat ik eerst dit zeggen.  
 (0.5) tuk we hebben dit langer al gezien?  
 dat er (0.3) geleidelijk aan zoveel mensen komen die wat ouder zijn 
 dat dat georgani

83 
84 
85 
86 

seerd wordt.  87 
88  .hh (0.9) .hh ik ben zelf ook lid van zo’n seniorenvereniging?  

 (0.4) dus ik ken het? .hh 
 (1.0) uh da’s één. 
 (0.6) twee? 
 (.)  
W: u bedoelt het CDA of een andere club. 
 (0.4)  
L: een andere [club]. 
W:            [oh  ] ((lacht)) 
L: jajaja ((lacht)) .hh n:ee? 
 maar het CDA dat doet het ook heel goed bij de  

89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 



[[jongeren tegenwoordig u heeft dat gezien]]? 
W: [[jajaja      dat      zal     wel      ja]] ((lacht)) 
L:   tegenwoordig u heeft dat gezien?  
 der is weer groei ook juist bij [jonge] mensen? 
W:                  [ j  a] 
L: =dus dat is heel goed .hh? 
 (0.4) .hh maar nu in alle ernst? .hh  
 (0.8) u::h ik geloof dat uh uh het onvervreembaar recht is in de samen- 
 >het is ook een democratisch beginsel dat je organi

99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 

seert? 
 en als je- het gaat echt fout dat je 

107 
mobiliseert.  

 (0.4) dat wil niet zeggen,  
 (0.4) dat je bij de mobili

108 
109 

satie alles kunt bereiken?  
 (0.4) het moet 

110 
afgewogen worden. 

 (0.8) uh tegen het (0.4) 
111 

redelijkheid en >tegen algemeen belang? 
 (0.4) 
W: °[[j a]]° 
L:  [[dat]] is nu ook precies de aanpak geloof [  ik ]?  
W:                [er is]  
 wel [[veel bereikt ]]?  
L:     [[we gaan terug]] [naar het], 
W:             [door  de] ouderenbonden,  
 er is 

112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 

veel ↑bereikt↑ door hun protest. 
 (0.7)  
L: nou niet niet iets wat (0.3) u:h, 
 naar mijn gevoel ten onrechte is. 
 de lijn die nu (0.3) getrokken is door (0.4) Elco Brinkman? 
 >vanuit het CDA en daar vraagt u mij nu niet naar<? 
 (0.3) leidt tot een goeie lijn? 
 dat is niet niet iets van¿  
 (0.7) tegen iedere prijs uh koopkrachtbehoud of verbeteringen, 
 nee (0.4) dat is het <↑wegnemen↑> 
 van een verkeerd gewekte indruk?  
 (0.9) van het op 

120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 

achterstand gesteld worden  131 
132 
133 
134 
135 

ten opzichte van andere groepen. 
 (0.5) dat vind ik heel juist? 
 (0.4) dat je daar tegen mobiliseert vind ik prima .hh? 
 (0.4) dat er ondertussen toch °een,  
 (0.8) °een° stevig beleid nodig is gericht op herstel van werkgelegenheid 
  >maar dan van< 
W: =hmhm  
L: ↑iedereen↑  
 (0.6) dat blijft overeind en,  
 (.) u kunt zich voorstellen dat in de verhalen  
 die ik nu de afgelopen jaren heb gedaan?  
 dat >dan ook het< beleid? 
 dat ik gevoerd heb.  

136 
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152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 

.hh(0.8) dat ik mij daar ook heel ?goed bij voel?  
 en ik vind het prima. 
 dus op een gegeven moment kan ik mij best voorstellen, 
 (0.4) al is die zaal nog zo groot?  
 (0.9) van van vijfenzestig plussers, 
 (0.8) >dat ik zeg ja, 
 (0.8) ik stond achter Brinkman die avond? 
 en wat je nu vraagt zeg ook ik nee tegen.  
 >dat zal misschien nog wel een keer gebeuren? 
 (.) 
W: heeft u al post van meneer Wöltgens gehad eigenlijk? 
L: (0.6) nee↑  
 (0.7) ik [[voel]] me niet verwaarloosd ((lacht non-verbaal)) 
W:     [[t a ]] 
L: ma keb geen brief van hem gehad.  



((lacht non-verbaal)) 
W: =o maar die zal u >dan toch nog wel krijgen¿ 
 want hij wou geloof ik aan alle mensen  
 die een belangrijke rol in de campagne speelden,  
 (0.5) een u:h brief sturen die e:rop gericht is om  
 (.) de inhoud meer bij de campagne te betrekken? 
L: ja¿ 
 (.)  
W: zou u zich dan aangesproken voelen  
 of vindt u [dat u dat altijd al doet.] 
L:       [   nou   ik    denk   dat] ik denk dat ik geen brief  

160 
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165 
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169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 

van hem krijg want u zei het zo keurig,  
 (0.5) dat alle mensen die een belangrijke rol in de campagne spelen 
 maar ik speel daar zoals u weet een bescheiden rol.  
 (.)  
W: nouja u heeft tot uh gisteravond laat op het Catshuis  
 nog meegewerkt aan de oplossing van de AOW-problematiek .hh? 
 en u gaat .hh (0.4) zich toch iets meer met de campagne bemoeien? 
 

177 
niet te bescheiden zou ik zeggen. 

 (.)  
L: ja, maar hij richt toch het liefst geloof ik uh <zen zen zen- 
 de 

178 
179 
180 

pijlen van zijn vriendelijke brieven 
 (0.5) op de lijstaanvoerders, 
 dat is het patroon wat ik toe nu ↑toe↑ zie. 
 (.)  
W: kon u zich iets voorstellen van de woorden van Van Mierlo↑ 
 (1.0)   
L: [[ nja  ]], 
W: [[waar u]], 
 (1.1)  
L: [n  a  j  a ].  
W: [°de indruk°] de indruk werd gewekt van ja  
 nu worden wij ook nog in een AOW-kwestie betrokken  
 waar we <helemaal g geen> reden °voor hebben? 
 (.)  
L: weet je wat voor mij zo lastig is bij de campagne¿ 
 ik >vind tal moeilijk< om er niet echt een rol in te spelen¿ 
 maar ik vind het nog moeilijker, 
 (0.5) omdat er weer zo’n opmerking en en en en en-   
 rapportcijfers uit te delen. 
W: =ja 
L: =>dus daar wil ik niet aan beginnen. 
W: =o ik wou u daar wel toe uitdagen eigenlijk.  
 (.)  
L: ja dat dat begrijp ik wel maar .hh,  
 (0.6) moet u maar aan die aan die leraar Nederlands vra(hh)gen  
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210 
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212 
213 
214 

((W en L lachen))  
 hoe die die brief van de h(hh)eer Wöltgens vond.  
 (0.6)  
W: nou goed dan gaan we van de campagne naar u:h-, 
 het kabinet heeft vandaag vergaderd over <een zorgelijk> probleem? 
L: =ja        
W: =namelijk de grote toestroom van asielzoekers. 
 (0.7) hoe groot is het probleem? 
 (0.4)  
L: het is een heel groot probleem. 
 (0.4) 
W: kunt u het gewoon in cijfers uitdrukken deze keer? 
 (0.4)  
L: 

215 
216 
217 
218 

ja?  
 (0.4) omdat wij in een fase zaten waarbij wij,  

219 
220 



 (0.9) geleerd hadden op een goeie wijze te behandelen  
 een vluchtelingenstroom pakweg van  
 (0.4) twintig vijfentwintigduizend per jaar? 
 dat bedoel ik op een [[ goeie]] wijze te behandelen? 
W:            [[°hmhm°]]  
L: (0.4) in een redelijk tempo¿ 
 (0.3) zeggen u kunt 

221 
222 
223 
224 
225 
226 

hier blijven 
 of u kunt hier niet blijven,  
 (0.6) in die tussentijd voor hun opvang zorgen.  
 (0.3) vervolgens de inburgering.  
 (0.5) bepaalde 

227 
228 
229 
230 

afspraken gemaakt met de gemeenten¿  
 (0.7) extra woningenbouw >de zogenaamde< wisselwoningen en dergelijke, 
W: =en dat [wor]den 
L:    [j a] 
W: er honderdduizend? 
L: =en nu (0.4) is dat,- 
 (.) nou dat wil ik nog niet zeggen? 
 maar je moet er 

231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 

rekening mee houden, 
 dat het >ten

238 
minste het dubbele wordt<?  

 (1.3) en dat betekent dat het 
239 

vraagstuk een¿  
 (1.2) 

240 
kwantitatief veel groter wordt? 

 maar >daardoor< ook 
241 

kwalitatief.  
 dan heb je dus tekorten aan mensen, 
 (0.3) die justitie en vreemdelingenpolitie moeten beoordelen  

242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 

en uit te zetten, 
 (0.5) ↑hoe komt het↑  
 (0.7) het komt (.) <denk ik? 
 (0.7) in hoge mate doordat de landen om ons ↑heen↑  
 (1.0) naar één (0.4) strenger beleid zijn gegaan.  
 met name Duitsland?  
 (1.0) .hh u:h dat kunnen we hun niet ontzeggen dat recht? 
 er is natuurlijk jaren geweest dat er daar  

veel meer opgevangen werden dan hier?  
 (.) [[ maar nu ]]? 
W:     [[maar moet]] Nederland nou ook  

strenger worden in een slipstream daarvan? 
 (0.4)  
L: ik denk dat wij (.) u:h  
 (0.4) nouja niet alleen strenger?  
 maar we moeten in ieder geval °na° het zo uitbreiden¿ 
 dat we het ↑aan↑kunnen? 
 dat is het eerst? 
 (0.8) en dat- der waren natuurlijk wel veel  
 (0.4) u:h gevallen waarin we zeiden je kunt hier niet blijven, 
 want je bent eigenlijk alleen een economische vluchteling. 
 maar ik ↑sluit et niet uit↑ dat we op bepaalde punten  
 ook strakker en strenger moeten worden? 
W: =waar denkt u dan aan? 
 (0.8)  
L: nou eerder te zeggen luister eens, 

261 
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273 
274 
275 
276 
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279 
280 

-u u u ik noem er maar een voorbeeld. 
 als mensen uit een land als, 
 (0.9) uh Roemenië komen,  
 (1.0) hadden we f >tot nu toe misschien de neiging< om eens te zeggen¿ 
 nou ja je weet maar nooit? 
 in Roemenië zijn vroeger >toch ook< nare gevallen gebeurd  
W: =hm 
L: =en een zekere trauma of belevenis geweest, 
 (0.4) ↑vandaag de dag↑  
 (0.7) ik hoop binnenkort met de >Minister<  



 van Buitenlandse Zaken een dag naar Roemenië te gaan? 
 (0.3) dan ga je heen in het gevoel,  

281 
282 
283 
284 

.hh (0.3) van dit dit is nu  
W: =ja 
L: =een vrij land zonder onderdrukking.  
W: =[maar kon je ook]↑ 
L:  [maar  ik   hoor] jullie tegelijkertijd serieus zeggen,  
 (0.3) wij ontvangen asielzoekers. 
W: =[[ja dus bepaal]]  
L:  [[dus een land?]] 
W: =bepaalde landen waarvan je >gewoon op voorhand< zegt ja 
 als je daar vandaan komt kun je geen (0.4)  
 asielzoeker geen politiek vluchteling zijn. 
 (0.3)  
L: dat is een voorbeeld van een mogelijkheid? 
 ik wil me nu daar niet nog niet op  
 >vastleggen maar dat zijn dingen die we inderdaad 
W: =ja 
L: =moeten onderzoeken of je zegt ja¿  
 <dit ?zijn? .gewoon. veilige landen. 
W: =(.) is op een gegeven [moment   ook   niet]? 
L:                        [en daar dan moet je] >dus gewoon van zeggen, 
 o uit het enkele feit< dat je daar vandaan komt  
 

285 
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296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 

blijkt ook dat je geen asielzoeker kunt zijn,  
 we hebben die (0.5) haast grap laatst gezien  

304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 

dat een Belg asiel vroeg in Nederland?  
 (.)  
W: hmhm? 
 (.)  
L: dat is: ook een voorbeeld en >toen moest iedereen glimlachen .hh<? 
 (0.5) maar in zekere zin de  
 (0.5) landen die wij (.) 

311 
zelf beschouwen echt als veilig te zijn, 

 en die zich
312 

zelf als veilig beschouwen, 
 maar niet de,  
 (0.3) echt hard gekke gevallen. 
 (0.4) dan moet toch de regel zijn >dat daar niet<  
 (0.6) grote aantallen ↑

313 
314 
315 
316 

hier↑van?  
 (0.4) schaarse plaatsen in 
 (0.3) nja (0.4) opvangcentra innemen? 
 (.)  
W: ja .hh u noemde dzelf al die Belg¿ 
 dat was niet u::h (.) de heer Dehaene uit België neem ik aan .hh.  
 (0.4) die zich kandi-  
 (.) nouja niet 

317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 

zich kandidaat heeft gesteld, 
 maar veel ge

324 
noemd wordt als uh voorzitter  325 

326 
327 
328 

van de Europese Commissie binnenkort? 
 (0.3) das een naam  
 (0.3) die ↑ook↑ veel genoemd wordt 
 -is die van u dat ontkent u steeds? 
 maar <mensen> die het beter weten zeggen  

329 
330 
331  dat u echt wel kandidaat bent?  

 ↑wat vindt u van zijn kandidatuur? 
 (.)  
L: ik heb met hem te doen?  
 (0.7) want hij -hem overkomt nu dezer dagen  

332 
333 
334 
335 
336 
337 

wat mij al maanden overkomt, 
 dat iedere journalist je bevraagt .hh  
 (0.8) ja hoe dat zit? 
 (0.3)  
W: ja 

338 
339 
340 



L: =en moet dan hij  
 -moet hij nu net zoals ik ook antwoorden  

341 
342 
343 
344 
345 

dat hij daar niet op in°gaat°? 
 dus ik heb een beetje met hem te °doen°. 
 (.)  
W: ja maar u kunt over zijn kandidatuur ↑wel↑ praten,  
 als u °over uw eigen kandidatuur [[niet kunt praten°]]. 
L:              [[ ja maar dat lijkt]] me nou  

346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 

collegiaal (0.3) niet aardig.  
 (0.3) dat ik het voor hem nog moeilijker zou maken  

°door te zeggen nou° 
 (0.8) °prima ?man? u moet vast eens naar hem toegaan°¿  
 of (.) juist geen goeie man, 
 nu moet u weer naar hem toe voor wat hij daar nu weer van vindt.  
 (0.5) nee hij heeft een u:h  
 (0.5) stevige job te doen? 
 (0.8) u:h minister-president in Nederland denk ik weleens  
 is nog wat makkelijker dan minister-president in België?  
 dus ik wil hem >zeker niet voor de voeten lopen. 
W: hm hm (.) maar ↑↑vintu m een goeie kandidaat 
 ↓of niet.  
 (0.5) heeft-ie <de (.) geschikte eigenschappen om [  voorzitter?  ] 
L:                            [u wilt nog even]  
 doorvra(hh)gen ik beg(hh)rijp het wel [[  hoor  ]], ((lacht)) 
W:                 ↑↑[[het gaat]] 
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371 

niet over u deze keer ((lacht)) 
 (.)  
L: nee nee ((lacht)) maar ik zal der toch niet op ingaan. 
 (0.3) lijkt me t lijkt me gewoon niet correct °tegenover hem.° 
W: °goed, bedankt° 
L: °graag gedaan° 



Transcript van het volgende gesprek:  
Nova, Wim Kok, 31-03-1999, Ferry Mingelen,  
Gesprek met de Minister-President  
 
Onderwerpen gesprek: 
Minister-President Wim Kok in gesprek met Ferry Mingelen over de militaire acties die de Navo 
destijds uitvoerde in voormalig Joegoslavië. Dit land bestond uit verschillende volkeren die 
samenleefden onder een vlag. President Tito zorgde ervoor dat de aanwezige separatistische 
gevoelens de kop werden ingedrukt en hield zo de natie bij elkaar. Na zijn dood echter, ontstond een 
machtsvacuüm en riep een aantal volkeren de onafhankelijkheid uit: Slovenië en Kroatië. Kroatië 
ondervond echter hinder van Servië. Dit gold ook voor Bosnië-Herzegovina. Slobodan Milosevic, 
president van Servië, wilde namelijk Servische belangen in deze gebieden veilig stellen en hitste het 
Servisch nationalisme in Kroatië en Bosnië-Herzegovina, waar veel Serviërs woonden op, resulterend 
in een slepende oorlog. De Navo probeerde Milosevic onder druk te zetten om een vredesoverleg af te 
dwingen. In 1995 werd middels het Verdrag van Dayton een einde gemaakt aan de burgeroorlog. 
Daarmee was de onrust nog niet geheel voorbij. De regio Kosovo was in het voormalige Joegoslavië 
een autonoom gebied in Servië, destijds een deelstaat. Milosevic hief de autonomie van Kosovo in 
1989 op, waarna een aantal jaren van vreedzaam protest hiertegen volgden van de Kosovaren. 
Echter, in 1996 richtten zij het UÇK op, het Kosovaarse Bevrijdingsleger. Dit werd het begin van een 
slepend conflict tussen Kosovo en Servië, waarin de NAVO met militaire acties en diplomatie 
probeerde in te grijpen. 
 
