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Abstract 
In de wetenschappelijke literatuur wordt er steeds meer gesproken over de intrede van sterrendom 

in de politiek. Politici zouden zich steeds meer presenteren als sterren, door bijvoorbeeld inzicht te 

geven in hun privéleven. Op deze vermenging van politiek en entertainment bestaat veel kritiek, 

omdat amusement het zicht op de ware politieke boodschap vertroebeld. 

In dit onderzoek wordt een antwoord gegeven op de hoofdvraag: In hoeverre ontstaat in 

Nederlandse talkshows van de NPO een  construct van ministers als celebrity-politici? Middels een 

tekstuele analyse van optredens van ministers in drie talkshows van de NPO wordt gekeken in 

hoeverre er in de Nederlandse politieke arena sprake is van celebrity-politici. De analyse focust op de 

momenten waarop de ministers hun menselijke kwaliteiten laten zien. Daarbij wordt er gekeken of 

het initiatief voor het praten over privéthema’s  bij de politicus of bij de presentator ligt. 

 De resultaten geven inzicht in het feit dat er in Nederland in zekere sprake is van celebrity-politiek. 

De ministers spreken geregeld over privéthema’s. De constructie van een privépersona komt tot 

stand in samenwerking met de presentator. Vaak biedt de presentator de minister een podium om 

zijn persoonlijke emoties of anekdotes te etaleren, maar het is aan de minister om te bepalen in 

welke mate hij persoonlijke informatie prijsgeeft.  

  



2 
 

VERKLARING: INTELLECTUEEL EIGENDOM  
 
De Universiteit Utrecht definieert het verschijnsel “plagiaat” als volgt: 
  
Van plagiaat is sprake bij het in een scriptie of ander werkstuk gegevens of tekstgedeelten van 
anderen overnemen zonder bronvermelding. Onder plagiaat valt onder meer: het knippen en plakken 
van tekst van digitale bronnen zoals encyclopedieën of digitale tijdschriften zonder aanhalingstekens 
en verwijzing; het knippen en plakken van teksten van het internet zonder aanhalingstekens en 
verwijzing; het overnemen van gedrukt materiaal zoals boeken, tijdschriften of encyclopedieën zonder 
aanhalingstekens of verwijzing; het opnemen van een vertaling van bovengenoemde teksten zonder 
aanhalingstekens en verwijzing; het parafraseren van bovengenoemde teksten zonder verwijzing. Een 
parafrase mag nooit bestaan uit louter vervangen van enkele woorden door synoniemen; het 
overnemen van beeld-, geluids- of testmateriaal van anderen zonder verwijzing en zodoende laten 
doorgaan voor eigen werk; het overnemen van werk van andere studenten en dit laten doorgaan 
voor eigen werk. Indien dit gebeurt met toestemming van de andere student is de laatste 
medeplichtig aan plagiaat; ook wanneer in een gezamenlijk werkstuk door een van de auteurs 
plagiaat wordt gepleegd, zijn de andere auteurs medeplichtig aan plagiaat, indien zij hadden kunnen 
of moeten weten dat de ander plagiaat pleegde; het indienen van werkstukken die verworven zijn van 
een commerciële instelling (zoals een internetsite met uittreksels of papers) of die tegen betaling door 
iemand anders zijn geschreven.  
 
Ik heb de bovenstaande definitie van het verschijnsel “plagiaat” zorgvuldig gelezen, en verklaar 
hierbij dat ik mij in het aangehechte essay / werkstuk niet schuldig heb gemaakt aan plagiaat.  
 
Naam: Jasper Hoogland  
 
Studentnummer: 3678512  
 
Plaats: Utrecht  
 
Datum: 28-05-2015 
 
Handtekening: 
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Hoofdstuk 1 – Inleiding 

1.1 De intrede van sterrendom in de politiek 
Normaliter bezoekt presentator Peter van der Vorst in zijn programma VAN DER VORST ZIET STERREN 

bekende gezichten uit de wereld van film, televisie en entertainment. In de aanloop naar de Tweede 

Kamerverkiezingen van 2012 zond RTL4 echter een special uit van het programma onder de noemer 

VAN DER VORST ZIET HAAGSE STERREN, waarin hij op pad ging met diverse politieke kopstukken. Het 

persbericht dat gepubliceerd werd om de uitzending te promoten, stelde dat de leiders van de grote 

partijen zeer openhartig zijn over hun privéleven. ‘Wie zijn ze nu echt?’ vroeg RTL zich af.1 

Het feit dat RTL rept over Haagse sterren past binnen een tendens die al langer waarneembaar is in 

westerse maatschappijen. Entertainment speelt een steeds belangrijkere rol binnen de politieke 

sfeer.  Van oudsher bestaat er een onderscheid  tussen het triviale(de entertainmentindustrie) en het 

serieuze (de politiek). 2 Door de opkomst van de televisie is de politiek gaan ‘verentertainen’. Veel 

critici stellen dat een mengeling tussen beide een zorgelijke ontwikkeling is. In een dergelijke 

maatschappij gaat het volgens de Amerikaanse communicatiewetenschapper Postman veel meer om 

stijl, ofwel de manier waarop je een boodschap brengt, dan om de inhoud.3 Het is op die manier 

onmogelijk om in te zien wie de betere politicus is, als ‘beter’ gedefinieerd wordt als meer kundig op 

het gebied van onderhandelingen en capabel in het uitvoeren van de politieke taak.4  