Verklaring afkortingen van namen gespreksdeelnemers in transcript: 
D = Kees Driehuis 
M = Ferry Mingelen 
K = Wim Kok 
 
Duur gesprek:  
14 minuten en 35 seconden 
 
Tekst transcript: 
D: en er was ook nog een ministerraad vandaag? 
 en daar

1 
na (.) sprak Ferry Mingelen met minister-president Kok↑ 

 de premier kwam vanmorgen om 
2 

zes uur in Den Haag terug .hh? 
 (0.4) na de Eurotop in Berlijn?  
 en na een week waarin Nederland.  
 (0.4) als ?deel? van de Navo.  
 (0.3) in 

3 
4 
5 
6 

oorlog raakte met Joegoslavië.  
 (0.9)  
M: .hh meneer Kok de Navo is (.) uh vandaag de derde aanvalsgolf begonnen↑  
 (0.4) uh het ziet >ernaar< uit dat Milosevic nog steeds geen krimp geeft?  
 (0.8) heeft u enig moment werkelijk verwacht dat ie dat zou doen? 
 (.) binnen twee drie dagen? 
 (1.7)  
K: .hh ja je verwacht dat wel? 
 (0.3) jje moet daar niet te snel op rekenen want we weten dat hij u:h  
 (1.2) uh niet gemakkelijk tot inkeer is te brengen. 
 (0.4) dat uh gebeurt uh op momenten dat er geen  

7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

u:h uh militaire acties zijn 
 en ook uh uh militaire acties zullen hem  
 niet onmiddellijk van gedachten doen veranderen¿  
 (1.1) .hhhh dus dat heeft natuurlijk u:h even tijd nodig¿ 
 en tegelijkertijd vraag je je dan ook af .hh,  
 (0.8) ja even tijd nodig hoe lang dan wel,  
 en uh wat zijn dan de tussen -weer de follow [up]  
M:                     [ja] 
K: uh gevolgen die ontstaan.  26 



 (1.4) u:h probleem is natuurlijk dat u:hm,  
 (0.8) dat je weet waar je aan begint? 
 (.) je weet ook dat het onver

27 
28 

mijdelijk is dat eraan wordt begonnen. 
 (1.1) uh maar dat je niet weet en ook niet 

29 
kunt weten? 

 (0.5) °uh° hoe zo'n <uh> proces [[zich]]  
M:                        [[°hm°]] 
K: verder voltrekt,  
 (.) en dat maakt het ook voor du:h politiek en militair verantwoordelijken  

30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 

.hhh,(1.0) ↑heel↑ moeilijk. 
 (.)  
M: ja u u zegt <je weet> waar je aan begint? 
 het i ik u  
 (0.5) u:hm u:h ik ik kan me dat voorstellen? 
 toch uht uh een belangrijk doel van de hele actie van de Navo?↑ 
 uh Minister van Aartsen zei deze week in de Tweede Kamer? 
 (0.5) u:h is het voorkòmen van  

een verdere humanitaire catastrophe in Kosovo?↑ 
 (0.6) .hh u:hm,  
 (0.3) <je ziet dat (0.5) er in Kosovo> alleen maar ↑meer↑  

ellende is ontstaan,  
 er zijn nieuwe acties van Servische politietroepen? 
 der worden mensen (0.4) neergeschoten. 
 (0.6) in die zin kan je zeggen?  
 (.) het hele bombardement heeft een (0.3) tegengesteld effect? 
 (.)  
K: nja we moeten oppassen daar nu een soort  
 bewijsvoering natuurlijk uh uh aan te ontlenen?  
 want uh .hhhh  
 (1.0) dan zou de redenering zijn u:h dreig vooral↑  
 (1.2) en zet hem onder maximale druk? 
 (1.1) .hh maar neem geen militaire actie?  
 want als je militaire actie neemt? 
 >dan maak je de positie van de mensen in Kosovo slechter. 
 (0.5) 
M: ja 
 (0.8) 
K: .hh en dat is denk ik geen u:h logische redenering¿  
 maar het is ↑

48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 

wel zo? 
 (0.8) dat 

64 
als nu blijkt dat de situatie slechter wordt?  

 en daar >zijn toch duidelijk aanwijzingen voor dat dat zo is? 
 (0.9) .hhh dat dat natuurlijk tot nadenken stemt over uh  

65 
66 
67 

inderdaad de vervolg militaire acties?   
 de intensi

68 
teit daarvan,  

 (0.3) 
69 

en   
 (.)  
M: ja 
 (.)  
K: de noodzaak om te kijken hoe je naast het militaire spoor  
 het politiek diplomatieke spoor kunt uh versterken. 
 (0.5) 
M: maar nu zegt ie uh nu zegt u als nou blijkt dat dat dat uh  
 die situatie daar uh verslechtert↑ 
 de hele actie is begonnen om .hh, 
 (0.6) te zorgen dat de situatie daar verbetert↑  
 (1.1) ja dan zou je haast zeggen  
 >ja dan kan je maar beter mee ophouden?<  
 want want dit helpt in elk geval niet↑ 
 (.)  
K: ja maar dat gaat niet per één op één, 
 het is natuurlijk ondenkbaar .hhhh   
 (1.1) om te denken dat als er een eerste luchtaanval is of een tweede  

70 
71 
72 
73 
74 
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84 
85 
86 
87 



luchtaanval is dat dan uh dus duh uh consequentie daarvan, 
 u:h rechttoe rechtaan is dat de heer Milosevic uh  

88 
89 
90  tot inkeer komt en tot overleg overgaat.  

 (.) zo uh eenvoudig <ligt het niet.  
 (0.3) dus <dat hebben? .hhh  
 (0.9) uh.  
 -ver↑volg is in de richting van uh een  

91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 

uh verslechtering van de positie daar¿ 
 (0.4) -is op zichzelf <niet  
 (0.8) verrassend↑ 
 (0.3)  
M: dus u heeft daar rekening mee ge mee gehouden dat ie  
 (0.5) wraak zou nemen op de [mensen in Kosovo? 
K:                   [    ja:: u zegt uh      
M: want  ] dat lijkt er ↑wel [[op↑  
K:    u zegt]             [[ u   
M: °want uh.°]] 
K:   zegt het]] nu zo persoon[lijk]  
M:          [ j a]  
K: u heeft daar rekening mee gehouden?  
 maar >ik zeg< het is niet verrassend?  
 (0.3) uh als je dus gewoon (.) de calculatie maakt,  
 wat wil je met een eerste aanvalsgolf met de tweede aanvalsgolf,  
 wat gaat er daarna gebeuren↑ 
 (0.8) .hh maar het moet natuurlijk wel zo zijn 
 dat de militaire acties die nu ver

111 
112 

volgens worden ondernomen? 
 (0.8) ook u:h ((handgebaar)) u:h dus hem duidelijker maken?  
 (1.0) uh dat wat nu gebeurt?  
 

113 
114 
115 

ook op dat humanitaire vlak,  
 (.) ook absoluut niet kan worden getolereerd. 
M: =a (0.3) maar nu zegt uh gene°raal°  

116 
117 
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121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 

Wesley Clark de Amerikaanse bevel↑hebber?  
 die zegt vanmiddag in reactie op die berichten van die executies?  
 (0.5) ja wij kunnen met onze lucht (.) uh wapens  
 (0.4) kunnen wij die dorpen niet beschermen tegen de Serviërs↑ 
 (0.4) dus ↑wat bedoelt u dan als u zegt  
 wij wij moeten daar ↑rekening mee houden?  
 u ↑↑kunt↑↑ toch niets daartegen doen als die Serven daar huishouden? 
 (0.4)  
K: in elk [[g  e  v  a  l ]] 
M:        [[in die dorpen?]] 
K: =in elk geval uh de militaire actie nu vervolgen↑  
 (.)  
M: ja? 
 (0.9) 
K: .hh u::h via de druk die daarvan uitgaat aan Milosevic duidelijk maken  133 

<dat> dit ook voor hem en voor zijn  134 
135 
136 
137 
138 
139 

mensen uh buitengewoon ernstige gevolgen heeft? 
 (0.9) .hhh en daarnaast wat ik net zei,  
 (.) uh alles doen wat we kunnen om het >politiek diplomatieke<  

kanaal open te houden↑ 
 (0.6) .hh eventueel ook samen met derden?  
 omdat militaire actie nooit een doel op zichzelf is. 
 

140 
zeker niet in een situatie als deze?  

 (0.5) .hh een militaire actie is een 
141 

middel is een middel? 
 om hem te 

142 
dwingen tot het inzicht te komen?  

 dat wat we eerst 
143 

niet wilden↑  
 (.) zonder militaire actie,  
 nu wel nodig is,  
 namelijk alsnog zorgen dat de weg die in Rambouillet is beproefd?  
 (0.6) wordt gerealiseerd (.) tot een 

144 
145 
146 
147 
148 



 (0.6) .hh vreedzaam akkoord °vanwaar° een politiek en militair akkoord¿  
 dat vervolgens moet worden geïmplementeerd↑  
 (0.6) wat dus een een zekere stabilisatie tot stand  

149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 

brengt in de verhoudingen daar.  
 ((camera maakt zichtbaar dat Kok zijn betoog tijdens deze lange beurt met  

handgebaren ondersteunt))  
 (.) 
M: d d dat begrijp ik.  
 (.) maar maar toch even terug naar het punt waar we het net over hadden↑ 
 (0.8) .hh de acties in Kosovo worden uitgebreid, 
 (0.4) Koso uh Kosovaren worden gewoon (.) neergeschoten?  
 (0.5) de Amerikaanse generaal zegt >wij kunnen daar< niks aan doen?  
 (0.8) en u zegt dat eigenlijk ook? 
 >wij kunnen daar in dit< (0.5) >op dit moment niks aan doen<↑  
 (0.3) wij hebben -het is niet verrassend -wij hebben kennelijk voorzien,  
 (0.3) dat die acties plaatsvinden? 
 (0.6) wij kunnen die mensen op dit moment niet helpen?  
 is dat de conclusie van [wat]  
K:                    [nee]  

159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 

M: u zegt↑ 
K: =nee dat is niet de conclusie van wat ik zeg? 
 dat is een extra aansporing om te zorgen  

dat de vervolg militaire acties effectief zijn?  
 (0.5) .hh doeltreffend en ingrijpend zodat Milosevic begrijpt  

dat ie zo op deze manier?  
 (0.5) .hh 

173 
ook  174 

175 
176 
177 

((camera maakt zichtbaar dat Kok zijn betoog tijdens deze lange beurt  
 met handgebaren ondersteunt))  

de manier waarop ie dus mensen -onschuldige  
 mensen daar dus in steeds benarderde omstandigheden brengt,  
 niet (.) 

178 
mag (0.5) en  

M: =°hmhm° 
K: =niet 

179 
180 

kan doorgaan. 
 dus het is een (0.5) 

181 
krachtig signaal wat nu gebeurt?  

 (0.7) .hh om te zorgen dat de 
182 

effectiviteit  
 van de militaire actie verder wordt vergroot. 
M: =°goed° hoe hard moet >u m< pakken om om >om m< tot  

183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 

tot inkeer te brengen denkt u,   
 (0.3) hoe hard uh gaan die acties worden dan. 
 (0.7) 
K: u:h ik ben geen militair strateeg?  
 uh u citeerde net een generaal?  
 ik ben dat niet ik heb dat ook niet zo ver gebracht?  
 ik zou het ook niet zover brengen,  
 °ik [ben wel politiek]° 
M:     [ maar u gaat wel] over de gene[[raal zelf dat is]] 
K:              [[ik    ben    wel]] poltiek  

191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 

verant[woordelijk], 
M:       [ precies  ]  
K: uh ik ben niet de baas van meneer Clark? 
 (.) maar we zijn wel samen politiek verantwoordelijk  
 ook in het [[kader]] van de Navo de regeringen? 
M:       [[hmhm ]] 
K: (0.7) de politieke uh uh schijf zou je kunnen zeggen  
 van het geheel >van politieke en militaire organen?  
 (0.8) en (.) ik vind dus dat we dus  

203 
204 
205  met onze militairen in samenspraak moeten nagaan  

hoe inderdaad die effectiviteit kan worden vergroot↑ 
 en dat we daarna

206 
ast dus voluit op °moeten houden°  207 

laten we dat nooit vergeten,  
 (1.1) uh d:e mogelijkheid van het politieke overleg.  

208 
209 



 (0.3) 
M:  °ja° 
K: =het politiek overleg is 

210 
211 

nodig (0.4) straks↑  
 (1.0) om tot de resultaten (.) te komen °die nodig zijn°. 
M: =maar (0.5) d de man >(.) ut e verdwijnt< geestelijk in de bunker? 
 (0.4) [vooralsnog],  
K:       [    ja    ]  
M: hij doet (0.4) precies >het tegenovergestelde van wat u wil?  
 (0.4) ik begrijp heel heel goed dat u zegt  
 (0.5) >op ieder moment dat die politiek iets wil<  

212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 

is dan s he -dan willen we praten?  
K: =ja, 
 (0.4) 
M: maar ondertussen uh houdt ie huis in Kosovo? 
 >u zegt< dan moet je zo krachtig reageren  224 

225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 

>dat ie tot inkeer komt< .hh  
 (0.6) hoe krachtig wordt dat dan?  
 (0.3) worden -we zitten in de derde aanvalsgolf↑  
 (0.7) hoeveel aanvalsgolven kan je nog hebben,  
 met andere woorden,  
 (.) voorziet u dat er nog wekenlang ↑gebombardeerd↑ kan worden? 
 (0.7) 
K: ik zal hopen dat het niet nodig is?  
 ik (.) heb uh echt niet de vrijheid om  
 °daarover uh dus in het openbaar uitspraken te doen,  
 dat zijn natuurlijk ook strategieën die in de°  
 (0.3) kleine kring van een beslotenheid worden ontwikkeld,  
 ik uh ga er ook zonder meer vanuit dat in het Navo-hoofdkwartier  
 (0.8) ook heel goed wordt gekeken naar  
 -ook de analyse wordt gemaakt van  
 hoe is nu de reactie in dat Kosovo-gebied  
 en wat betekent dat weer (0.6) voor ook de .hh  
 (0.7) manier waarop we onze volgende aanvalsgolven moeten richten?  
 het wordt >natuuk< nauwgezet voorbereid en ontwikkeld?  
 (0.8) u:h dus op uw vraag van hoe lang gaat dat nog duren?  
 (0.6) 

241 
242 
243 
244 

kan ik en wil ik geen antwoord geven, 
 ik 

245 
kan het niet (0.7) omdat ik uh daarover uh  

 eenvoudig ook niet over alle informatie beschik?  
 (.) dingen gaan [[zo]]  
M:           °[[ja]]°  
K: =natuurlijk in de komende dagen en weken eventueel  

246 
247 
248 
249 
250 
251  (0.3) verder voltrekken?  

 en ik wil het niet?  
 (0.9) .hh omdat je daar ook <niet uh mee uh ja> met excuus  

252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 

-maar °>dus ook niet° mee  
 ↑te koop↑ kunt [lopen]. 
M:           [  mm ]?  
 (0.5) ja d ik zou me kunnen voorstellen dat als  
 (minister) Mil Milosevic meeluistert (0.4) naar de Westerse pers  
 en hij hoort de premier zeggen dat (0.3) er  
 net zolang wordt gebombardeerd tot (0.3) tot ie tot inkeer komt¿  
 en als het (0.3) weken moet duren dat het weken kan duren?  
 (0.4) dat dat misschien wel helpt in het op opvoeren van de druk? 
 (0.3) 
K: in elk geval duren de acties natuurlijk  

uh net zolang als ze nodig zijn¿  
 (1.0) .hh om inderdaad die druk ver[[der]] op te voeren?  
M:               °[[mm ]]° 
K: maar u u geeft ook zelf in uw vragen al aan?  
 (0.7) .hh er zijn effecten naar het Kosovo-gebied  
 (1.0) u:h die je mee moet incalculeren?  

265 
266 
267 
268 
269 
270 



 (0.6) er zijn effecten naar anderen?  
 binnen de Navo zelf en 

271 
buiten de Navo?  

 die ook voor een draagvlak moeten zorgen  
272 
273 
274 
275 
276 
277 

om dit te kunnen voortzetten,  
 binnen de Navo is d natuurlijk ook toch een  
 (1.0) .hh >we °kunnen° niet zeggen<  

een erosie van het draagvlak wat toch  
wel in zekere zin [een verzwakking]  

M:              [(             )]  
K: van dat draagvlak omdat men in de landen dichtbij,  
 kijkt u naar Griekenland kijkt u naar Italië u  

278 
279 
280 
281 
282  >zich natuurlijk de vraag stelt<  

 (0.6) .hh he >wat betekent het ook voor< ons?  
 het zijn natuurlijk ook bijna buurlanden?  
 (0.6) .hh en je hebt te maken  

283 
284 
285 
286 
287 
288 

met ontwikkelingen in landen als Rusland?  
 (0.4) u:h Rusland heeft vandaag uh nogal fors gereageerd?  
 ik weet niet of dat (0.8) .hh plichtmatig is  

of dat dat uh ernstiger is gemeend?  
 (0.3) in elk geval,  
 -(0.7) we moeten natuurlijk ook de samenspraak met [[Rusland]]  
M:                    °°[[  ja   ]]°° 
K: en met andere landen om hier tot verbeteringen te komen  

289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 

(0.4) voluit ontwikkelen?  
 en ik vind dus dat je (0.6) .hh uh als politicus  
 -dat zal ook gelden voor de ministers van buitenlandse  
 ↑zaken↑ die u::h deze week weer bij elkaar zijn  
 ook hierover te spreken als politicus natuurlijk uh  
 niks moet uitsluiten in het verder ontwikkelen  
 van <mogelijke> uh diplomatieke initiatieven?  
 (0.3) .hh om te kijken¿  
 (0.6) .hh hoe kun je uh dat (0.3) nu noodzakelijke militaire geweld?  
 (0.3) u:h wat dus 

302 
nodig is?  