Binnen het debat over de mengeling van politiek en entertainment wordt vaak gesproken over 

celebrity-politiek. Dit fenomeen behelst de intrede van sterrendom in de politiek. Het beslaat 

enerzijds celebrities uit de entertainmentindustrie die zich in het politieke veld gaan bewegen  als 

bijvoorbeeld commentator, politicus of lijstduwer. Anderzijds gaat het om politici die het sterrendom 

gebruiken, door zich zelf te gaan gedragen als ster of door zich te omringen met bekende celebs.5 In 

dit onderzoek staat de laatste categorie centraal. De resultaten moeten inzicht geven in hoeverre er 

                                                             
1
RTL, Lijsttrekkers tonen hun privéleven in Van der Vorst ziet Haagse sterren (Hilversum: RTL, 2012),  

http://www.rtl.nl/service/rtlnederland/components/pressroom/persberichten/2012/08_augustus/Lijsttrekkers
_tonen_hun_priveleven_in_Van_der_Vorst_Ziet_Haagse_Sterren.xml.  
2
 John Street, ‘Celebrity Politician: Popular Culture and Political Representation,’ in The British Journal of Politics 

and International Relations 6 (2004), 439. 
3
 Neil Postman, Amusing us to Death: Public Discourse in the Age of Show Business, (London: Penguin Books, 

1985), 100. 
4
 Postman, Amusing us to Death, 137. 

5
 Paul ‘t Hart en Karen Tindall, ‘Leadership by the famous: Celebrity as Political Capital,’ in Dispersed Democratic 

Leadership: Origins, Dynamics and Implications, ed. J. Kane e.a. (Oxford: Oxford University Press, 2009), 263-
264. 

 

http://www.rtl.nl/service/rtlnederland/components/pressroom/persberichten/2012/08_augustus/Lijsttrekkers_tonen_hun_priveleven_in_Van_der_Vorst_Ziet_Haagse_Sterren.xml
http://www.rtl.nl/service/rtlnederland/components/pressroom/persberichten/2012/08_augustus/Lijsttrekkers_tonen_hun_priveleven_in_Van_der_Vorst_Ziet_Haagse_Sterren.xml
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sprake is van de constructie van een celebrity-politicus in gesprekken met ministers in talkshows van 

de Nederlandse Publieke Omroep. 

1.2 Celebrity-Politiek 
Bij celebrity-politici gaat veel aandacht uit naar hun privéleven en –persoonlijkheid. Er wordt meer 

gekeken naar de ‘menselijke’ kwaliteiten van een politicus.6  Een succesvolle ster is aantrekkelijk, 

innemend en alledaags, zo stelt communicatiewetenschapper Robbert E. Denton.7 Zodoende is het 

voor een celebrity-politicus van belang dat hij (delen van) zijn persoonlijkheid en privéleven laat zien. 

In dit onderzoek wil ik inzicht verkrijgen in het construct van een politicus als celebrity. Om dat te 

bewerkstelligen is een analyse van de constructie van diens privépersona vereist. 

Veel auteurs hebben zich reeds gebogen over het fenomeen celebrity-politician. De meeste van deze 

literatuur gaat over de rol van reeds bestaande celebrities in de politiek en de manier waarop zij hun 

steentje proberen bij te dragen aan de democratie, zo stellen wetenschappers Marsh, ’t Hart en 

Tindall in hun overzichtsartikel over dit fenomeen.8 Veel minder auteurs richten hun pijlen op de 

manier waarop gevestigde politici gebruik maken van het sterrendom, door zelf een ster te worden, 

of door celebrities te gebruiken om hun politieke doelen te bereiken. 

De wetenschappelijke literatuur die wel aan deze categorie van celebrity-politiek gewijd is, focust 

voornamelijk op individuele politici. Zo analyseerde sociologe Liesbet van Zoonen de constructie van 

de celebrity personae van de Duitse bondskanselier Angela Merkel en van de Finse premier Tarja 

Halonen.9 In haar analyse kijkt Van Zoonen  naar de manier waarop beide dames aanwezig zijn in de 

media. Ze analyseert optredens in televisieprogramma’s en teksten op hun persoonlijke websites. 

Van Zoonen wil op deze manier inzicht geven in de manier waarop de politica’s een politieke en 

publieke personae hebben gecreëerd. 