 (0.7) ja toch (0.7) beperkt houden als we maar even dat alternatief  
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 

>van die andere mogelijkheid houden. 
 (.) 
M: dreigt u niet in de omgekeerde situatie te komen dat u  
 haast Milosevic moet smeken (0.4) om (.) te gaan praten  
 omdat u zo graag >met die bombardementen wil stoppen? 
K: =hm na ja u zegt (.) uh Milosevic (0.3) smeken dat is natuurlijk  
 wel het laatste wat uh wat mij nu uh uh uh erg inspireert uh,  
 maar ik zit natuurlijk wel te kijken naar wat dus uh  
 -dat zei u °trouwens° ook in uw vraag zojuist?  
 (0.8) .hh wat de uh onbedoelde gevolgen zijn?  
 (0.6) ook van acties die 

311 
312 
313 
314 

plaatsvinden?  
 kijk onbedoelde gevolgen zijn natuurlijk  
 -u kunt ze wel min of meer incalculeren >als ze gaan plaatsvinden?  
 >maar de omvang die kun je niet voorzien<?  
 (0.6) .hh dat er teveel (0.3) uh onschuldige mensen in dat gebied,  
 (0.3) uh verder in (0.5) erbarmelijke ↑omstandigheden↑ worden gebracht?  
 en naar de mate waarin zich dat voorzet?  
 (0.9) ja gaat het niet zozeer om de vraag hoe kunnen we Milosevic smeken  
 want dat zou ik nooit willen?  
 (0.9) maar hoe kun je voorkomen dat je op de minst  

315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 

(0.4) slechte manier weer  
 (0.3) een situatie bereikt (0.6) waarbinnen >dialoog en overleg  
M: =hmhm  

((handgebaren Mingelen, zit ook onrustig te bewegen  
op zijn stoel en knikt)) 

K: =mogelijk is<?  
 want dat moet ons toch als (0.7) .hh ideëele mensen,  



 -we blijven toch allemaal idealisten tenminste ik wel? 
 (0.5) realistische idealist -je moet wel proberen dan toch te  
 be

332 
333 

proeven de mogelijkheden die (.) gisteren niet konden  
 maar morgen misschien ↑↑wel↑↑ kunnen?  
M: in dat realisme voorziet u uh enige situatie  
 als daar een humanitaire 

334 
335 
336 

ramp echt gaat ontstaan dat dat die  
 Serviërs in Kosovo echt (0.6) aan het moorden slaan,  
 (0.3) dat de Navo toch (0.4) grondtroepen zou kunnen inzetten  
 om daar dan maar een soort humanitaire reddingsoperatie te beginnen↑ 
K: (.) nouja daar is tot nu toe ↑nooit↑ sprake van geweest van die gedachte.  
 (0.5) de grondtroepen kwamen altijd u:h  

337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 

dus in de scenario's u:h dus op de proppen?  
 (0.8) .hh ook >op moment< dat je uitging van een militair en  

(.) politiek vredesakkoord.  
 (0.5) en dan zijn er [ dus]  
M:             [hmhm] 
K: grondtroepen nodig om dat te implementeren,  
 om dat om dat tot tot uitvoering te brengen. 
M: =dus dat is een heel andere situatie [[die nou steeds ↑ja↑]]  
K:                  [[  dit scenario dit ]]  

348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 

scenario zegt u van uh  
 (.) stel de zaak loopt verder uit de hand↑  
 (0.8) .hh uh verdergaande escalatie?  
 uh verdergaande onderdrukking ook van mensen daar?  
 en nu grondtroepen derin om¿  
 en dan laat gaat het nauw luisteren?  
 zegt u ja om eigenlijk daar de humanitaire situatie te verbeteren.  
M: =>of dan die die mensen daar te beschermen [tegen de Serviërs]. 
K:                   [    ook dat      ]  
 u:h dat kan ik me dus moeilijk voorstellen?  
 (.) dat u:h dus uh in aanvulling op uh massieve luchtaanvallen?  
 (0.8) uh grondtroepen daar hun  

362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
371 

overwegend humanitaire rol zouden vervullen.  
 nee ↓dan hebben we °oorlog°.  
 (1.0) en dan ↑hebben we ook↑ oorlog op een  
 -dit is een militaire ingreep om als (0.3)  
 -met <dit (0.5) noodgedwongen (0.4) instrument> nu,  
 ons opgelegde instrument,  
 (0.8) °u:h tot vreedzaamheid te komen°.  
 (0.9) °maar als daar -dat worden dan geen >handjevol< uh militairen°,  
 -°daar staan natuurlijk uh duizenden° tien[[duiz]]enden  
M:                  [[°ja°]] 
K: misschien wel 

372 
373 

honderdduizenden grondtroepen uh uh  
 -vechtjassen naartoe moeten worden gestuurd?  
 (0.4) om te gaan knokken met de Serviërs.  
 (1.3) °ja dan hebben we dus een° escalatie en  
 ook een geweldsescalatie tot stand gebracht waarvan 

374 
375 
376 
377 

ik me zou afvragen 
 (1.0) uhm uh kan dat dan wel überhaupt (0.3) worden beheerst?  
 (.) je je zoekt naar (0.6) .hh beheerste mogelijkheden om via 

378 
379 

druk  380 
(.) tot vreedzaam[heid] te komen.  

M:             [ ja ] 
K: (0.6) en ik denk dus dat (.) in dat scenario wat u schetst?  
 (1.0) die massieve inzet van grond(.)troepen (0.9) niet past?  
 althans ik kan mij dat heel moeilijk voorstellen dat dat  

381 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
388 
389 
390 
391 
392 

(0.3) dat dat verantwoord zou zijn.  
M: ten slotte (0.7) critici (0.9) hebben van tevoren gezegd,  
 als je begint met bombarderen¿  
 (0.5) je lost er niks mee op¿  
 >de situatie< wordt erger¿  
 (0.6) die loopt uit de hand en je kan niet ingrijpen.  
 (0.5) wat u schetst?  



 (2.4) uh bewijst in dat geval hun gelijk? 
K: (0.6) .hh ja maar (0.5) nu met alle respect voor die critici.  
 want °iedereen heeft tuuk recht op >zijn eigen aalyse en ook mening°<?  
 (0.8) uh ih met 

393 
394 
395 

die redenering¿  
 heb je ook (0.7) v voor de time being altij

396 
d gelijk. 

 (1.2) .hh u:h want (0.5) je 
397 

waarschuwt (.) voor het risico  
 dat uh die acties niet op korte termijn effect hebben↑  
 (0.8) .hh je 

398 
399 

waarschuwt voor het feit dat daardoor weleens onschuldige  
 mensen in Kosovo nog in (.) moeilijkere om[[stan]] 

400 
401 
402 
403 
404 
405 
406 

M:             °[[hmhm]]° 
K: digheden zouden kunnen te verkeren¿  
 (1.0) maar der moet wel ↑één ding↑ bij worden gezegd,  
 je hebt ↑geen alternatief↑  
 (1.2) .hhh als je die waarschuwingen uitdrukt  
 en daarvan zegt er moet niet tot actie worden overgegaan?  
 dan is de (0.3) consequentie van 

407 
die redenering, 

 (1.4) dat je Milosevic dus 
408 

maximaal via overleg en de politieke druk, 
 (0.7) ertoe pro

409 
beert te bewegen zijn  410 

411 
412 
413 

(0.5) ↑verantwoordelijkheid te nemen↑  
 zoals iedereen dat in deze geciviliseerde samenleving zou  

(0.3) willen moeten doen↑  
 (0.5) .hh maar dat op het moment dat Milosevic blijft weigeren dat te doen?  
 (0.6) hij een 

414 
premie krijgt op die weigering,  

 omdat we vervolgens zeggen,  
 (1.4) .hhh na °we hebben ons uiterste best gedaan¿  
 maar we laten nu toch° vervolgens  

415 
416 
417 
418 
419 
420 
421 

((plaatst handen op tafel met hoorbaar geluid))  
 eigenlijk uh rustig uh doorgaan¿  
 uh doet niet mee?  
 u bent onverantwoord bezig¿  
 (0.7) maar we doen nu verder niks.  
 (0.7) .hhh en dat (0.3) zou ↑tegen die critici↑ moeten worden gezegd,  
 dat dat (0.5) toch in de uiterste consequentie 

422 
423 
424 

hun redenering is.  
M: =ja 
K: =dat vind ik dus?  
 (0.4) -niks is goed in deze wereld?  
 op dit punt zeker niet,  
 (0.6) dat vind ik in die afweging tussen goed en beter?  
 (0.4) dan minder goed. 
M: (0.8) °goed, het is duidelijk dank u zeer°  
K: (.) °tot uw dienst° 

425 
426 
427 
428 
429 
430 
431 
432 
433 



Transcript van het volgende gesprek:  
NOS, Wim Kok, 06-07-2001, Paul Witteman,  
Gesprek met de Minister-President  
 
Onderwerpen gesprek: 
Minister-President Wim Kok in gesprek met Paul Witteman over de eerste voorgeleiding voor het 
Joegoslavië-tribunaal van de voormalige Joegoslavische president Slobodan Milosevic. Kok vindt het 
optreden van Milosevic brutaal en plompverloren. Hij zegt de opmerking van Milosevic, dat het een 
proces is van de overwinnaars tegen de verliezers, onzinnig te vinden. Hij vindt dat er een volledige 
waarheidsvinding moet plaatsvinden. Ook wat betreft het NIOD-onderzoek naar de rol van de 
Nederlandse blauwhelmen bij de val van Srebrenica moet er sprake zijn van volledige 
waarheidsvinding ook als dat minder prettig nieuws zou bevatten; het misbruik van Europese 
subsidiegelden uit het Europees Subsidie Fonds (ESF) door Nederland met betrekking tot 
werkgelegenheidsprojecten. Voormalig minister van Sociale Zaken, Ad Melkert, zou hierdoor politiek 
beschadigd kunnen raken. Kok vindt het nog te vroeg om hierover te speculeren. Hij wil eerst het 
eindrapport van de commissie Koning hierover afwachten. 
 
Verklaring afkortingen van namen gespreksdeelnemers in transcript: 
W = Paul Witteman 
K = Wim Kok 
 
Duur gesprek:  
10 minuten en 56 seconden 
 
Tekst transcript: 
W: meneer Kok zullen we om te beginnen even hebben over Milosevic  
 want het was eigenlijk d

1 
e week van Milosevic, 

 (.) 
K: °ja° 
 (0.5) 
W: u:h hij zei voor het eerst iets? 
 (0.4) niet veel? 
 (0.6) wat voor indruk maakte hij op u? 
 (1.2) 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

K: u:h als burger kijk je daarnaar want we hebben natuurlijk uh dit uh  
 overgedragen -hij is overgedragen aan het tribunaal en >de regering<  
 heeft daar natuuk zelf geen rol in in dat in dat dat proces. 
 (0.8) als ik daar dan naar kijk? 
 dan dan (0.9), 
 -khad het (.) wel ongeveer zo verwacht (.) voor dit moment¿ 
 (1.0) .hh u:h (0.5) heeft (0.3) afgezien van u:h  

(0,3) dus uh (0.6) advocaat?  
 van een raadsman?  
 (0.9) .hh heeft eigenlijk uh voluit de aanval gekozen tegen d:e, 
 (.) nouja het feit dat ie dat niet erkent?  
 u:h (1.0) u:h >en ook< de aanval gekozen door te zeggen  
 ja dit is allemaal georganiseerd door uh duh duh degene die mij  
 daar in Kosovo hebben verslagen¿  
 de NAVO,  
 (0.8) .hh e brut

23 
24 

aal¿ 
 (0.4) uh (0.3) recht voor zijn raap¿ 
 (1.0) °.hh° plomptverloren¿ 
 de vraag is natuurlijk (0.5) e blijft dat zo. 
 (0.4) 
W: ja (.) nou zullen z d d de verdere vraag, 
 (.) vindt u het ver

25 
26 
27 
28 
29 
30 

standig, 
 (1.2) 
K: naja dat is -ik ben niet degene om hem te 

31 
32 

raden¿  33 



 ik zou >het ook< mez  
 -ik kan me zelfs niet in die positie uh verplaatsen dat >ik dat zou 

34 
willen<? 

 (1.0) .hhh u:::h,  
 (1.7) °.hhh° maar hij zal denken aanval is de beste verdediging?  
 >en zal ook misschien ook denken van<  

35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 

kijk >iedereen< uh nee neemt het ook waar? 
 uh hoe kwetsbaarder ik mopstel van het eerste moment  
 hoe moeilijker het vo voor me wordt? 
 (1.2) .hh maar ik denk dat hij onderschat uh uh het  
 feit dat er straks natuuk toch raadslieden en advocaten nodig zz

42 
ijn,  

 (0.3) om uh die zaak die >dus ook< van heel veel juridische uh  
 voetangels en klemmen heeft voorzien goed te kunnen doen? 
 (1.1) .hh hij zal zeker ook deze dagen en deze weken 
 -het gaat pas eind augustus weer verder geloof ik uh 
 zich >natuurlijk< van deuh nodige adviezen laten voorzien¿ 
 missc[hien] 
W:      [j  a] 
K: ook van zijn vrouw? 
 (1.1) .hh u::hm, 
 (0.9) en u:hm, 
 (0.5) is dus -het is dus niet zo veel van te zeggen uhm  
 [[uh  hoe  lang   hij]],  
W: [[>hij kent hij vindt]] het geen eerlijk proces< he?  
 (0.3) [.hh] 
K:       [nee] 
W: uh het is een proces van de van de overwinn

43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 

aars¿ 
 (0.5) he? 
 u::h, 
K: =[[naja]]  

59 
60 
61 
62 
63 
64 
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66 
67 
68 

W:  [[????]]           
K: dat is dus dat is e d dat zegt ie dus  
W: [ ja ]   [[ maar  i   s ]] 
K: [maar] dat is [[natuuk klink-]] klare onzin? 
W: =o he ->u vindt niet [dat ie]  
K:                 [ u::h ] 
W: daar ook een beetje een punt heeft<¿ 69 
K: =nee natuurlijk niet, 
 we hebben dat -we hebben ook met elkaar  
 het Joegoslavië-Tribunaal niet ingesteld  

70 
71 
72 
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76 
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78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 

(0.8) .hh om nu te zeggen nu wordt er op een eenzijdige manier,  
 en uh zonder een goed hoor en wederhoor en een goed verlopend proces, 
 (0.8) .hh maar eens eventjes uhm figuurlijk gehakt te maken van degene  
 die we daar naar to?e willen slepen, 
 (.) nee daar zijn natuurlijk de meest vreselijke (0.3) misdaden tegen de  
 menselijkheid begaan daar? 
 (0.9) .hhhh en natuurlijk moet op basis van aanklacht en met 
 hoor en wederhoor en de loop van het proces ook \ 

(.) blijken wat daar wordt gewisseld¿ 
 en daar zal die dus (0.4) ook zijn advocaten bij nodig hebben? 
 (0.6) .hh maar die verdachtmaking die ik dus overdacht gewacht  
 verwacht had dat [[ie die]] zou doen? ((drukke bewegingen met hoofd)) 
W:             [[h    m]] 
K: (0.7) .hh die uh die die vind ik uh onacceptabel¿ 
W: =°hm° (0.6) .hh ja >a als< u daar nou naar kijkt? 
 denk ->bent u dan een beetje trots<¿  
 (0.5) dat zo'n proces,  
 (0.3) dat misschien de voorloper kan zijn voor een  
 >internationaal gerechtshof< dat meer van dit soort mensen  
 u::h voor het gerechtshof zal slepen, 
 .hh (0.5) dat dat in ons land plaatsvindt¿ 
 >of zegt u het maakt eigenlijk niet uit °waar het gebeurt°<. 

86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 



K: =ja als wereldburger zeg je het maakt niet uit¿ 
 want wat natuurlijk belangrijk is  

95 
96 

dat dit soort recht kan worden gesproken? 
 (0.5) uh ook >in het kader<  

97 
98 
99  van het zich ontwikkelende internationaal recht? 

 we krijgen nu binnenkort ook het internationaal strafhof¿ 
 (0.9) .hhh e dus op zich zou je >kunnen zeggen< het maakt niet uit of het  
 Geneve is of Brussel of e New York¿ 
 (.) maar uh (0.6) .hh Den Haag 

100 
101 
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is een ntuuk  103 
104 
105 
106 
107 
108 

de uh de de de legal capital he¿  
 de juridische hoofdstad van van van de wereld? 
   [heeft] zich daar sterk in ontwikkeld? 
W:  °[h   m]° 
K: .hh (0.9) u::h, 
 nou we zijn °natuurlijk° al een hele fase verder vergeleken met uh 
 °zeg maar uh° 

109 
vorige fases in e rechtspraken en ontwikkeling van de  

 >internationale rechtsorde<, 
 (0.5) .hh dus dat dat zich allemaal uh  

110 
111 
112 

enigszins in Nederland concentreert ook dit¿ 
 (0.9) .hh uh vind ik uh -is tuuk niet zonder uh verantwoordelijkheden die 
 daarmee gepaard gaan voor ons¿  
 ook voor de openbare orde en veiligheid¿ 
 maar dat vind ik vind ik goed?  
 (.) en ik vind dat dus ook (0.9) .hh wel goed 
 voor de reputatie van Nederland dat we dit inderdaad als als [[gast]]heer 
W:                [[h  m]] 
K: ook uh (0.4) op een goeie manier kunnen doen? 
W: =er is sprake van dat uh Mladic en Karadzic?  
 (0.4) [zeg] maar de [[de]] grote boeven, 
L:       [j a]         [[ja]]  
W: (0.6) .hh uit Bosnisch-Servië dat die uh ook hiernaartoe komen? 
 (0.6) .hh uh dat zou denk ik een grote overwinning zijn? 
 zo zo zo zou u dat voelen? 
 (0.4) 
K: ik vind het wel -het zou een overwinning zijn voor het recht¿ 
 althans voor de mogelijkheden  

113 
114 
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117 
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120 
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125 
126 
127 
128 
129 
130 
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132 
133 
134 
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148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 

om het recht ook hier zijn loop uh te laten hebben¿ 
 ten opzichte van wat zij hebben misdaan¿ 
 (0.8) .hh >r zijn< van de week °ook° een paar uitspraken geweest? 
 ik dacht dat de premier [uh hier geweest is van]  
W:               [ja              Ivanić]  
K: uh Bosnië s hier f geweest uh 

en >°een° gesprek< met Carla del Ponte?  
 (0.7) .hh gehad¿  
 ik hoorde dat uit de omgeving van uh (0.9) 
 .hh uh Karadzic ook nog geluiden waren gehoord¿  
 ook weer tegengeluiden van uh aanmoedigingen of om ontmoediging¿  
 om uh te -wel of niet te kunnen verwachten d dat die hier komt? 
 maar het is >natuurlijk< nog iets wat nu uh ontbreekt¿ 
 (0.3) 
W: ja 
 (0.6) 
K: .hh [[e    n]] 
W:     [[waarom]] moeten er ook nog pijnlijke dingen naar voren komen  
 van de rol van het westen  

(0.5) .hh rond Srebrenica en Nederland in het °bijzonder°? 
K: = >naja je moet< als je vindt dat dus het recht zijn loop moet hebben¿ 
 en als je ook vindt dat hier een uh een een goed:e berechting maar ook  

een goed hoor en wederhoor moet plaatsvinden?  
 (0.8) dan moet je je dus openstellen voor  

uiteraard ook uh datgene wat in dat verdere  



(0.7) .hh onderzoek of in hun uh be verhoren enzovoort 
 uh naar boven komt? 
 e de waarheidsvinding? 
 (.) over dit alles¿ 
 moet >natuurlijk< nog verder worden gecompleteerd¿ 
 het NIOD (0.9) .hhh wat nu nog uh steeds bezig is om de laatste 
 hand te leggen de komende maanden aan de:uh de alomvattende 
 rapporta[ge] aan de regering? 
W:    [ja] 
K: (0.6) .hh heeft nu ook toezeggingen gekregen >vanuit< Belgrado om bepaalde  
 bronnen daar u?h toch beter te kunn::e benutten¿ 
 en ook met mensen te kunnen spr

156 
157 
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159 
160 
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eken? 
 nou dat >slaat tuuk niet op Mladic< en  

167 
168 
169 
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171 
172 
173 
174 
175 
176 

(0.5) .hh Karadzic >en hoewel met anderen?  
 en ook dat is goed<? 
 want die waarheidsvinding moet zo¿  
 (0.4) compleet en en en uh .hh,  
 (0.9) [[en     u::h]], 
W:       [[en u vreest]] niet het oordeel ook (0.5) van het NIOD 
 in dat rapport over de rol van Nederland in Srebrenica. 
 (0.3) 
K: nou uhd n uh ne we hebben dat uit handen gege[ve n], 
W:                    °[hmhm]°   
K: vanuit de regering (.) uh aan het NIOD j

177 
178 

uist omdat een een een alomvattende  
 rapportage te doen zijn¿ 
 omdat men op basis van heel veel research °zijn° gesprekken doet? 
 (1.2) .hhhh en ik denk dat Nederland uh er recht op heeft, 
 om uh daar ook uh over de volle waarheid en ook alle analyses te mogen 
 beschikken straks die e op tafel [[komen? ik denk -je kan dat]] 
W:                   [[hm  ja  maar  ik  vroeg of]]  
 u het vreesde dat oordeel. 
K: (0.6) uhm (0.3) het zou best kunnen zijn dat daar ook dingen in worden  
 geze?gd of geanalyseerd die misschien wat minder welgeva↑llig zijn 
 <voor uh voor voor autoriteiten of voor personen>,  
 m dat kan best [zijn]¿ 
W:          >[o ok] voor u?< 
K: (0.6) .hh j?a maar dat is dan toch ondergeschikt uh als dat zo zou zijn? 
 is dat ondergeschikt aan het gr

179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 

otere belang, 
 (0.3) dat meen ik opr[[echt]], 
W:            [[hmhm]] 
 (0.6) 
K: .hh van uh dus volledige waarheidsvinding en ook natuurlijk een  
 (.) 
W: u sluit [dat dus ook] niet uit dat er >pijnlijke dingen voor  

193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 

K:         [g e d a c h]  
W: [[u over u naar voren komen]]< 
K: [[(ik acht het for seniory)]] 
 ik heb geen enkele reden om daar uh enigerlei voorspellingen over te doen? 
 ik heb uh in mei vo?rig jaar al, 
 °dat is nu alwel uh veertien maanden geleden°¿ 
 (0.8) .hh uh >een aantal< zeer l

204 
205 

ange gesprekken uh ook op de band  
 opgenomen met uh researchers met onderzoekers van het NIOD uh gehad? 
 (1.0) .hh uh zoals met met zevere ((Kok bedoelt zeven)) anderen  

206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 

 [heeft] gesproken¿ 
W: °[hm hm]° 
K: (0.8) .hh en uh ik heb tuuk alles gezegd uh >ook een antwoord< op  
 de gestelde vragen wat ik daarover te zeggen had? 
 de diverse fases van het Srebrenica-gebeuren dus e onderscheidend? 
 (1.1) .hhh en ik vind het uh, 
 dus vanuit uh, 
 het oogpunt van uh openbaarheid transparantie en en politieke democratie 



 [[alleen]] maar go?ed dat dat ook goed wordt samengevat? 
W: [[h    m]] 
K: zoals dat dan ook goed is¿ 
 (0.6) .hh dat als daar ook >weer opmerkingen<  
 [bij   zouden  zijn]? 
W: [u kunt daardoor be]schadigd worden denkt u? 
 (1.1)  
K: .hh u::h.  
 (1.9) nou ik heb het uh -de ronde met de Commissie Bakker gehad, 
 die ging voor een deel [[over]] dezelfde onderwerpen¿ 
W:             °[[h  m]]° 
K: (0.3) dat is ook in het openbaar gebeurd¿   
 (1.0) .hh u:h kheb niet de indruk  

217 
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dat het op zichzelf beschadigend is als mensen 
 dus in een volwassen democrat

230 
ie gewoon opening van zaken geef  

 ook z
231 

elf opening van zaken geven, 
 (0.9) .hh >en zich ook openstellen< voor uh -met de kennis van n

232 
u, 

 (0.7) uh voor het oordeel over toen?  
 he want tis °[na]tuuk° vaak zo dat met de kennis van n

233 
234 

u 
W:         [hm]   
K: anders wordt e gekeken op omstandigheden dan een vorig moment¿ 
 maar °da° moeten politici tegen kunnen?. 
 (0.8) .hh ik dacht dat ik daar ook uh voldoende tegen kon? 
 (0.5) °.hh° en kan? 
 (0.9) .hh en uh ik heb daar dus geen geen kopzorgen bij 
W: =hm 
K: =ik vind het belangrijk dat het gebeurt? 
 >en ik< sluit helemaal niet uit dat dat opnieuw  

235 
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238 
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240 
241 
242 
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244 
245 
246 
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249 
250 

(0.9) .hh publieke discussies 
 over >bepaalde episodes en ook de manier  

 [[waarop]] in bepaalde geeperioden 
W: °[[j a:::]]° 
K: leiding is gegeven of verantwoordelijkheid is genomen, 
 ma↑ar dat (.) dat daar moet je tegen kunnen<. 
W: = .hhh ((haalt snuivend adem)) na ik ik vraag het daarom omdat er uh uhm,  
 (0.3) een discussie op togenblik gaande is over  

251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 

(0.4) .hh het misbruik van de Europese subsidies? 
 (0.3) ↓het zogenaamde Europese Sociale Fonds door Nederland. 
 dat is gebeurd,  
 (0.4) .hh dat misbruik¿ 
 in een periode dat (.) meneer Melkert¿ 
 (0.4) minister van sociale zaken was, 
 >en die had dat< moeten toezien¿ 
 (0.3) °.hh° dat dat niet zou zijn gebeurd? 
K: =°hm° 
 (.) 
W: die fraude en wat iets meer zei, 
 (0.6) .hh bent u ni?et bang dat  

260 
261 
262 
263 
264 
265  als binnenkort die discussie openbaar wordt, 

 en Brussel heeft vandaag nog gezegd  266 
dat ze zo snel mogelijk openbaarheid willen 

 van wat er allemaal gebeurd is en wat Nederland  
267 
268 
269  >er wel °of° niet< aan gedaan heeft. 

 (0.4) .hh dat M↑elkert daar echt door bescha↑digd wordt, 
 (0.7)  
K: uh na met Brussel loopt dus nog een heel uh p proces van van  
 contact en overleg >en minister< Vermeend e ziet ook deze dagen dacht ik  
 de verantwoordelijke commis[

270 
271 
272 
273 

saris]? 
W:            °[zeker] (.) ja°.  
 (.) maar ze hebben al laten weten e [[moet]]  

274 
275 
276 



((lijkt op tafel te tikken met ring))  
K:                 [[u::h]]   
W: honderden miljoenen gul[dens (terug)] 
K:            [n    j   w: ]:a na ze hebben wat laten weten  
 >en ook weer half teruggenomen en weer aanvullende persberichten 
 vanda[[ar      dat<      ik      uh]] 
W:     >[[het gaat om een groot bedrag]] meneer [K   o  k]<. 
K:                     [het gaat]  
 nu waar t vooral om gaat¿ 
 (.) dat is natuurlijk de vraag hoe uh °het° ministerie  
 hoe minister

277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 

ies uh in die periode uh hebben gefunctioneerd¿  
 niet alleen in die vier jaar vie[[rde]] lente achtereen¿  
W:                 °[[h m]]° 
K: maar ook daarvo?or en daarna?  
 (1.0) .hhh uh hoe uh toezicht heeft gefunctioneerd, 
 hoe uh verantwoordelijke ambtenaren hetzij rechtstreeks  
 in dienst van het departement, 
 of bij (.) instanties?  
 (0.4) arbeidsvoorziening uh gemeentelijke  
 ambtenare[n  maar  ook] 
W:     [maar het kan] nooit echt heel erg [[ lovend ]]  
K:                    [[dit werk]] 
W: worden wat eruit komt [wanneer ] er zoveel gel[[ d ]]    
K:             [dit werk]           [[dit]]  
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W: (0.3) .hh over de balk is gesmeten¿     
K: =[no:u ] 
W:   [onder] verantwoordelijkheid van  
 ((tikkend geluid)) 
 uw prominente [[Partij van de Arbeid-man]]  
K:          [[n  j  :  :  :  :  a    u]]  
 u gebruikt wat grote woorden 
 vind ik uh >hoeveel< geld over de balk is gesmeten  
 ik denk [dat    wij]  
W:        >[ze hadden] het (voor een trouwmis) gebruikt<* 
K: =ik denk dat wij h

308 
309 
310 

eel zorgvuldig zullen moeten zien straks¿ 
 >der is< nu ook 

311 
tussenrapportage van e de heer Koning geweest¿  

 maar zijn echte eindrapportage komt uh tegen het einde van augustus?  
 (0.9) .hh heel uh goed zullen moeten zien: hoe zijn analyse luidt?  
 (1.0) °.hh° uh hoe ook uh de woordkeuzes zijn gemaakt, 
 hoe ook de analyses zijn uh rond uh tde vraag <wie was> in  
 welke structuur verantwoordelijk voor wat¿ 
 (0.4) uh hoe [[w 

312 
313 
314 
315 
316 
317 

as]] de kwaliteit van het toezicht¿ 
W:        °[[hmhm]]° 
K: (0.9) .hh wat wisten bewindslieden op belangrijke momenten 
 wat konden ze weten [en hoe hebben ze daarop gereageerd]? 
W:           [maar  op  dus  dus dit is  dus  de]  

318 
319 
320 
321 
322 

kans bestaat, 
 (.) dat (0.5) Melkert daar >zwaar bescha[[digd uitkomt]]<. 
K:                     [[de      kans]] bestaat  
 dat dit dus een °inderdaad uh° belangrijk uh onderzoek is¿ 
 waar ook heel veel belang aan wordt ge

323 
324 
325 
326 

hecht? 
 (1.0) .hh e maar wat ik uh voorbarig vind? 
 (.) dat is ook al in het w

327 
328 

oordgebruik↑ 
 uh voorschotjes te nemen >ook op< uh  
 -dingen die we dus eenvoudig nu nog niet w

329 
330 

eten? 
 (0.7) .hh het is beter hier ook f

331 
eiten en analyses  332 

333 
334 
335 
336 

uh voor zichzelf te laten spreken? 
 ook uh (.) op hun waarde te schatten? 
 (0.9) .hh  daar ook hoor en wederhoor op toe te passen? 
 want °het lijkt mij dat als men dit >dan ook° allemaal< wil bezien  
 °vanuit de verantwoordelijkheid van° bewindslieden, 337 



 °dat bijvoorbeeld ook met oud-bewindslieden zal worden° gesproken? 
 (0.6) °s naar mijn weten is dat ook uh  

338 
339 
340 
341 

door de heer Koning nog helemaal niet gedaan°? 
 (0.9) .hh dus dat zijn allemaal nog dingen  

die ook in een zorgvuldig uh 
 gebeuren hun [werk] -hun [[pl

342 
ek]]  

W:              [bent]  [[u:: ]] 
343 
344 
345 
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K: moeten hebben. 
W: (.) >ik had een eenvoudige vraag  

bent u bang dat Melkert beschadigd wordt. 
 (0.4)  
K: ik uh laat me over het algemeen niet zo leiden door door vrees¿ 
 (0.3) >°dus dus°< ik heb uh geen bange gevoelens?  
 (1.0) .hh ik ben wel een beetje bezorgd over uh een zekere uh  
 voorbarigheid die zich misschien van mensen meester zou kunnen   
 maken bij het al hebben van een oordeel,  
 (0.4) °.hh° voordat dat door de feiten gerechtvaardigd is? 
 (0.6)  
W: bent [u ]  
K:      [en] 
W: bang dat Melkert beschadigd wordt.  
 ((Witteman lacht non-verbaal tijdens uitspreken van deze zin)) 
K: =en ik denk dat er misschien met een half jaar °uh voor verkiezingen 
 of driekwart jaar voor verkiezingen hier en daar ook nog wel 
 bepaalde belangen zouden kunnen zijn uh, 
 (0.7) .hh in de politiek of buiten de politiek om uh, 
 (0.6) .hh hier ook wat beschadigende activi°teiten op los te laten, 
 dus laten we dat nou allemaal uh even met een goed gevoel voor  
 proportie en verhoudingen uh zien de komende tijd, 
 (0.8) .hh en daar dan rustig over oordelen. 
 (0.7) 
W: °bedankt° 
 (0.7) 
K: °tot uw dienst 
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Transcript van het volgende gesprek:  
Één Vandaag, 04-12-2009, Jan-Peter Balkenende en Ferry Mingelen,  
Gesprek met de Minister-President 
 
Onderwerpen gesprek: 
Minister-President Jan-Peter Balkenende in gesprek met Ferry Mingelen over de onenigheid in de 
Ministerraad over de Afghanistan-missie en een eventuele kabinetscrisis die hieruit zou kunnen 
voortvloeien; het telefoongesprek dat Balkenende in dit kader had met de Amerikaanse vice-president 
Biden.  
 