Een dergelijke analyse van Nederlandse politici heeft op brede schaal tot dusver niet plaats 

gevonden. Om inzicht te krijgen in de celebrity-politiek in Nederland, stel ik in dit onderzoek 

mediaoptredens van 18 Nederlandse ministers centraal in drie talkshows van de NPO. Deze analyse 

heeft als doel om te onderzoeken in hoeverre celebrity-politiek zijn intrede heeft gedaan in het 

Nederlandse medialandschap. Hierbij focus ik op de optredens in talkshows, omdat mijn interesse 

uitgaat naar het samenspel van de media en de politiek. De manier waarop politici zich op 

                                                             
6
 Joshua Meyerowitz, No Sense of Place, (Oxford: Oxford University Press, 1985). 

7
 Robber E. Denton Jr, The Primetime Presidency of Ronald Reagan: The Era of the Television Presidency, (Santa 

Barbara: Praeger, 1988), 72. 
8
 David Marsh, Paul ‘t Hart en Karen Tindall, ‘Celebrity Politics: The Politics of the Late Modernity,’ in Political 

Studies Review 8 (2010), 325-326. 
9
 Liesbet Van Zoonen, “The personal, the political and the popular,” in European Journal of Cultural Studies 9 

(2006), 287-301. 
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persoonlijke websites of op sociale media profileren laat ik in dit onderzoek buiten beschouwing, 

omdat dat beeld eenzijdig geconstrueerd wordt. In optredens van talkshows ontstaat een construct 

in een spanningsveld tussen media en politiek en de mogelijke profilering van de minister als 

celebrity ontstaat in die zin in een samenspel tussen politicus en presentator. 

1.3 Hoofd- en deelvragen 
Op basis van een tekstuele analyse van mediaoptredens wordt gekeken naar hoe er een constructie 

van deze ministers als celebrity-politicus wordt gemaakt. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt dan 

ook: 

In hoeverre ontstaat in Nederlandse talkshows van de NPO een  constructie van ministers als 

celebrity politici? 

Zoals reeds vermeld gaat mijn interesse uit naar het samenspel tussen minister en presentator. Een 

eventueel construct van een minister als celebrity-politicus ontstaat in een gesprek tussen deze twee 

partijen. Met mijn analyse wil ik kijken naar de rol die respectievelijk de presentator en de minister 

hebben in de constructie van een celebrity-politicus. De analyse focust op de manier waarop zij in 

talkshowgesprekken omgaan met privéthema’s. Zodoende luiden de deelvragen die ik heb 

geformuleerd:  

1. Komt uit de wijze van deelname van de talkshowhost aan een talkshowgesprek aandacht 

voor privéaspecten van het leven van de politicus voort? 

2. Komt uit de wijze van deelname van de minister aan een talkshowgesprek aandacht voor 

privéaspecten van zijn leven voort?  

1.4 Thesis Opbouw 
In het volgende hoofdstuk zal allereerst de literatuur worden besproken, die aan dit onderzoek ten 

grondslag ligt. Ik zal het debat over politiek en entertainment kernschetsen en mij hierbij 

positioneren ten opzichte van eerdere auteurs. Aansluitend volgt in het theoretisch kader een 

nadere definitie van celebrity-politicus. Aansluitend presenteer ik de gebruikte onderzoeksmethode 

en reflecteer ik op de afwegingen die aan de keuze voor deze methode ten grondslag liggen. Voorts 

volgt een bespreking van de resultaten van het onderzoek. Ten slotte volgt in het concluderende 

hoofdstuk een antwoord op de hoofd- en deelvragen en een reflectie op het onderzoek als geheel. 

  



9 
 

Hoofdstuk 2 – Theorie 

2.1 Wetenschappelijke Positionering: Politiek & Entertainment 
Persuasieve technieken hebben volgens ’t Hart en Tindall altijd centraal gestaan in de democratische 

politiek.10 Het publiek moet immers altijd al overtuigd raken van de waarde van bepaalde ideeën, 

partijen of personen. Vandaag de dag zijn deze persuasieve technieken echter vrijwel niet te 

onderscheiden van de technieken die gebruikt worden om bedrijven en sterren te  branden. Er lijkt 

meer en meer sprake te zijn van een mengeling tussen politiek en populaire cultuur. 

Dit komt mede door het feit dat het publiek politiek vooral beleeft in zijn vrije tijd. Hierdoor moet 

politiek concurreren met veel andere activiteiten, zo stelt Liesbet van Zoonen.11 Politieke stukken in 

de krant moeten verkozen worden boven andere artikelen die gelezen kunnen worden en 

televisieprogramma’s die zich bezig houden met politiek, concurreren met quizzen en dramaseries. 

Politiek moet dus strijden voor de interesse, aandacht en betrokkenheid van de burger. Dit geldt 

eveneens voor culturele activiteiten zoals kunst en literatuur. Maar waar deze laatste twee meer en 

meer gebruik maken van de karakteristieken van de entertainmentindustrie, door bijvoorbeeld 

makers te presenteren als sterren, daar vinden veel critici dat de politiek vrij had moeten blijven van 

entertainende elementen. 12 

Communicatiewetenschapper Postman is van mening dat de vorm die het medium televisie met zich 

meebrengt  het (politieke) debat domineert. Er is volgens Postman niets mis met entertainment op 

zich; het gevaar zit hem in het feit dat we de wereld begrijpen volgens de wetten van entertainment 

en televisie.13 De informatie die mensen verkrijgen via de televisie wordt voor waarheid 

aangenomen; de vertekende manier waarop televisie de informatie brengt wordt niet of nauwelijks 

opgemerkt. Politiek nieuws wordt verpakt in een entertainment-jasje zonder dat het publiek zich 

daar bewust van is.14 Televisie spreekt volgens Postman louter  de taal van entertainment en het is 

kwalijk dat we de wereld en de politiek middels dat medium tot ons nemen.   