Verklaring afkortingen van namen gespreksdeelnemers in transcript: 
M = Ferry Mingelen 
B = Jan-Peter Balkenende 
 
Duur gesprek:  
10 minuten en 41 seconden 
 
Tekst transcript: 

((Begintune, 11 seconden)) 1 
2 
3 

M: .hh meneer Balkenende uh vandaag een uniek feit in de ministerraad?  
 er is een motie van de VVD voorgelezen?,  
 (0.3) de VVD is het spuugzat  4 

5 
6 
7 
8 
9 

(0.5) dat ministers elkaar tegenspreken over Uruzgan.  
 (0.9) das w↓el een beetje vreemd he? 
B: =.hhh ja das bijzonder dat komt uh niet uh wekelijks voor,  
 (.) daar heeft u gelijk in.  
 u:h minister Van Middelkoop die  

heeft gister bij zijn begrotings uh bespreking toegezegd  
 (0.5) .hh dat hij deze motie uh zou gaan e voorlezen?  
 althans >hij was er zelf niet bij?  
 hij was bij de NAVO<¿  
 maar staatsectaris De Vries heeft >dat op een< keurige manier gedaan. 
 (0.3)  
M: ja.  
 (0.5) nou kan je oo↑k zeggen het is w↑el een beetje pijnlijk dat  
 uh dat u u:h de steun van doppositie nodig heeft om de o↑rde een beetje  
 in het kippenhok te houden. 
 (0.3) 
B: ach we moetuh uh -ik zit er wel ontspannen in,  
 (0.3) .hh het is een uh n motie van doppositie?  
 nou u weet dat uh u u krijgt dan een bepaalde klankkleur¿  
 >en nu begrijp ik took wel want er zijn tuuk 
 een aantal opmerkingen gemaakt deze week door bewindslieden¿  
 (0.6) .hh maar als je nu gewoon s precies be

10 
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kijkt (0.3)  
 wat de bewindslieden hebben gezegd¿  
 is dat eigenlijk weinig nieuws.  
 (0.4) [het]  
M:      °[j a]° 
B: zat eigenlijk binnen de kaders (0.6) [[die]]  
M:                    °[[j a]]° 
B: wals kabinet hebben vastgesteld  

26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 

dus uh in die zin is r niks bijzonders gebeurd. 
M: =maar kennelijk dat uh V uh -de VVD heeft zich der wel aan geërgerd?  
 (0.4) .hh ja ik ik vra?ag het uh  

u u doet daar do↓et daar wat wat wat licht over maar 
 (.) 
B: °j a° 
M: =in uh septe↑mber was dezelfde discussie↑  
 (1.0) en [toen]  



B:          [j  a] 
M: was er ook zoveel uh uh irritatie over  
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54 

bewindslieden die elkaar tegenspreken. 
 (.) 
B: ja maar dit > -ik vond dit eerlijk gezegd  

niet direct amma tegenspreken °hoor°<.  
 (0.6) .hh als je > -daarom zeg ik ook als je goon goed  
 kijkt wat er nu pcies is [[gezegd]]¿  
M:               °[[nj: :a]]° 
B: das niet veel [bijzonders] 
M:         °[n j :  : a]° 
B: das eigenlijk één<.  
 (0.6) .hh het tweede is en dat is wel een punt,  
 het is een o?nderwerp (.) dat (.) iedereen bezighoudt? 
 (.) 
M: °ja° 
 (0.3)  
B: tis een 

55 
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lastig onderwerp?  
 (0.4) uhm het gaat uh [[gepaard]] 
M:       °[[     ja]]° 
B: met een heel hoop gevoeligheden en >dat begrijp ik heel goed<¿  
 (0.5) .hh want uh we hebben te maken met Nederlanders >die daar zitten<  
 die daar geweldig 

59 
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goed werk doen?  
 (.) .hh 

64 
moeilijk werk onder moeilijke omstandigheden.  

 (0.4) .hh we hebben 
65 

mensen verloren,  
 (0.4) er wordt verschillend over gedacht in de politiek,  
 >nou dan< begrijp kook wel dat er grote belangstelling bestaat e  
 wanneer iets wordt gezegd¿  
 (0.6) .hh >[maar]  
M:      °[ja  ]° 
B: dan gaat het wel steeds om< de vraag van (0.4) .hh ja wa  
 waar is het kabinet n

66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 

u mee bezig,  
 (.) hoe [[zit]] 
M        °[[j a]]° 
B: het precies? 
M: =ja maar juist juist gezien die gevoeligheid,  
 want >daar heeft u< ge

73 
74 
75 
76 
77 

lijk in [natu] 
B:               °[j  a]° 
M: urlijk?  
 (0.5) .hh zou je zeggen nou jongens trek nou één lijn 
B:  =°ja° 
M: =hou je mond  
 (0.3) 
B: °ja° 
M: =want we hebben het al een keer [[eerder]]  
B:             [[j: :a?]] 
M: meegemaakt dat dat [dat] dat (.) tot (0.7) [[tot]] 
B:         °[ ja]°             °[[j a]]° 
M: veel verwarring leidde dat wa dat waren uw woorden in september??  
B: =°is ook zo° 
M: en (0.3) het is nog niet terug in de ministerraad en het begi?nt weer?  
 (.) 
B: j::a [maar] 
M:      [dit ] wat zegt dat? 
 (.) 
B: ja maar ik vind dit eerlijk gezegd alsj  

78 
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100 
101 
102 

-daarom zeg ik net als je [[naar]]  
M:                          °[[ ja ]]° 
B: de inhoud kijkt dan valt het allemaal best mee.  
 (0.6) .hh en dat de oppositie uu bepaalde zaken  
 uh scherp neerzet ach dat hoort ook bij de oppositierol.  



 (0.6) .hh uh alleen u:hm het het het zegt wel iets over  
 de:uh ja de gevoeligheid van dit on↑derwerp,  
 en dat begrijp ik heel goed?  
 (0.4) en vandaar ook dat  
 wanneer iemand wat zegt,  
 (0.4) ja dan wordt ook direct uitvergroot¿  
 wordt veel aandacht aan besteed¿ 
 (0.3) .hh dus >dat begrijp ik wel<.  
 >en ik heb tuuk zelf in de ministerraad ook gezegd van<  
 (0.4) uh de discussie? 
 (.) die:u voeren we hier (.) in de ministerraad en niet >via de media<.  
 (.) >dat heb ik natuuk wel gezegd<. 
 (0.3) 
M: als u:h uh ik in de kranten lees (0.4) spanning in de coalitie,  
 (1.3) 
B: °hm° 
 (0.5)  
M: is dat dan overdreven (.) over dit onderwerp?  
B: =nee 
M: =is dat is dat onjuist? 
 (.) 
B: nee het is e het is geen spanning,  
 (0.5) .hh tis alleen wel zo dat uh over dit onderwerp¿ 
 n dat merkt u ook (0.3) tuk bij de  

103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 

fracties wordt niet op eenzelfde manier gedacht? 
 (.) das no?oit anders geweest??  
 (0.3) tis tis een tis steeds  

127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 

een moeilijk onderwerp gweest in dnederlandse politiek,  
 (0.6) .hh uhm en het is ook een taak van de regering?  
 (.) om nu straks te kijken als deze missie wordt beëindigd volgend jaar¿  
 (0.5) .hh van (0.3) ho of wij doorgaan  

met activiteiten in Afghanistan en hoe, 
M: =°ja° 
B: =nou das een vraag waar wij nu voor staan. 
M: ja (0.3) .hh die die discussie intern loopt hoog op¿  

als je zegt spanning in de coalitie¿  
dan heeft dat een be?etje (0.4) .hh de suggestie van  

 nou hier kan wels crisis over ontstaan.  
 is dit een onderwerp waarvan u vindt dat  

139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 

(0.5) dat daar crisis over zou kunnen ontstaan↑  
B: ik [verwacht]   
M:    [is   het] zo belangrijk, 
 (.) 
B: ik verwacht t helemaal niet.  
 (0.8) .hh u:[[h]]   
M:        [[u]] verwacht niet? 
 (.) 
B: dat nee dat -u praat in [term]  
M:               [  ja] 
B: van crisis maar zo zie ik het helemaal niet.  
 (0.5) uhm je moet altijd een verschil maken  153 

tussen of iets een lastig onderwerp is dat is het,  
M: =hmhm 
 (0.4) 
B: uh maar tegelijkertijd e zijn partijen die in een re

154 
155 
156 

gering zitten,  
 >en dat geldt natuurlijk voor de bewindslieden in de eerste plaats<,  
 (0.5) .hh ook verantwoordelijk voor het nemen van 

157 
158 

verstandige besluiten.  
 (0.6) .hh u:h we gaan niet over één nacht ijs.  
 (.) daarvoor is het veel te ingewikkeld.  
 (0.6) uhmm maar >ik heb ook wel gemerkt in de gesprekken die<  

159 
160 
161 
162 
163  worden gevoerd?  



 dat we ons bewust zijn van het feit,  
 (.) dat er natuurlijk 

164 
tal van inzichten mogelijk zijn,  

 (0.5) .hh maar ik merk ook in het kabinet ook vandaag  
 (0.4) .hh dat er ook een behoefte is juist om met elkaar hier uit te komen,  
 (.) hoe 

165 
166 
167 

moeilijk het ook is. 
 (0.6) 
M: <u voorziet dus niet dat de tegenstellingen z

168 
169 

o groot zijn  170 
171 
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175 
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177 
178 
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181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 

(0.4) dat dit (.) tot (.) een breuk<  
 in het kabinet (.) zou kunnen leiden. 
B: =nee (0.4) dadd (schudt stevig met het hoofd) (0.4) .hh  
 gewoon op basis van -zoals de gesprekken nu lopen?  
 (0.5) ne↓e. 
 (0.5) 
M: °°goed°° (0.5) .hh u bent uh wo↑ensdag door de:uh uh  
 Amerikaanse vicepresident Biden gebeld?  
 (0.7) .hh dat was opvallend genoeg (0.3) NA de speech van  

(0.3) de president -van Obama. ((Balkenende knikt)) 
 (0.4) normaal wor je vòòr zo'n speech ge[[beld]]¿  
B:                    °[[j  a]]°   
M: (0.5) .hh e e is (0.3) -telt u nu al minder mee? 
 (0.5) 
B: hhhhh? ((lacht))  
 (0.4) .hh e wist u >wat ik die dag daarvo?or deed¿ 
 (1.8) 
M: u:::hm¿ (0.9) 
 nou u zit zo vaak in de Kamer  
 dan [zou ] u wel [[in de Kamer hebben gezeten]]. 
B:     [j?a↑]       [[↑das     heel    goed   ik]] hep uren in [de]  
M:                          [ja]  
B: Kamer gezeten [[om -we hadden een debat]] 
M:          [[maar    dan    kon    u]] der niet even uit om uh  

189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 

[te zeggen]  
B: [nee wat  ] 
M: jongens ik moet nu [[even]]  
B:          [[a ne]]  
M: met meneer Biden bellen? 
B: =er was een verzoek al om eerder uh met mij contact te hebben 
 alleen ik zat toen met een uh lang debat in de Tweede Kamer over  
 >de staat van de Unie<?  
 dat ging over uh de Europese ontwikkelingen¿  
 (0.4) .hh uh >nou en daar< -ik kan m niet weglopen bij een Kamerdebat  
 en das de reden gweest waarom toen  
 -°u::h° waarom zij hebben gezegd dan bellen we een dag later. 
M: =oké.  
 (0.5) .hh uh uh meneer Biden belt u? 
 (0.4) 
B: ja 
 (0.5) 
M: enn u uh uh n n (0.3) u zegt (.) -uh u >heeft eerder gezegd< dat was geen  
 concreet verzoek om me[er]  
B:                  [a ] 
M: om te blijven. 
 (0.3) 
B: nee? 
M: =maar hij belt natuurlijk nie voor niks. 
B: =nee tuurlijk <uh uh wat hij uhm deed was> tuuk in de eerste plaats,  
 (.) uh stilstaan bij de visie van de >Amerikaanse regering<.  
 u weet men heeft een u toch een behoorlijke tijd genomen om na te  
 denken >over de vraag< (.) 
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214 
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221 

hoe gaan we om met Afghanistan¿  
 (0.5) .hh wat doen we op de 

222 
korte termijn en de lange termijn,  

 op korte termijn me
223 

er mensen,  224 



 op de lange termijn terugtrekken van mensen,  
 (0.4) .hh ook de go?ede combinatie van  

225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 

ontwikkelingsactiviteiten goed bestuur en veiligheid.  
 (0.4) .hh maar kheb ook gezegd die visie die spreekt Nederland aan¿  
 (0.3) .hh 
M: °ja° 
 (.) 
B: uh daarna heeft hij zijn waardering uitgesproken voor (.)  
 hoe Nederlanders opereren¿  
 bestaat 

232 
233 

heel veel waardering voor?  
 (.) 
 en ik -das ook echt een op[[ste]] 
M:           °[[j a]]° 
B: ker voor onze mannen en vrouwen in uh in Afghanistan,  
 (0.6) .hh en toen heeft >hij tuuk gezegd van dat<  
 hij hoopt dat n dat lan

234 
235 
236 
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238 
239 

den  240 
241 
242 
243 

(0.4) uh doorgaan met activiteiten in Afghanistan. 
M: =[dan zegt] -dan dan maar dan spreekt hij u toch direct aan¿  
B:  [ uitein ] 
M: landen?  
 °e e° hij heeft <de e de> minister-president van 

244 
Nederland an de lijn,  

 [[dus   dat]] zal ie toch <heel heel> di[rect] aan u [[heb]]ben ge[ric]ht. 
B: [[ja uh m m]]                        [hij ]      [[hij]]     [hij]          
 hij -we praten over de betrokkenheid van landen?  
 (0.2) en [[tegelijk]]  
M:         °[[h m  h m]]° 
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B: ert(hh)ijd ((lacht hoorbaar)) praten we natuurlijk ook over Nederland? 
 en >ik heb< natuurlijk van mijn kan -mijn beurt ook weer gezegd van,  
 (0.5) .hh kijk we hebben (.) al behoorlijk veel geleverd?  
 de eerste twee jaar in uh in Uruzgan, 
 (0.4) .hh toen nog eens uh twee jaar¿  
M: =dat [z   e   t]  
B:      [(dat zit)]  
M: (u hem uit)  
B: =jaja (.) we [[zi]]tten 
M:             °[[ja]]°  
B: in andere delen van u:h (.) uh van Afghanistan,  
 (0.4) .hh uh ook uh e gesproken  

over de politieke verhoudingen in e Nederland,  
 >dat heb ik allemaal uitgelegd,  
 e↑n ik heb gezegd we zijn nu als kabinet bezig om onze positie te bepalen<. 
 (0.3) 
M: ja.  
 (0.3) .hh nou he?eft uh u u spreekt over de politieke verhoudingen?  
 u heeft het natuurlijk ook over de situatie in de Kamer?  
 (0.4) .hh de Kamer heeft <op> zes oktober een motie ingediend?  
 ik lees hem voor alle (0.5) zekerheid toch nog even voor?  
 de Kamer spreekt daarin uit dat het kabinet °dient° (0.6) .hh dient  
 

270 
271 
272 

vast te houden aant eerder genomen besluit (0.4)  
 om 

273 
alle Nederlandse militairen terug te trekken uit Uruzgan, 

 (0.5) vòòr één december tweeduizendtien.  
 (0.5) .hh en die motie die is ondersteund niet alleen  
 door twee regeringsfracties PvdA en ChristenUnie¿  
 (0.4) maar van links tot rechts.  
 (0.3) 
B: °[hmhm]° 
M:  [ S  ]P VVD [[P ]]VV  
B:   °[[ja]]° 
M: (0.6) .hh ut uh u u u u meer dan honderd 
 (0.4) 
B: °ja°  
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285 



M: =Kamerleden.  
 (0.8) .hh <heeft een kabinet de ru?imte om hiervan a?f te wijken,  
 met zo'n 

286 
287 

overgrote meerderheid> die zegt (0.6) tis mooi geweest. 
 (0.3)  
B: °ja°,  
 (0.5) .hh de motie vraagt dat wij uh >rekening houden  

288 
289 
290 
291 

met deze motie in onze beraadsla[ging]<?  
M:                                °[hmhm]° 
B: =n dat gaan we dus ook uh d

292 
293 

oen?  
 (0.6) .hh 
M: °ja° 
B:  =uh en ten aanzien van d:e inhoud  
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312 

(.) van uh >de keuze die we hebben te maken<? 
 hebben we steeds aangegeven onze missie (.) eindigt volgend jaar.  
 (0.4) daar kan geen onduidelijkheid over bestaan.  
 (0.8) .hh de vraag:: (.) of wij >ander activiteiten kunnen doen<?  
 (.) 
M: °°m°° 
B: = >daarvan hebben we g steeds gezegd<  
 we gaan daar niet over speculeren want we zul[[len]]  
M:                   °°[[g g]]°°  
 ((maakt vreemd en zacht, nauwelijks hoorbaar geluid))  
B: die zaken bespreken.  
 (0.3) [.hh] 
M:     °°[ m ]°° 
 (.) 
B: .hh en dat >geldt ook een beetje voor deze motie<,  
 we hebben natuuk -we hebben nadrukkelijk kennis van genomen¿  
 wij 

313 
weten hoe de Kamer hierover denkt?  

 en tegelijkertijd (0.6) .hh uh is het nu aan o↑ns  
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330 
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332 
333 
334 
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337 

(0.3) om onze positie te bepalen. 
 (.) 
M: ja dat dat dat klopt natuurlijk ook e formeel helemaal,  
B: =°ja° 
M: =en inhoudelijk,  
 (0.5) °.hh° maar mijn vraag is meer <d d -tis toch altijd het idee  
 geweest dat (0.4) een een Nederlandse regering  
 -kan geen gevaarlijke missie op pad sturen (0.4) .hh als (.) [[die]]  
B:                               °[[j a]]° 
M: niet gesteund wordt door een belangrijk deel [ van ]  
B:                    °[j::a,]°  
 ((Balkenende gaat onrustig heen en weer op zijn stoel))   
M: de volks[[vertegen]]woordiging,  
B:         [[tuurlijk]]         
M: >dus dan moet [je]  
B:         °[ja]° 
M: in elk geval de regeringsfracties¿ 
 (.) [[.hh]] 
B:     [[j a]] 
M: =en als teffe kan de VVD ook der ook nog bij¿  
 °[d    a    n]° (.) dan heb je [[wat.  
B:  [dat is waar]         [[j::?a 
M: maar     in     dit]] geval zijn er twee regerings[frac]ties  
B: °daar heb je gelijk]]°                °[j  a]° 
M: 

338 
339 

en de VVD?  
B: =°ja° 
M: =die zeggen in elk geval weg uit Uruzgan.  
B: =°ja°  
 (0.3) 
M: en dan herhaal ik mijn vraag,  
 (0.5) heeft (.) onder d

340 
341 
342 
343 
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345 

ie omstandigheid een kabinet nog  346 



 (0.8) uh feitelijk de ruimte om in Uruzgan °te blijven°. 
B: °ja kijk° 
 (0.5) .hh deze motie is voor ons een ge -

347 
348 

duidelijk een gegeven,  
 (0.6) omdat e >pc[[ies]] wat u zegt<  
M:            °[[j a]]°   
B: het geeft aan hoe de Kamer op dat moment (0.6) .hh u:hm  
 een een visie heeft uitgesproken door middel van zo'n motie.  
 (1.1) .hh tis uiteraard aan het kabinet om  

349 
350 
351 
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353 
354 
355  >daarmee rekening te houden<,  

 (0.4) alleen verder dan dat g kan en wil ik nu niet gaan¿ 
 omdat dat (.) te maken heeft met de beraadslagingen °ntern°. 
 >khep ook vandaag bij een persconferentie gezegd,  
 ik -natu?urlijk begrijp ik dat mensen graag willen,  
 (0.5) .hh dat snel een besluit komt van de kant van t kabinet<.  
 (.) >dat wil ik zelf ook< maar het moet wel (0.3) zorgvuldig zijn.  
 (0.7) .hh daar

356 
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in hebben we rekening te houden  362 
363 
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368 
369 
370 
371 
372 
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374 
375 

met alle alle uh uh elementen.  
 (.) <en ik vind het niet de zaak dienen?  
 (.) wanneer ik nu> publiekelijk zou gaan speculeren van  
 (0.3) .hh dit wel dat niet deze motie wel niet,  
 (0.4) .hh dat moeten we >zo niet doen<¿ 
 (0.5) dat [werkt]  
M:           [.hhhh] 
B: niet goed. 
M: =maar waarom zou dat dzaak niet dienen¿  
 ik bedoel dit is een duidelijke uitspraak?  
 (0.3) 
B: °j[[ a ]]° 
M:   [[u:h]] dan wete win elk geval uh e e dus niet in Uruzgan,  
 (.) nou ergens anders wel?  
 zelfs de PvdA zegt van [no u]?  
B:             °[hmhm]° 
M: (.) °.hh° trainen ergens anders [[bui]]ten  
B:                 °[[j a]]° 
M: Uruzgan kan allemaal?  
 (.) 
B: ja 
M: =d

376 
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383 

an weet ook iedereen  
B: =ja 
 (0.6) 
M: =in e?lk geval waar [men] in U?ruzgan aan toe [[is]]. 
B:          °[j a]°          °°[[ja]]°° 
M: dus [d a t] zou de publieke discus[[sie]]  
B:     [ne:?e]       °[[j a]]° 
M: heel erg dienen als u dat WEL zou uit[sluiten]¿  
B:                  [precies] ddat het debat  
 i i >ik begrijp het heel goed alleen het punt is<¿  
 (0.6) .hh ik h

384 
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echt er zo aan <dat wij op  394 
(0.4) een uh weloverwogen manier,  

 (.) ons besluit gaan nemen.  
 (0.4) .hh want dit zijn geen een

395 
396 

voudige besluiten.  
 (0.7) .hh en uh dan e dient het de zaak ni?et>  

397 
398 
399 
400 
401 
402 
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404 
405 
406 
407 

wanneer je nu gaat speculeren,  
 in dit sta[[dium]]  
M:          °[[hmhm]]° 
B: terwijl het kabinet nu aan zet is.  
 (0.6) .hh >en das ook de reden wrom ik vandaag tegen uh leden van  
 het kabinet heb gezegd van (0.4) .hh discussiëren (.) dat doen we  
 in de ministerraad maar s even niet via de media,  
 (0.5) .hh uh >bij een persconferentie heb ik ook aange[geven]  
M:                                       °[hm hm]°  



B: van dat het juist uh verstandig is  408 
om nu niet al die speculaties te hebben,  

 (0.5) .hh dat dient de zaak niet?  
 

409 
410 

wij uh willen tempo uh betrachtin onze besluitvorming,  
 (0.4) .hh ma?ar >we zullen het op een manier moeten doen  
 waarin we wel rekening houden met< (0.5) .hh >mogelijkheden  
 onmogelijkheden voor voor t ons defensieapparaat<.  
 (0.3) 
 >hoe zit het met de verhoudingen met de partners,  
 wat zijn de verzoeken van bijvoorbeeld dAfghaanse regering<,  
 (.) 

411 
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al die elementen zullen we moeten wegen,  
 (0.4) .hh en dat veronderstelt  

418 
419 

(0.4) .hh dat je heel zorgvuldig te werk gaat.  
 (.) nou een combinatie¿  
 (.) >kzei het al< tempo °en zorgvuldigheid°. 
 (0.3) 
M: .hh in januari ten slotte  
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421 
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424 
425 
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427 
428 

is er een grote conferentie over Afghanistan in Londen?  
 (0.5) uh het kabinet heeft officieel tot maart de tijd om  
B: =ja   
M: =zelf te besluiten¿  
 (0.6) m mag ik u zo begrijpen dat het streven is om voor januari een besluit  
 te [[hebben]]  
B:    [[.h h h]] 
M: van Nederland? 
 (.) 
B: ik ik hoop dat wij bvoorbeeld voor zo'n conferentie  
 wel kunnen aangeven waar wij st

429 
430 
431 
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434 

aan?  
 dat hangt e samen met dat met dat tempo,  
 maar >u heeft ook< weer gelijk d uhm,  
 (0.4) .hh en das niet voor niets dat in de Kamer is gesproken  
 over die datum van één maart?  
 (0.7) .hh uh omdat ook in de Kamer in dat debat naa:uh voren kwam van  
 (0.3) °uh wwe° begrijpen dat u tijd nodig heeft om 

435 
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zorgvuldige  
 besluiten te kunnen 

441 
nemen en te kunnen voorbereiden,  

 (0.4) .[hh]  
M:       °[m ]° 
B: =uh >dus dat is de uitspraak van de Kamer geweest¿  
 maar uiteraard proberen we het eerder te doen,<  
 maar wanneer het is?  
 (0.3) >dat zal moeten blijken<. 
 (0.7)  
M: goed (0.5) dank u wel. 
 (0.3)  
B: °graag gedaan° 
 
 ((Eindtune, 4 seconden)) 
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Transcript van het volgende gesprek:  
Twee Vandaag, 16-04-2004, Jan-Peter Balkenende en Paul Witteman,  
Gesprek met de Minister-President  
 
Onderwerpen gesprek: 
Minister-President Jan-Peter Balkenende in gesprek met Paul Witteman over extra bezuinigingen 
waar het kabinet het over eens geworden is en de financiële staat van Nederland; over de discussie 
met betrekking tot normen en waarden die al eerder is geïnitieerd door Balkenende en in dat verband 
de opmerking van Jozias van Aartsen, destijds VVD-fractievoorzitter in de Tweede Kamer, dat 
Balkenende niet heel erg uit de verf komt.  
 
Verklaring afkortingen van namen gespreksdeelnemers in transcript: 
S = Jeroen Snel 
W = Paul Witteman 
B = Jan-Peter Balkenende 
 
Duur gesprek:  
10 minuten en  4 seconden 
 
Tekst transcript: 
S: en daarmee is het tijd voor de minister-president?  1 

2 
3 
4 

 tijd voor Jan-Peter Balkenende  
in het wekelijks gesprek met de minister-president¿    
Paul Witteman (0.3) bespreekt de politieke week met de premier¿  

 (0.5) .hh de belangrijke onderwerpen de extra bezuinigingen waar het  5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

kabinet het over  ↑eens↑ geworden is. 
 
INTRO (rond 13 seconden) 
 
W: meneer Balkenende uh u vertelde vanmiddag na afloop van de  

ministerraad dat er uh op een hele prettige m wijze is vergaderd in  
de ministerraad over de bezuinigingen.  

 in goede ↑sfeer↑ goede collegiale sfeer?  
 (0.6) .hh ik geloof dat u dat compliment  

wel drie keer gegeven heeft vanmiddag.  15 
16  (0.8) .hh toen dacht ik nou die ministers zijn dus niet goed (.)?  

 want die moeten vechten (0.3) voor hun portefeuille en  17 
18  >dat geld niet zomaar weer teruggeven?  

B: (0.9) ik heb de opmerking laatst gemaakt om maar  19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 

eens aan te geven hoe de verhoudigen in het kabinet zijn¿ 
 die zijn uh gelukkig erg goed (0.7)  
 uh tuurlijk ist zo dat uh ombuigen altijd uh pijn doet?  
 (0.4) uh tis mooier om geld uit te geven, 
 (0.5) uh dan om te zeggen van we moeten een uh tandje minder. 
W: =waarom is het dan [prettig]  
B:          [  na   ]        
W: om minder te geven?   
B: =nou omdat e iedereen int kabinet er van overtuigd is  
 dat we de problemen van nu niet moeten doorschuiven naar de toekomst.  
 (0.8) .hh uh we hebben te maken met een lopende problematiek in 2004?  
 (0.3) dat uh die s ernstiger dan vorig jaar  

[[u:h (0.5*) gisteren]], *((schatting lengte pauze)) 
W: [[u komt  geld tekort]] betekent dat  
 [lopen]de problema[[tiek]]. 
B: [ dat ]           [[ ja ]] 
 je komt dan gelden tekort dan doe je niets dat betekent  
 dat je dan uh echt uh (.) forse problemen gaat krijgen,  
 en dan kun je zeggen ja ach we doen maar niets¿  
 maar dat betekent dat je dan  



(.) de zaken doorschuift naar latere jaren.  40 
41 
42 
43 
44 

 dateeft geen zin?  
 (0.5) .hh uh het is ook een uh u tegenval >strikt onder ogen gezien<?  
 (0.6) .hh uh en ja d m minister Zalm die heeft  

>in overleg weer met anderen<  
 uh de de d bewindslieden bezocht en gezegd wat kunnen we eraan doen  45 

46 
47 

om uh de zaken uh in een goed spoor te [krijgen]¿ 
W:                 [dus toen] zeiden ze dus  

spontaa:n in een goeie colle[giale] sfeer (0.3) [[a::ch]]   48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 

B:                [  uh ]   nou        [[ ja  ]]  
   
W: dit bijvoorbeeld,  
 [of ] ik heb dat nog over [[offe]] 
B: [nou]           [[  u ]] maakt het wel e(hh) erg  

((grinnikt)) jolig maar >zos het natuurlijk niet<. 
 (0.4) u:h van belang is dat je een pakket van maatregelen hebt?  
 (0.4) u:h dat nu niet het beginnend  56 

57 
58 

economisch herstel gaat e belasten.  
 (0.3) [dus     een     das    een    factor ]. 
W:       [dus nu -dus zelfs de koopkracht wordt]  59 

60 
61 

 bijvoorbeeld niet aange[[past begrijp ik]] 
B:           [[ ja das das    ]] een tweede [belangrijke]? 
W:                              [ hoe doe   ]  62 

63 
64 
65 
66 
67 

 je dat die dus drie (0.3).hh miljard gulden dat is  
(.) drieduizend miljoen gulden.  

 (.) waar haal je dat vandaan↑ 
 (0.3)  
B: na dat begint met de:uh de koopkrachtontwikkeling.  
 u dit jaar hebben we een voordeel in de zin van dat de inflatie  68 

69 
70 

 (0.5) .hh nu uh lager is dan we vorig jaar hadden gedacht.  
 (0.9) dat betekent uh dat je dan kunt zeggen nou omdat de situatie  
 wat gunstiger is voor de burger?  71 

72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 

 (.)  
W: °hmhm° 
B: =zouden we iets kunnen doen?  
 in dit geval van <de premie> van die je betaalt voor de AWBZ 
W:  =°ja° 
B: =davan ietsje verhogen. 
W: =dus die gaa[[n   omhoog]]? 
B:        [[dat is dus]] 
W: maar de mensen >hebben daar in hun portmonnee geen last [van<  omdat] 
B:                            [weinig last] 
W: bij de [[super]]markt 
B:        [[pcies]]     ja 
W: de prijzen uh niet om[hoog] zijn [[gegaan]]. 
B:            [ ja ]     [[ dat ]] 
W: maar u u heeft -schrijft ook in uw brief uh  

°aan de Kamer° op de hoofdlijn,  
 .hh (0.3) dat er tweeëneenhalf miljard  

wordt gehaald bij de (0.3) uitgaven die  
 tot tot dan toe dus waar uh die ministers die pl↑annen voor hadden,  
 (0.4) .hh noem nou eens een groot bedrag waarvan u zegt  91 

92 
93 
94 

 nou en dat °doen we nou eens een keertje niet°. 
B: (0.4) .hh nou >dat heeft bevobbeld te maken  
 met winstafdracht van de Nederlandse bank¿ 
 das een bedrag dat mag je meetellen<?  95 

96 
97 
98 
99 

100 

 (.) dat uh dus dat komt dan gewoon vrij en  
dat uh vergemakkelijkt de problematiek?  

 >das een voorbeeld<.  
 (0.6) .hh het tweede voorbeeld?  
 (.) u:hm (0.6) .hh u::h we krijgen uh te maken met het terugbetalen  



van >bepaalde bedragen in dzin van ontwikkelingssamenwerking¿  101 
 swel een (.) bedrag dat je terugkrijgt mag j↑e dit jaar uh inboeken,  102 

103 
104 

    [dat]  
W:  °°[ja ]°° 
B: =betekent dus niet (0.5) dat je de verplichtingen  105 

106  de inspanningen voor ontwikkelingssamenwerking terugbrengt,  
 je hebt toevallig een meevaller >die kun je gebruiken. 107 

108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 

W: =ja het gaat om grote bedr↑agen  
[[bij zoiets kom je nooit om tweehonderd miljard]]¿ 

B: [[  het gaat om nee het gaat om het gaat steeds ]]  
 om bedragen van twee driehonderd uh miljoen. 
 (.)  
W: ja 
 (0.3) 
B: u::h in de sfeer van uh van de zorg?  
 (.) u:h ist zo dat alle (.) verplichtingen die zijn aangegaan  116 

117 
118 
119 
120 
121 

 in de sfeer van ABWZ kunnen worden nagekomen?  
 (0.5) uh maar je zegt nou a de ruimte  

die nog bestaat voor de komende maanden?  
 (0.3) .hh daar moe je wat u voorzichtiger mee zijn.  
 (0.3)  
W: ja [maar] ut ut het klinkt een beetje 122 

123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 

B:    [ nou] 
W: >als ik zo vrij mag zijn<¿  
 (0.4) uh als een boekhoudtruc,  
 van nou we halen daar wat weg en dat is één keer leuk  
 (.) en daar wat weg en dat is één keer leuk,  
 (0.5) u::h is is het ook inderdaad zo incidenteel? 
 (.) 
B: °ja° (0.4) nee <wat u:h de meeste u::h u uh  
 besparingen ombuigen> die we nu realiseren?  
 die hebben te maken met  

(.) éénmalige maatregelen die betrekking hebben  
 op het lopend jaar 2004.  
 (0.6) .hh (0.4) uh je kunt dus niet elk jaar zo'n operatie  
 uh gaan benutten om de zaak financieel >op orde te krijgen<. 
W: =hmhm 
B: =wanneer we praten over de problematiek 2005,  
 dan moet je natuurlijk kijken naar de structurele maatregelen,  139 

140  .hh (0.4) alleen je kunt uh niet zomaar  
 >in het lopend jaar nu plotseling  141 

142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 

allerlei zaken gaan veranderen want<  
 (0.4) ja dat kan te ver gaan.  
 en daar heb[[ben  we]]  
W:       [[de term]] boekhoudtruc vindt u te ver gaan. 
B: =dat kun je >ook absolute zin niet zeggen?<  
 het is geen geen boekhoudtruc 
W: =dus <de Europa die flink toekijken> natuurlijk  
 of u uh beneden die drie-procentnorm blijft? 
 (0.3) 
B: °ja° 
 (.) 
W: .hh uh die zal °niet° dat niet doorprikken en zeggen  
 °ja zeg als° -op deze manier is het niet echt structureel  

>daar heb< je niks aan. 
 (.) 
B: nee omdat tuuk men in Brussel heel goed uh ziet (0.4)  
 dat je onderscheid moet maken tussen uh de >propmatiek<  
 in een in een lopend jaar?  
 (.) het lopende begrotingsjaar¿  
 (0.5) .hh en wat je doet in de jaren ddaarna.  