Volgens Van Zoonen kan de politiek zich echter niet meer volledig isoleren van de rest  van het 

culturele leven, omdat ze dan de banden met het alledaagse leven van de burger verliest.15  Om de 

                                                             
10

 ‘t Hart en Tindall, ‘Leadership by the famous, 259. 
11 Liesbet van Zoonen, Entertaining the Citizen: When Politics and Popular Culture Converge, (Lanham, MD: 

Rowman & Littlefield, 2005), 2. 

12 Van Zoonen, Entertaining the Citizen, 2. 

13
 Postman, Amusing us to Death, 78. 

14
 Postman, Amusing us to Death, 157-159. 

15
 Van Zoonen, Entertaining the Citizen, 3. 
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aandacht van burgers te behouden kan de politiek gebruik maken van elementen uit de populaire 

cultuur. Cornel en Pels stellen bijvoorbeeld dat politiek, conflict en drama nodig heeft: politieke 

betrokkenheid zou enorm toenemen wanneer er sprake zou zijn van spectaculaire verhaallijnen in 

plaats van een ideologisch debat tussen verschillende partijen.16    

Uit een onderzoek van politieke communicatiewetenschapper Stephan Coleman uit 2003 blijkt 

verder dat burgers vooral gerepresenteerd willen worden door politici; zij willen zich kunnen 

herkennen in de politiek en de politici moeten zich dus ook opstellen als afgevaardigden van het volk. 

De resultaten van Colemans onderzoek laten zien dat er van een dergelijke politieke representatie 

geen sprake is. De politici lijken losgezongen van (de wensen van) het volk, terwijl ze in feite 

optreden als vertegenwoordigers en afgevaardigden. Burgers voelen zich daarentegen wel 

gerepresenteerd in de populaire cultuur, door bijvoorbeeld muziek, mode en gadgets.17 

Representatie kan er dus aan bij dragen dat burgers zich betrokken voelen bij de politiek.  

De hierboven uiteengezette verhouding en samenhang tussen politiek enerzijds en entertainment en 

privé anderzijds, heeft weerslag in de media. De rol van de media is cruciaal voor het beeld dat 

burgers van politiek hebben, zo stelt socioloog Marc Elchardus. Volgens  hem verloopt de 

communicatie tussen de politiek en de burger vrijwel uitsluitend via de massamedia: ‘De relatie 

tussen een partij en zijn kiezers loopt minder via een ideologie of een reeks waarden, maar meer via 

een aantal beelden en associaties, gedragen door een communicatiestrategie.’ 18 Elchardus is van 

mening dat de media het onbehagen in de maatschappij versterken omdat zij gebeurtenissen in hun 

verslaglegging dramatiseren. Hij spreekt zodoende van een dramacratie. 

Over de vraag op welke wijze de media zich ten aanzien van politiek moeten opstellen en gedragen 

bestaat discussie. In de ideale democratie volgt de media juist de politiek, op een kritische, 

ondersteunende of neutrale manier, zo stelt politiek wetenschapper Thomas Meyer. Nu volgt de 

politiek de media waardoor weliswaar meer mensen betrokken zijn bij de politiek, maar wat 

waarschijnlijk geen verbetering van de democratie ten gevolg heeft. De media focust zich op 

kortstondige momenten en voegt theatrale elementen toe, om de aandacht van de kijker niet te 

verliezen.19  

                                                             
16 John Corner en Dick Pels, Media and the Restyling of Politics Consumerism, Celebrity and Cynicism, (London:  

SAGE, 2003), p. 2-3. 

17
 Stephan Coleman, A tale of two houses: The House of Commons, the Big Brother House and the people at 

home, (London: Hansard Society, 2003), 33. 
18

 Mark Elchardus en Job Cohen, Democratie: Retoriek, Realiteit en de Toekomst: Over de rol van de overheid, 
burgers en de Media (Den Haag: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, 2004), 13-15.  
19

 Thomas Meyer, Media Democracy: How the Media Colonize Politics, (Cambridge: Polity Press, 2002). 
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Communicatiewetenschapper Joshua Meyrowitz stelt dat ons gebruik van televisie als 

communicatiemiddel er toe heeft geleid dat we politici anders beoordelen.20 Televisie-kenmerken 

zoals close-ups en één-op-één-gesprekken hebben de focus verlegd naar de ‘menselijke’ kwaliteiten 

van een politicus. Op deze manier is de nadruk komen te liggen op populistische sympathieën en niet 

langer op daadwerkelijk leiderschap, zo stelt Meyrowitz. 

Volgens Van Zoonen heeft het echter geen zin om de intrede van entertainment in de politiek te 

veroordelen. Zij accepteert deze verandering als een gegeven en vindt dat we ons moeten verhouden 

tot de status quo.21  Zij stelt dat politiek zo gecommuniceerd  dient te worden dat het zorgt voor 

betrokkenheid en interesse van de burgers.22 De kritiek op de mengeling van politiek en 

entertainment is volgens haar het gevolg van het hybride en fluïde karakter van deze tijd. We zijn 

onze heldere, niet vertroebelde blik kwijt op zaken als journalistiek en politiek, hetgeen het lastiger 

maakt om die zaken te definiëren. 23 Er is niet langer sprake van een strikte scheiding tussen 

bijvoorbeeld politiek en entertainment. Van Zoonen vindt dat we moeten kijken hoe we 

entertainment een plaats kunnen geven in het politieke landschap. 

2.1.2 Relevantie Onderzoek 

In dit onderzoek volg ik Van Zoonen en ga ik ook niet uit van een strikte scheiding tussen politiek en 

entertainment. Entertainende elementen sluiten in mijn ogen niet uit dat de politiek en de 

democratie naar behoren kunnen functioneren. Entertainment kan in mijn ogen een vehikel zijn om 

een politieke boodschap over te brengen; het kan fungeren als een communicatief middel om de 

burger betrokken te houden bij de politiek, zodat de burger terloops bloot wordt gesteld aan waar 

het in de politiek daadwerkelijk omgaat: welke visie op mens en samenleving moet gevolgd worden? 

Mijn onderzoek is relevant omdat er niet eerder op soortgelijke wijze inzicht is verkregen in de aard 

van de celebrity-politiek in Nederland. Middels een tekstuele analyse van talkshowgesprekken wordt 

een beeld gegenereerd van de aard van de celebrity-politiek in Nederland. Van Zoonen stelt dat het 

zaak is om de intrede van entertainment in politiek niet te vervloeken; we moeten juist kijken naar 

wat voor rol entertainment al speelt en hoe we elementen met een amusementswaarde kunnen 

gebruiken voor het genereren van betrokkenheid. 24 In die zin is mijn onderzoek naar de status quo 

van de celebrity-politiek in Nederland interessant. Op basis van de in dit onderzoek verkregen kennis 

kan gekeken worden naar de toekomstige rol van entertainment in het spanningsveld tussen media 

en politiek.  

                                                             
20

 Joshua Meyerowitz, No Sense of Place. 
21

 Van Zoonen, Entertain the Citzien, 15. 
22

 Van Zoonen, Entertaining the Citizen, 7. 
23

 Van Zoonen, Entertaining the Citizen, 13. 
24

 Van Zoonen, Entertaining the Citizen, 13-15. 
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2.2 Theoretisch Kader 

2.2.1 Celebrity Poitici 

Veel auteurs hebben zich gebogen over het fenomeen celebrity-politici, onder wie Leo Braudy 25, P. 

David Marshall 26, Graeme Turner 27, Darrel M. West & John Orman28, Sean Redmond en Su Holmes 29 

en Liesbet Van Zoonen.30  

De literatuur over celebrity-politiek kenmerkt zich sterk door het onderscheid dat de auteurs maken 

tussen  verschillende soorten celebrity-politici. Het reeds genoemde onderscheid tussen sterren die 

zich bewegen in het politieke veld en politici die gebruik maken van sterrendom is hierbij het meest 

cruciaal.31 In dit onderzoek volg ik de definitie van ’t Hart en Tindall, die spreken van politieke 

celebrities zien als ‘established politicians who enter the sphere of celebrity.’32  

Met mijn onderzoek wil ik kijken of van gevestigde politieke namen tijdens talkshowoptredens  een 

celebrity-constructie wordt gemaakt. Om deze tekstuele analyse uit te kunnen voeren is het van 

belang om te weten wat de kenmerken zijn van celebrity-politici in deze categorie. In de komende 

alinea’s zal ik ingaan op de karakteristieken die in de literatuur worden aangehaald. 

Voor spindoctors is de creatie van een celebrity-politicus gelukt op het moment dat er sprake is van 

een onderscheidende ster die aansprekend is voor de beoogde stemmers. Bovendien is deze 

politicus een aantrekkelijke personage om door de media geprofileerd te worden, zo stellen Turner, 

Bonner en Marshall. 33, Volgens hen spreken de betrokken partijen echter liever niet van een 

construct; journalisten willen niet toegeven dat zij gemanipuleerd worden door politici en hun 

spindoctors communicatiedeskundigen geven liever geen inzicht in hun strategieën34 en politici zien 

zichzelf liever niet als geconstrueerd, omdat dat afbreuk doet aan hun imago als kundig leider.35  

Maar hoe komt de constructie van een celebrity tot stand? Volgens wetenschapper Eric Louw willen 

politici een bepaald beeld op het netvlies van het grote publiek branden, door mediaoptredens 

structureel op een bepaalde manier te ensceneren. Sterrendom is de constructie van een bepaalde 