 (0.4) we hebben nu te maken met een uh tekort (.) 2004¿  162 
163  (0.5) .hh u:hm we zullen aangeven >in de richting van Brussel<  

 hoe >we daarmee< omgaan¿  164 
165  (0.4) .hh en ik verwacht ook dat er een duidelijk  

begrip zal bestaan in Brussel hoe wij de zaak op togenblik aanpakken.  166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 

W: = >ja zoveel begrip hebben ze niet voor Nederland want Nederland was  
 ↑juist het strengste jongetje van de klas↑ toch,<  
 (0.4) als het ging om a↑ndere landen? 
 (0.4) 
B: ja het is uh -d daarom kijken we ook naar ons↑zelf??  
 (0.6) uh der zijn landen die uh soms  

een jaar achtereen die tekorten hebben¿  
 boven drie procent?  
 (.) dat heeft Nederland (.) niet gehad?  175 

176 
177 

 we hebben uh vorig jaar (0.4) ook vanwege  
bijvoorbeeld uh lagere overheden plotseling een tegenvaller gekregen,  

 dat is heeft geleid tot het tekort dat wat hoger is dan drie procent?  178 
 (0.7) op togenblik nemen wij maatregelen om juist  179 

180 
181 
182 
183 

 onder die drie pro↑cent uh te komen.  
 (0.5) .hh tis >weleens goed om wels te zeggen dat het  
 natuuk niet alleen om Brussel gaat<.  
 (0.6) want als je uh te maken hebt met een hoog tekort,  
 (0.3) dat betekent dat je zaken aan het doorschuiven bent  184 

185 (.) naar de toekomst?  
 betekent extra (.) uh rentelasten in de toekomst,  186 

187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 

 (0.5) .hh en het gaat er ons om dat we ook uh de komende jaren,  
 uh zaken als financiering van pensi?oen va?n zorg?  
 overeind kunnen houden,  
W: =hmhm 
B: =en je moet ook kijken van ja wat is het klimaat (0.4) 
 voor bijvoorbeeld et ec beginnend economisch herstel,  
 en kunnen bedrijven ook goed functioneren? 
W: = >en daarvoor is het nodig te bli?jven bezuinigen? 
 (0.5) 
B: .hh tis niet alleen een kwestie van bezuinigen.  
 (0.4) uh neem nu bijvoorbeeld de arbeidsparticipatie van mensen.  
 (0.3) dan de discussie over VUT prepensioen?  
 (0.6) [uh >we gaan gewoon<] 
W:       [      ja maar      ] u begint daarover¿  
     [[uh]] uh daar is nog volo volop heisa ov[er] 
B:    [[ja]]           [ja]  
W: tussen de vakbeweging en de regering?  
 (0.4) .hh want >de vakbeweging zegt  
 ja de regering komt zijn afspraken niet na¿  
 dat gaat zo niet¿  
 en straks dreigen ze nog die  

201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 

loonmatiging die ze hadden beloofd in te trekken¿  
 (0.3) daar ga↑at uw hele pakket>, 
B: =ja? 
W: =tussen de ↑vingers [[door]]?? 
B:           [[ ja ]] u zegt zegt de vakbeweging ik merk  

208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 

dat uh [de FNV]  
W:        [de FNV] 
B: kiest voor collectieve regeling,  
 het CNV e heeft meer oog voor de individue[le arran]gementen,  
W:                       [hm    hm] 
B: (0.3) individuele voorzieningen (0.4) .hh waarin werknemers ook een  

grotere (.) keuzevrij[[heid hebben dus t dus ]] 
W:                 [[ja maar ook dus ook de]] CNV-voorman heb [ik]  
B:                               [ja] 
W: gisteren horen zeggen dit gaat helemaal fout. 222 



B: (0.5) ja nou d kijk uh in Nederland zijn we nu gewend geraakt  
 aan hu:t betrekkelijk vroeg stoppen met uh met werken.  
 (0.8) .hh en de vraag is of je  

223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 

dat op langere termijn ook zo moet handhaven.  
 (0.3) en [[w ij]] 
W:           [[maar]] ik ken uw st↑andpunt wel ma[ar] 
B:                               [ja] 
W: ik zeg alleen maar dat de v↑akbeweging  

zegt het gaat niet g↑oed met die afspraak. 
 (0.5) 
B: .hh [[j a]] maar (0.3) °ud° (0.4) d dan moet u >denk ook even  
W:    °[[dus]]° 
B: kijken wat er vandaag is uh gebeurd<?  
 ik merk dat uh de FNV uh nu een plan heeft  

opgesteld met doppositie[par]tijen, 
W:               [ja?] 
B: (0.4) en dat heeft t j↓a tot verrassingen geleid bij de sjale  

238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 

 [[part]]ners zelf?  
W: °[[j::a]]°  
B: (0.3) bij werkgevers bij het CNV¿ 
 (0.4) [maar   dat   werd   geadviseerd]? 
W:       [maar >wat vond wat vond< u daar] eigenlijk van dat dat  
 het FNV bij de oppositie u:h, 
 (.) 
B: nou >precies wat ik zeg>?  
 wel wel wel een verrassing want (0.4) [[  .hh uh   ]] 
W:                   [[onaangenaam]] offu:h? 
B: = >nouja< ik(.hh) (lacht) >tis<  

(.) >in die zin is het natuuk een beetje onaangenaam<¿  
 (0.4) want uh daar waar de uh >werkgevers werknemers<  

(.) onderling nog aan het spreken zijn [over]  
W:                             °[hmhm]° 
 (.)  
B: uh hoe kijk je aan tegen 

253 
254 
255 

prepensioen¿  
 hoe >kijk je aan< tegen de 

256 
levensloopregeling?  

 (0.7) .hh dan verwacht >je toch dat in ieder geval  
 in eerste instantie daar gaan praten.  
 (.) en bovendien is e ook nog een gesprek met het kabinet dus<,  
 (.) 
W: ja? 
B: =dat was >wel een verrassing. 
W: = °↓ja↓°.  
 (0.4) .hh 

257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 

even over normen en waarden.  
 (0.3) u:h de - >zoals mensen met elkaar omgaan<.  
 (0.5) .hh hoe plaatst u in dat verband  
 >het optreden van de heer van Aartsen jegens u<? 
 (0.5) 
B: hm .hh ((“hm” wordt lachend uitgesproken door Balkenende)) 
W: (0.4) die u:h (0.5) heeft gezegd dat u u:h  

265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 

(0.4) niet heel erg uit de verf komt?  
 (0.7) citaat Algemeen Dagblad interview?  
 (0.5) .hh en efors tegen u uit voer afgelopen  
 (0.6) het was geloof ik woensdag in het debat over terrorisme? 
 (0.8) 
B: nou kek (.) wanneer je het hebt over terrorisme,  
 (0.8) .hh uh dan vind ik dat dat een debat moet zijn  
 dat 

277 
278 

altijd wordt gekenmerkt door waardigheid,  
 (.) door res

279 
pect >(.),  

 want das een veel te moeilijk onderwerp voor<.  
 dat leent zich niet >voor politieke spelletjes<.  

280 
281 
282 



 (0.9) .hhh en als dan ook in het debat (.) nog wordt gezegd¿  
 (0.6) uh dat een 

283 
kabinet >en dat ik<  284 

(0.7) de situatie van terrorisme zou vergoelijken¿  
 (.) 
W: hmhm 
B: =een beetje makkelijk eroverheen praten¿  
 (0.6) da dan zeg ik en dat is onacceptabel. 
 (.) 
W: ja maar de d natuurlijk en hij heeft zijn excuses aangeboden¿ 
B: =°ja° 
 (0.3) 
W: althans >hij heeft het teruggetrokken  

285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 

wat niet helemaal hetzelfde is<,  
 (0.4) maar (0.3) ik plaats het even in perspectief  
 van uh van Aartsen (0.3) versus Balkenende¿  
 het lijkt niet go↑ed te gaan °gewoon°¿  
 (.) 
B: ja maar (0.3) .hh [[k i j k]] 
W:                [[terwijl]] die wel het kabinet moet steunen  

althans. 
 (0.3) 
B: ja maar kijk, 
W: en dat wil u. 
B: (.) wa moet ik me bezig houden met uh uitlatingen van de heer Van  

Aartsen of moet ik letten op datgene wat we moeten doen. 
 (.) 
W: ik zou allebei doen als ik [ u]  
B:             [u:h] 
W: was ik zou me zorgen maken over de uitspraken [[van]]  
B:                       [[nee]] 
 (0.3) 
W: van iemand die de coalitie [wordt] 
B:             [ weet] 
W: geacht te steu[[nen ]] 
B:            [[weet]] u >waar ik me zorgen over maak<¿  
 (0.4) uh het feit dat >de werkloosheid fors oploopt<,  
 (0.5) dat uh in de -op langere termijn problemen  
 zo?uden kunnen krijgen met financiering van pensioenen>¿ 
 daarom zijn we bezig met die ag↑enda [en zijn we]?> 
W:                  [natu↑urlijk]  
 maar zegt u eigenlijk daar >dat daar Van Aartsen kan zich beter  
 da↑ar mee bezig houden [[dan]]< met mij te be[ kri-] 
B:              [[ik ]]           [nj::a]? 
W: tiseren?  
 (0.8) 
B: elke politicus die treedt op zoals ie optreedt. 
 (.) en als je top de man [[wilt spelen]], 
W:                [[u kunt het ]] niet bagatelliseren. 
B: =nee maar ik vind kijk (0.3) u::h opmerkingen als uh als  
 ↓°>daadkracht weetik allemaal<°↓,  
 dat dat zijn makkelijke 

307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 

din[  gen  ]? 
W:              [hij komt] niet uit de verf?? 
B: =uh (0.5) dat °uh uh° ik vind dat soort zaken dan  
 hoef ik niets over mezelf te:uh te beginnen,  
 als ik zie hoe we op togenblik 

333 
334 
335 
336 

bezig zijn internationaal,  
 om te we -ik ben in China geweest we >hebb we hebben<  
 [[eergisteren ook gesprekken gehad]].  
W: [[ja   we   hebben   ze   allemaal]] in (ketie)  
 broek over deuh over de muur zien [springen]  
B:                 [ja       ] 

337 
338 
339 
340 
341 
342 



W:  >bij wijze van spr[[eken]] < ((lacht non-verbaal)) 
B:          [[ ja ]] >ja wat tuuk ook opviel dat dat en dat je  

343 
344 
345 
346 

niet in de kranten zag de gesprekken die kep gehad met de president  
en de met de premier.  

 we hebben der buitengewoon goede gesprekken uh gead.  
 we zijn 

347 
bezig om ons voor te bereiden  348 

349 op het voorzittersschap van dEuropese Unie<¿  
 (0.4) .hh we zijn bezig met een herstelprogram omdat tal van zaken de  350 

351 
352 
353 

afgelopen jaren niet zijn opgelost? 
W: =ja [maar u bent over uzelf]  
B:     [u kunt het kabinet het] 
W: over uzelf >bent u niet ontevreden ik had het over de heer  
 Van Aartsen die dat W↑EL is<?  
 (.) die [[zegt]] 
B:         [[j  a]] 
W:    u komt niet uit de verf↑↑ 
B: =ja maar ik heb geen behoefte om u:h die discussie met de heer Van  

354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
370 

Aartsen aan [te gaan], 
W:             [dat zou] ik wel doen want [[hij]]  
B:                         [[hij]] 
W: moet u toch steunen↑ 
B: =nee nou kijk (.) uh ik denk dat  
 -(het nem nie weg)  

is wat er deze week is gebeurd.  
 (0.6) we hebben vandaag in het kabinet >dus ook< teruggekeken.  
 (0.7) en de: uitlatingen die de heer  

Van Aartsen naar voren heeft gebracht,  
 die hebben eigenlijk kabinetsbreed geleid tot kritiek van zo  

(.) moet je t niet doen. 371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
380 
381 
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384 
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394 

 (0.3) 
W: ook dus >de heer Zalm heeft die kritiek op de heer Van Aartsen geuit. 
 (.) 
B: uh iedereen int kabinet was ervan overtuigd  

dat dit niet de methode van optreden is¿  
 (.) >ook trouwens in de richting van de heer Donner<?  
 (0.4) uh toen was het weer uh de heer Donner is <laks en naïef> 
 (.) 
W: ja 
 (.) 
B: nou (.) ik heb heel goed opgelet hoe het debat sgelopen.  
 ik vond dat >de heer Donner< een goed verhaal had↑  
 (0.7) en toch aan het eind wordt dan gezegd nee hoor< ik handhaaf de  
 term >door de heer Van Aartsen<  
W: =°ja° 
B: =ik handhaaf de term laks en nief  

>ik vind niet dat je dat kunt doen<. 
 (.) 
W: heeft u dan tegen de heer Zalm gezegd ik zou eens met  
 Van Aartsen gaan praten om te zorgen dat de toon verandert? 
 (0.5) 
B: ach uh der wordt regelmatig met elkaar gepraat,  
 uh dat kan uh kan nuttig zijn (0.4) .hh zoals gezegd, 
 het gaat in de politiek uh om resultaat en niet om decibellen  
 en ik had het ge

395 
voel  396 

397 
398 
399 
400 
401 

(0.4) dat de afgelopen weken de decibellen wel te hoog waren. 
 (1.2) 
W: dank u wel 
 (0.3) 
B: °graag gedaan° 
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met betrekking tot een nieuwe missie naar de provincie Kunduz in Afghanistan. 
 
Verklaring afkortingen van namen gespreksdeelnemers in transcript: 
M = Ferry Mingelen 
R = Mark Rutte 
 
Duur gesprek:  
10 minuten en 15 seconden 
 
Tekst transcript: 

((Begintune, 12 seconden)) 1 
2 
3 

M:  Meneer Rutte ik hoorde u  
op de persconferentie hier net voor uh zeggen 
ik neem alle signalen uit de samenleving heel serieus  4 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

(0.7) >is dat zo<? 
(0.4) 

R:  zeker 
(1.0) 

M:  .hh nou komt u hier naartoe? 
(0.3) uhm uhm dit is een geluiddichte studio maar als je buiten staat 
-je hoort de helikopters (0.5) ronken? 
(0.4) uh het plein aan >de andere kant van het Binnenhof<  
is (.) schoongeveegd, 
(0.5) u komt met politiebegeleiding (0.3) naar deze studio toe¿ 
(0.5) uh bent u onder de indruk van de studenten uh protesten 
want >daar heb ik het natuurlijk over<. 

R:  (0.3) .hh nou >onder de indruk< is wat zwaar  
maar ik neem het wel serieus he want als uh vijftienduizend studenten 
komen demonstreren dan(0.7) .hh u:h dan dan merk je  
>in ieder geval< dat passie ook bij hen zit¿ 20 
om iets aan het probleem te doen. 21 

22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

namelijk dat dat onderwijs niet goed genoeg is¿ 
(0.8) .hh waar we het over ONeens zijn  
>en daar gaat natuuk ook die demonstratie over<? 
is over de vraag hoe je dat oplost? 
(.) 

M:  ja maar eerst heel ook even de actiemiddelen >ik bedoel< dit is wel 
heel veel passie als hier (0.6) .hh u:::h de ME moet uh ingrijpen¿ 
de straten moeten worden schoongeveegd¿ 
(0.5) 

R:  .hh ja ik heb ik heb eerlijk gezegd geen zicht op wat er 
-of er dingen zijn misgegaan maar de indruk was op televisie  32 

33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 

uh wat eerder vanmiddag dat (.) de demonstratie op het Malieveld, 
(0.8) .hh -e ik zag Halbe Zijlstra daar de:::uh troepen toespreken 
dat [dat ] 

M:      [hmhm] 
R:  goed ging? 