                                                             
25

 Leo Braudy, The Frenzy of Renown: fame & its history, (New York: Oxford University Press, 1986). 
26

 P. David Marshall, Celebrity and Power: Fame in Contemporary Culture, (Minneapolis: University of 
Minnesota Press, 1997). 
27

 Graeme Turner, Understanding Celebrity, (London: SAGE Publications, 2004). 
28

 Darrel M. West en John Orman, Celebrity Politics: Real Politics in America, (New Jersey: Prentice Hall, 2003). 
29

 Sean Redmond en Su Holmes, Stardom and Celebrity: A Reader, (London: SAGE Publications, 2007). 
30

 Van Zoonen, Entertaining the Citizen. 
31

 Street, ‘Celebrity Politician: Popular Culture and Political Representation, 435. 
32

 Marsh, ‘t Hart en Tindall, ‘Celebrity Politics, 325. 
33

 Graeme Turner, Francess Bonner en P. David Marshall, Fame Games: The production of Celebrity in Australia, 
(Camebridge: Camebridge University Press, 2000), 38-9. 
34

 Turner, Bonner en Marshall, Fame Games, 30-1. 
35

 Turner, Bonner en Marshall, Fame Games, 39-40. 
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status; sterren zijn beroemd door bepaalde (visuele) tekens, die gemaakt zijn om een groot publiek 

aan te spreken.36 Denton stelt dat succesvolle televisiesterren aantrekkelijk, innemend en alledaags 

zijn. Het zijn normale mensen – hoe gewoner hoe beter-die het gemaakt hebben als beroemdheid.37  

De importantie van alledaagse elementen en eigenschappen wordt ook erkend in de celebrity-

politiek. De stemmers kunnen zich met dergelijke eigenschappen identificeren. Louw stelt dat het 

recept voor een succesvolle celebrity-politicus is om uit te stralen dat je de leiding hebt, maar 

tegelijkertijd het contact met het volk behouden hebt.38 Het aura van een geslaagd celebrity-politicus 

laat zich herkennen als een curieuze mix tussen gewoon- en bijzonderheid; er is zowel sprake van 

een familiair en vertrouwd gevoel als van hiërarchische distantie, aldus Marshall.39 

In mijn onderzoek analyseer ik hoe deze tweedeling geconstrueerd wordt in gesprekken met 

ministers in talkshows van de NPO. Ik ga op zoek naar de momenten waarop zij hun menselijke 

kwaliteiten laten zien en aantonen dat ook zij maar gewone mensen zijn. Juist  op de momenten 

waar de politici de hiërarchische distantie even laten verkleinen, komt het beeld van de politicus als 

celebrity naar voren. De manier waarop ik deze momenten ga analyseren, volgt in het methodisch 

hoofdstuk. 

2.2.2 Private Personae 

De privésfeer wordt geassocieerd met het leven thuis en als vanzelfsprekend staat de privésfeer voor 

familie en huiselijkheid. Dergelijke kenmerken worden traditioneel verbonden aan het stereotype 

vrouwbeeld, dat staat voor aandacht voor het privéleven en voor meer persoonlijke en emotionele 

zaken.40  De privésfeer wordt geassocieerd met vrouwelijkheid en de publieke sfeer met 

mannelijkheid.41   

De privé-persona heeft dus betrekking op het gezin, het huishouden en private emoties en 

belevenissen. Om een beeld te krijgen van de constructie van een celebrity-politicus is het zaak om 

inzicht te krijgen in de manier waarop de privé sfeer  een rol speelt in de gesprekken.  
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 Eric Louw, The Media and Political Process, (London: SAGE Publications, 2010), 175-76. 
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Hoofdstuk 3 – Methode 

3.1 Selectie Corpus 

3.1.1 Welke programma’s? 

In dit onderzoek staat de vraag centraal of uit de communicatie tussen talkshowhost en politicus 

(Nederlandse ministers) het beeld van de politicus als celebrity ontstaat. De veronderstelling die ik 

daarbij maak is dat dit beeld sterker naar voren komt naarmate er meer aandacht voor de 

privépersoon van de policitus is, zoals bijvoorbeeld Van Zoonen en Meyerowitz al stelden. De 

talkshows die ik heb geselecteerd voor mijn onderzoek zijn PAUW & WITTEMAN, NOVA/DEN HAAG 

VANDAAG/NIEUWSUUR en KNEVEL & VAN DEN BRINK/MORAALRIDDERS. Al deze programma’s zijn anchors 

van de late avond, of afgeleiden van de betreffende programma’s. De keuze om verschillende 

programma’s in het corpus op te nemen is gemaakt om te voorkomen dat de analyse een eenzijdig 

beeld geeft.  

Ik heb ervoor gekozen om alleen programma’s op te nemen waarin het voor de hand ligt dat de 

actualiteit op serieuze en journalistieke wijze wordt besproken. Deze programma’s dienen primair 

geen entertainend doel, maar fungeren om de kijker bij te praten over de actualiteit van de dag. 

Door juist in deze programma’s te kijken naar meer entertainende elementen, wil ik inzicht 

verkrijgen in de manier waarop politiek en entertainment verweven zijn. Een optreden van een 

politicus in een entertainmentprogramma vind ik in dat licht minder interessant, omdat de politieke 

agenda tijdens die optredens vaak geen rol speelt. De deelname van D66-leider Alexander Pechtold 

aan het improvisatieprogramma DE LAMA’S is een voorbeeld van een programma waarin het vooral 

draait om de menselijke kwaliteiten van de politicus.42 Een dergelijk optreden is in grote mate 

losgezongen van de politieke ideeën van de politicus en in dit onderzoek wil ik die koppeling juist 

meenemen. 

3.1.2 Welke politici? 

Het beeldmateriaal dat ik voor dit onderzoek heb geanalyseerd is beschikbaar bij het instituut voor 

Beeld en Geluid in Hilversum. In de geselecteerde programma’s zijn geregeld politici te gast. Ik heb 

ervoor gekozen om de ambtsperiode centraal te stellen, omdat de politici tijdens hun ministerschap 

een duidelijk beleid te verdedigen. Die verdediging is tijdens de geanalyseerde optredens de primaire 

reden van de aanwezigheid van de politicus. Zodoende hebben ze minder baat bij het winnen van 

populariteit, waardoor de balans wellicht minder snel uitslaat naar het triviale. Het spanningsveld 

tussen politiek en entertainment is hierdoor interessanter. 
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De 18 ministers die geanalyseerd zijn maakten allemaal  deel uit van de kabinetten Balkenende IV en 

Rutte I, omdat van deze kabinetten veel data zijn opgenomen en gedigitaliseerd in het archief van 

Beeld en Geluid. De selectie van specifiek deze ministers komt voort uit mijn wens om zowel mannen 

als vrouwen in mijn corpus op te nemen. In dit onderzoek ligt de focus niet op het geslacht van de 

ministers, omdat ik het fenomeen celebrity-politiek als geheel centraal wil stellen. Om een 

vertekening van de resultaten door sekse te voorkomen heb ik evenveel mannen als vrouwen 

opgenomen.  

 Alle ministers zijn te gast geweest in tenminste één van de talkshows. In onderstaande tabel zijn de 

afleveringen opgenomen die ik uiteindelijk geanalyseerd heb. Het betreft de afleveringen waarin de 

betreffende ministers te gast waren in de geselecteerde programma tijdens hun ministerschap.  
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Verhagen 14-4-2011 30-6-2011 12-12-2010 

Donner NVT 1-7-2011 5-10-2010 

Kamp 13-11-2004 10-6-2011 25-2-2011 

De Jager 17-8-2011 29-8-2011 17-2-2011 

Leers 19-09-2011  NVT 22-2-2011 

Koenders 10-5-2007 30-5-2007 10-2-2009 

Eurlings 30-11-2007 26-1-2010 19-11-2007 

Plasterk 31-8-2009 2-2-2010 16-4-2008 

Bos 14-12-2007 29-5-2009 25-3-2009 

Spies NVT NVT 9-3-2012 

Van 
Bijsterveldt 

30-11-2011 17-6-2011 8-2-2011 

Schultz NVT NVT 
27-09-2011  

 

Schippers 14-10-2010 7-6-2011 1-2-2012 

Ter Horst 22-10-2008 2-6-2009 22-9-2009 

Cramer 7-7-2007 NVT 
28-02-2007 

 

Van der 
Hoeven 

18-6-2008 31-5-2007 16-2-2009 

Verburg 10-9-2008 NVT 9-5-2008 

Vogelaar 14-11-2008 NVT 13-11-2007 
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3.1.3 Welke fragmenten? 

Voor mijn onderzoek heb ik de betreffende afleveringen geanalyseerd. De delen van de gesprekken 

die voor het beantwoorden van mijn onderzoeksvraag interessant zijn, zijn de momenten waarop de 

ministers –in de woorden van Joshua Meyerowitz-  hun ‘menselijke’ kwaliteiten laten zien en 

waarmee derhalve de aandacht op het privéleven van de politicus wordt gevestigd. 

Om inzicht te krijgen in dit soort momenten, heb ik een trefwoordenlijst opgesteld. Deze 

trefwoorden hebben stuk voor stuk betrekking op het privédomein. De lijst met trefwoorden vindt 

zijn oorsprong in eerder onderzoek, zoals dat van Karen Lefever43 en Tanya Modleski.44 De 

trefwoorden laten zien op welke momenten er over het privé van de ministers wordt gesproken. Op 

deze manier heb ik getracht te achterhalen wanneer er gesproken wordt over de menselijke 

kwaliteiten van de politici. De definitieve trefwoordenlijst kan gevonden worden in Bijlage I. 

De trefwoorden worden weliswaar geassocieerd met het privéleven, maar zijn geen directe vertaling 

van dit domein. Een woord als ‘gezin’ kan betrekking hebben op het gezin van de betreffende 

minister, maar kan eveneens gebruikt worden in de context van zijn beleid. Om deze reden heb ik de 

context van de trefwoorden getranscribeerd. De gespreksfragmenten waarin niet wordt gerefereerd 

aan het daadwerkelijke privéleven van de minister, heb ik in de analyse buiten beschouwing gelaten. 