(.) uh althans zo op TV kijkend¿ 
en ik heb verder geen signalen dat daarna  
(0.6).hh problemen zijn ontstaan, 
>maar het zou best kunnen< dat tijdens dit gesprek 
(0.7) bekend wordt dat er uh toch relletjes zijn geweest  



en dat zou ik dan zeer betreuren maar  43 
(.) het is lastig daarop te reageren >als ik het niet zeker weet<. 44 

45 
46 
47 
48 
49 
50 

(.) 
M:  .hh goed (.) uh e e de basis van deze protesten is dat uh dit kabinet 

bezuinigt op het hoger onderwijs? 
<(0.8) uh::m u::h u:h en u (0.6) ziet geen ruimte om de studenten> 
tegemoet te komen mag ik het zo samenvatten? 
(0.3) 

R:  .hh nee e dat verhaal is anders? 51 
uh wat wij willen is dat t hoger onderwijs verbetert¿ 52 

53 
54 
55 

en het is waar dat de komende (.) paar jaar ook het hoger onderwijs 
wordt aangeslagen en iets daalt¿ 
(.) maar daarna gaat het weer stijgen? 
(.) en dan komt het op een structureel hoge  56 
(0.6) kruissnelheid te liggen? 57 
(0.7) en wat ik van studenten vraag om dat geld te vinden voor die 58 
extra investeringen in het onderwijs is om ook een grotere bijdrage 
te geven  

59 
60 
61 
62 
63 
64 

(.) >en wat ze daarvoor [[teru?g]] 
M:                        °°[[h    m]]°° 
R:  krijgen<, 

.hh (0.6) want daar gaat het uiteindelijk om, 
is dat dat onderwijs verbetert en dat is nodig  65 

66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 

want >het is niet goed genoeg<? 
(0.3) 

M:  ja (0.3) .hh nou zijnt niet alleen de studenten die demonsteren¿ 
(0.4) .hh der ging uh vanochtend ook  
een uh indrukwekkende rij hoogleraren¿ 
die heeft u vanuit de Treveszaal  
(0.3) .hh ook nog rond de Hofvijver kunnen zien lopen¿ 
(0.2) [.hh]  

R:        [j a] zoals [[Don]]ner zei zeven keer rond de Hofvijver  
M:               [[u h]] 
R: [bi j b e lse] 
M:  [precies naja] dat precies dus  

dan vallen de muren uh naar beneden van uh Cartha?go geloof ik¿ 
nou in elk geval 

R:  =Jericho ik weet het niet meer 
M:  =e Jericho ja 
R:  =Donner is [[(daarbij]] de gast) 
M:             [[ u:::hm ]] 

(0.3) e maar de uh -ook de hoogleraren uh protesteren en wat 
-en en hun stelling is (.) met de bezuinigingen van dit kabinet, 85 

86 
87 
88 
89 
90 
91 

(0.4) .hh gaat de kwaliteit vant hoger onderwijs (0.4) gaat eraan. 
(0.4) 

R:  >nou dat dat kan ik echt weerleggen want dat is niet zo<  
[u h ] 

M:  [maar] zijn zij (0.6) ↓zijn zij↓ niet goed geïnformeerd? 
R:  =nee maar ik denk dat zij: niet eerlijk (0.5) volledig eerlijk 
 >voorlichting krijgen van hun bestuurders<¿ 92 

93 
94 
95 
96 
97 
98 

[[der zitten nu d:e]] 
M:  [[zij   zijn   zelf]] niet in staat om  

(0.3) om te beoordelen of dat zo is, 
u zegt ze zijn ver[keerd     voorgelicht] 

R:            [ze zijn daar zeer toe] in staat¿ 
maar ik zou ze uitdagen >nog eens<  
he::el goed te kijken naar de cijfers, 99 
want de cijfers zijn namelijk dat er 100 

101 
102 
103 

(0.6) .hh in u:h uh de schatkisten  
(.) van de universiteiten [[e  n]] 

M:                          °°[[hmhm]]°° 



R:  hogescholen zo'n vier miljard zit¿ 104 
waarvan ruim een miljard (0.5) gewoon geld is (.) wat je kunt 
uitgeven >dus niet< geb

105 
ouwen maar echt (.) besch beschikbaar geld¿ 106 

107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 

(0.8) .hhh wat wij doen is >de komende jaren een kleine aanslag op 
het hoger onderwijs daarna gaat het weer omhoog¿ 
en nou zeggen de instellingen<? 
tegen die hoogleraren bijvoorbeeld¿ 
.hh (0.7) vanwege die bezuinigingen  
moeten we u uh deels gaan ontslaan?. 

M:  =ja 
(0.3) 

R:  dat slaat tuuk nergens op. 
(0.4) 

M:  en die hoogleraren die zijn zo dom dat ze dat uh van ehun besturen 
aanvaarden en u moet het uh gaan uitleggen dat het niet zo is↑ 

R:  kijk hoogleraren zijn zeker niet DOM. 
(0.3) maar zijn [natuuk] 

M:                 °[j    a]° 
R:  wel heel specifiek met één gebied bezig¿ 
M:  =ze zijn [[misleid]] 
R:      [[u : : h]] 
M:  ↑door hun besturen↑ 
R:  =ah das te zwaar, 

maar ik zou ze ui↑tdagen toch nog eens he?el  
goed het gesprek ook aan te gaan met hun eigen bestuurders? 
(0.6) .hh en te vragen vrienden hoe zit het  
nou precies met die reserves met die potten met geld en  130 

131 
132 
133 
134 
135 

(0.5) .hh >hoe zorgen we er nou voor dat op deze universiteit een 
student niet negen uur per week studeert, 
(0.6) college krijgt maar weer twi?ntig uur, 
(0.3) dat niet de student-assistent het eersteja[ars] 

M:          [j a]   
R: college kan geven maar dat ik als 136 
  hoogl↑eraar h?e die daar stond te demonstreren↑ 137 

138 
139 

(0.4) dat die hoogl↑eraar weer het eerstejaarscollege kan geven, 
dat je studenten weer  
(0.3) .hh dat vakgebied [[in]} trekt en het [best] 140 

141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 

M:         °°[[ja]]°°          °°[h  i]°° 
R:  denkbare hoger on?derwijs gaat 

(0.3)  
M:  ik ik zie die passie bij u ook? 

(0.4) 
R: =uhum[[uhum]] ((kucht)) 
M:      [[maar]] (.) maar  

(.) die hoogleraren nogmaals die zijn toch niet achterlijk 
(0.3) 

R:  =o ze[ker] 
M:       [die] komen hier met met met een paar honderd naartoe? 

(0.8) uh ofwel ze zijn misleid door hun bestuur¿ 152 
of (0.3) wellicht u vergist zich over  153 

154 
155 
156 
157 
158 

de geldpotten die nog aanw↑ezig zijn↑ 
(.) 

R:  kij de da die die zijn gewoon bekend h?e die potten¿ 
M:  =°ja° 
R:  =en dat kunnen zij zelf ook nagaan¿ 

en der ligt dus heel veel geld op de plank¿ 159 
160 
161 

(0.8) .hh uh men houdt enorme buffers aan bij die  
<onderwijs u:h instellingen>¿ 
der is heel veel geld de afgelopen jaren  162 

163 extra naar het onderwijs gegaan 
das grotendeels helaas gegaan naar gedoe¿ 164 



(0.5) schaalvergroting uh bestuurde[[r  s]] 165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 

M:                                     [[no:u]] 
R:  etcetera, 
M:  =omdat onder druk van de politiek [(het   wel  gaat)] 
R:          >[nee ik heb weleens] gezegd als je  

zo'n zo’n droog tuitje hebt en je gooit er een hele hoop geld  
[[i   n]]  

M:  [[n::ou]] 
R:  de vorm van water over dan zie je dat meteen wegzakken de tuin in<. 173 

174 (0.4) en >er komen< nauwelijks nieuwe plantjes. 
de [truc] 175 

176 
177 
178 
179 
180 
181 

M:     [j::a] 
R:  nu de grote ui?tdaging die we hebben in het onderwijs? 

(0.3) de komende tijd is niet alleen meer geld? 
(0.5) want uiteindelijk moet er  
(0.4) gewoon geld heel gericht extra geïnvesteerd worden¿ 
dat vragen we ook aan studenten om een bijdrage aan te leveren¿ 
(0.5) .hh tis ook de vraag hoe je dat doet, 182 

183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 

(0.7) .hh en >wat we vooral moeten doen< is ervoor zorgen 
dat we bijvoorbeeld in het HBO gaan snijjen  
(0.5) .hh in die lagen v in die leemlagen van be[[stuur en m]] 

M:                                                  [[het   maar]] 
R:  anagement. 
M:  =dat zijn allemaal bestuurders die zijn aangesteld door de overheid  

>die zijn< daar (0.3) [d     o    o    r] 
R:                        [>nee das niet zo<] 
M:  door verantwoordelijke universiteiten aangeworven, 

.hh (0.3) e e e eigenlijk zegt u dus dat we  
daar een een een kaste van bestuurders op die universiteiten hebben? 
(0.3) die potten met geld hebben? 194 

195 (0.3) die dat geld niet willen besteden voor het hoger onderwijs¿ 
die daarop willen blijven zitten? 196 

197 
198 
199 
200 

(0.7) uhm die hun hoogleraren misleiden¿ 
die hun studenten misleiden¿ 

R:  .hhhhh ((grinnikt, ook non-verbaal zichtbaar))  
u maakt er nogal een soep van¿ 
[[kijk ik ik ben zelf]]           201 

202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 

M:  [[nou nee  dat is wel]]  
dat is uw [verhaal  en en]  

R:      [na nee nee nee] 
M: en het opvallende is natuurlijk dat dat verhaal goed uitkomt  

(0.5) als je (0.5) in uw geval wil snijden op het hoger 
onderwij[[s d]]e vraag is [klopt  het verhaal] 

R:          [[nee]]           [laten we a↑annemen]  
dat deze regering te goede trouw is, 
dat we het echt vinden, 210 

211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 

(0.5) want dat vinden we namelijk, 
(0.7) .hh wij vinden >echt dat het hoger onderwijs moet verbeteren< 
[[ik]] was zelf staatssecretaris op de post waar nu Halbe Zijlstra  

M:  [[ja]]                                                              
R:  [de] huidige staatssecretaris zit¿ 
M: [ja] 
R: (0.6) .hh in de periode 2004-2006? 

ik heb toen te maken gehad met die bestuurders, 
het probleem (0.5) zat niet bij de e rectoren magnifici, 219 
(0.5) .hh dat zijn mensen die zeer wetenschappelijk gedreven zijn  220 

221 
222 

zeer onderwijsgedreven zijn, 
(0.5) het probleem zat ook toen (0.5) bij het College van Bestuur  
die eigenlijk vaak te vaak met hun rug naar de instelling staan  223 

224 en met een open knip naar Den Haag¿ 
we hebben meer geld nodig¿ 225 



(0.7) .hh en als je dan gaat kijken wat er met dat geld gebeurde¿ 226 
(0.3) leidde dat in veel teveel gevallen tot meer (.) uh managers, 227 
in het HBO (0.6) tot (.) uh verhoudingen dat wel dertig 228 
tot veertig procent van het geld van iedere bestede Euro¿ 229 

230 (0.3) gaat naar gedoe (.) en niet naar onderwijs 
>stel je nou eens voor dat je< dat zou kunnen halveren? 231 

232 (0.4) .hh dan speel je niet een >paar honderd miljoen< vrij 
[[dan]] speel je bijna een milja?rd vrij °voor [het onderwijs]°. 233 

234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 

M:  [[nee]]                                        [als   dat   z] 
o is dan zou dat heel [[mooi zijn]], 

R:                       >[[zo is het]]< 
M:  nou ik iks ik leg u één citaat v↑oor↑ 

(0.7) uh:::m waar visie ontbreekt verkommert het volk¿ 
(0.6) uh der s worden ongemotiveerde inbreuken op e de 
onderzoekstrajecten °.hh°(0.5) uh uh gepleegd, 
en <dat zei de oud-landbouwminister> Cees Veerman, 
(1.1) 

R:  [j a] 
M:  [nou] was die geen vriend van het kabinet¿ 
R:  =>nja kijk< 
M:  =maar misschien is  

(.) -zegt het toch wel iets dat er o ook dat soort mensen  
>zeggen van joh< .hh (0.4) kabinet >jullie zijn op de verkeerde weg<? 
we willen (0.3) innovatief willen  
we tot de vijf van de wereld behoren, 
(.) dat gaat op deze manier niet lukken. 

R:  =>ja dat is een andere discussie<, 252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 

dit gaat niet zozeer over de vraag  
(.) hoe ga je om met het hoger onderwijs? 
dit is (0.4) kritiek die hij heeft  
(.) naar ik heb begre?pen op (0.5) de manier waarop 
(0.3) wordt omgegaan met de potten geld  
die beschikbaar zijn voor innovatie. 
(0.7) .hh wat wij [[niet]] 

M:                  °°[[j  a]]°° 
R:  doen? 

(0.4) >dan kan ik Cees Veerman echt geruststellen<¿ 262 
is bezuinigen op de eerste geldstromen die naar 263 
de universiteiten gaan voor het basisonderzoek. 264 
(0.4) .hh waar we we↑l naar kijken is hoe kun je der nou voor zorgen¿ 265 
(0.5) .hh dat het onderzoek dat universiteiten en hogescholen doen? 266 
(0.3) .hh in veel meer gevallen dan nu? 267 
(0.4) ook geld gaat opleveren in de markt dat er bedrijven uit 
voortkomen zoals een universiteit van Twente heeft gedaan, 

268 
269 

daar komen (0.5) .hh zevenhonderdvijftig bedrijven  270 
271 
272 
273 
274 

uit voort uit de universiteit. 
(0.6) tegelijkertijd hun collega´s in Delft en Eindhoven¿ 
(0.4) ook technische universiteiten¿ 
zeer vergelijkbaar¿  
(0.4) komen niet (0.4) tot een fractie van dat aantal  275 
(0.3) en dat heeft alles te maken 276 

277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 

(0.5) met de vraag hoe je omgaat met je innovatiegeld. 
(0.3) 

M:  oke we hadden het over signalen uit de samenleving? 
dit signaal hebben we ge uh gehad¿ 
(0.5) uh ander signaal een meerderheid in de samenleving 
is tegen de missie (0.5) de trainingsmissie uh Afghanistan¿ 
(0.3) daar is al veel over over gepraat¿ 
vandaag is er een uh worden de kamerleden gebriefd¿ 
maandag is er een grote hoorzitting¿ 
(0.8) .hh ((snuift)) uhm e e het is onzeker of  286 



(.) er een meerderheid zal zijn¿ 287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 

dat (0.5) hangt onder a anderen af van Groenlinks van D66¿ 
(0.6) .hh uh die hebben kennelijk dus >vanmiddag< die die die brief  
>in de (geme)< (0.4) -kennelijk toch moeite met wat zij zien als het 
paramilitaire karakter (0.6) van de op te leiden 
°[troepen]°. 

R:   [hm   hm] 
M:  (0.4) nou heeft u daar natuurlijk in uh in de afgelopen weken  

uitgebreid met de NAVO met de met Europa al over gepraat¿ 
(1.0) zijn er op zichzelf -ziet u op zichzelf mogelijkheden  
om in de in de harde afspraken die da?arover zijn gemaakt  
(0.4) om daar nog wat aan te veranderen? 
(0.7) 

R:  eerst moeten we (0.5) met elkaar vaststellen  
>of er wel of geen sprake is< van dat (0.4) uh 
militaire karakter dat paramilitaire karakter, 
ik ben ervan overtuigd (0.9) .hh dat (.) als vanmiddag  303 

304 
305 

(0.7) d:e vragen worden beantwoord schriftelijke vragen en volgende 
week (0.3) de debatten in de kamer gaan plaatsvinden¿ 
(0.7) .hh dat we kunnen aantonen >dat dat niet zo is¿ 306 

307 kijk wat we ↑doen< Eupol traint het midden en hogere kader, 
[[dat is  politie  dat  zijn  das Europese]] 308 

309 
310 
311 
312 
313 
314 

M:  [[dat is Europees dat zijn dat is Eurom ja]] 
R:  uh missie? 
M:  =ja 
R:  =je traint dus met [po]litiemensen het >ho midden en hogere kader<, 
M:                     [ja] 
R:  (0.4) .hh ma wat je wilt is niet alleen midden en hogere kader je 

wilt ook dat (0.3) er politiemensen zijn die op straat  315 
316 
317 
318 
319 
320 

(0.3) kunnen werken, 
he de civiele (0.3) Afghaanse politie, 
(0.7) .hh en dan kom je met het volgende punt¿ 
(0.4) dat in Afghanistan  
(0.3) er ook (0.8) issues spelen rondom bermbommen¿ 
daar heb je in Alkmaar en IJmuiden gelukkig geen last van  321 

322 
323 
324 
325 
326 
327 

of in Amsterdam maar wel in Afghanistan. 
je hebt te maken met bijzondere  
(0.3) >v[[eilig]]heidssitua[ties] bijvoorbeeld< op grote 

M:          [[d u s]]          [j  a] 
R:  markten waar aanslagen zouden kunnen worden gepleegd, 

waar (0.4) .hh de civiele politie (0.4) .hh in staat moet zijn om de 
burgerij(0.4) uh uh te beschermen¿ 328 
(0.5) nou (0.3) daarom hebben wij die  329 
  [[mili]]tairen nodig omdat die als terainers meegaan¿  330 

331 M:  °°[[j  a]]°° 
R:  niet om (0.5) offensief te gaan vechten¿ 332 

333 
334 

nee die gaan mee als trainers? 
(0.5) om die politiemensen  
(.) aanv↑ullend op wat de marechaussee ze gaat leren? 335 

336 
337 
338 
339 

(0.4) te [leren] >hoe je moet omgaan met bermbom[[men]]< 
M:           [d u s]                                [[j a]] 
R: hoe je moet omgaan >bijvoorbeeld met die gevaarlijke situaties  

die op markten kunnen ontstaan etcetera<, 
(0.3) dat is nodig >[want] anders kun je die politie nie opleiden, 340 

341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 

M:                    °°[j  a]°° 
R:    [[dat is dus]] 
M:  °°[[gezien  de]]°° 
R:  niet paramilitair 
M:  °ja°¿ 

(.) 
R: dat zijn trainers<. 



(0.3) 348 
349 
350 

M:  °m° (0.3) gezien de tijd¿ 
(.) de e e e er is (.) uh aarzeling over die missie? 
(0.3) kunt u in de voorstellen zoals die der nu liggen  351 

352 
353 
354 
355 
356 
357 

(0.5) in de verdeling tussen Eupol en en NAVO-  
(0.4) trainers kunt u daar nog wat aan veranderen. 
(.) 

R:  >.hh ik heb ook bij de persconferentie net gezegd< 
ik ga niet (0.3) nu [via] de televisie onderhandelen? 

M:                     °[aff]° 
R:  u:h uh het is nu eerst zaak dat we het  358 

eens zijn over de feiten met elkaar, 359 
360 en ik hoor de zorgen? 

(0.5) en daar gaan we gewoon heel serieus mee om  361 
362 
363 
364 
365 
366 

zowel schriftelijk als volgende week in het debat. 
(0.5) 

M:  goed dank u wel 
R:  kee 

((Eindtune, 5 seconden)) 
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