De passages waarin duidelijk over het privédomein van de minister werd gesproken, maar waarin 

geen trefwoord werd gebruikt, heb ik eveneens getranscribeerd. Het gaat hierbij niet alleen om zijn 

privésituatie, maar ook om emoties en gevoelens, omdat deze ook tot de privésfeer behoren. 

3.2 Analyse  

3.2.1 Tekstuele analyse 

Voor de beantwoording van de twee deelvragen en hoofdvraag heb ik een tekstuele analyse 

uitgevoerd van de transcripten. Met een tekstuele analyse kan inzicht verkregen worden in de 

manier waarop mensen betekenis geven aan de wereld.45 Volgens wetenschapper Alan McKee kun je 

met een tekstuele analyse de interpretatie blootleggen waarvan het voor de hand ligt dat het grote 

publiek hem deelt. Deze onderzoeksmethode is geschikt voor de beantwoording van mijn 

                                                             
43 Karen Lefever, “Beeldvorming in Kinderprogramma’s,” in Bouw een Vrouw: Sociale Constructies 

van Vrouwbeelden in de Media, rev. M. Billet, M. Michielsen, D. Mortelmans, S. Spee, (Gent: 

Academica Press, 1999), 95-122. 

44
 Tanya Modleski, “The Search for Tomorrow in Today’s Soap Opera,” Film Quarterly 33 (1979), 12-21. 

45
 Alan McKee, Textual Analysis: A Beginners Guide, (London: SAGE, 2003), 1. 
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hoofdvraag, omdat de constructie van een celebrity-politicus uiteindelijk zijn uitwerking moet 

hebben op het publiek. De constructie is immers bedoeld om betrokkenheid te genereren bij het 

grote publiek. Door te analyseren welke betekenissen naar voren komen in de talkshowgesprekken, 

wil ik inzicht geven in de lezing die de kijkers kunnen hebben van het celebrity construct. 

Hierbij moet worden opgemerkt dat middels een tekstuele analyse niet een algemeen geldende 

interpretatie kan worden blootgelegd; ik ga in mijn onderzoek op zoek naar aanwijzingen die een 

bepaalde betekenis kunnen bewerkstelligen.46 Ik benader de teksten vanuit een poststructuralistisch 

perspectief en stel dus niet vast dat mijn interpretatie de enige juiste is. Op basis van de genoemde 

literatuur geef ik een interpretatie van de talkshowgesprekken, om op die manier inzicht te geven in 

of en hoe celebrity-politiek een rol speelt in het Nederlandse spanningsveld tussen politiek en media. 

In mijn resultatensectie en conclusie beschouw ik mijn interpretatie als algemeen geldend, om tot 

conclusies te kunnen komen.  

Om het fundament onder mijn interpretatie inzichtelijk te maken, heb ik de transcripten op 

verschillende niveaus gecodeerd. In de komende paragrafen zal ik de wijze van coderen 

verantwoorden. 

3.2.2 Initiatief 

Dit onderzoek kent twee deelvragen. Enerzijds wil ik inzicht geven in de vraag of uit de wijze van 

deelname van de politicus aan een talkshowgesprek aandacht voor privéaspecten van zijn leven 

voortkomt, anderzijds wil ik inzicht geven in de vraag of uit de wijze van deelname van de 

presentator aan een talkshowgesprek aandacht voor privéaspecten van het leven van de politicus 

voortkomt. Om deze tweedeling te kunnen maken is het van belang dat ik weet welke partij de 

private thema’s introduceert: de presentator of de minister. Zodoende heb ik de transcripten eerst 

onderverdeeld op basis van initiatief. Ter illustratie: wanneer Andries Knevel de vraag ‘Waar praat u 

het liefst over vanavond met mij: de voorjaarsnota en de economische cijfers of over uw zoon Joppe, 

inmiddels 6 weken oud?’ stelt aan Wouter Bos in het begin van een gesprek, dan ligt het initiatief 

voor een privaat thema duidelijk bij de presentator.47 

Een uitgebreide uitwerking van deze codering kan gevonden worden in Bijlage III. 

3.2.3 Koppeling met politiek beleid 

Vervolgens is het belangrijk om inzicht te verkrijgen in de aard van de private thema’s. Zodoende heb 

ik gekeken of de uitingen over het privéleven van een minister betrekking hebben op diens politieke 

beleid. Op dergelijke momenten is er sprake van een verkleining van de hiërarchische distantie waar 
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Marshall over spreekt. De ministers of presentatoren maken de materie waarover gesproken wordt  

op deze manier toegankelijk voor het publiek.  

Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan Edith Schippers, die in haar hoedanigheid als minister van 

Volksgezondheid aanschuift bij de EO om te praten over de EHEC-bacterie. Ze geeft te kennen dat ze 

erg houdt van rauwkost, maar stelt dat ze de komkommers nu beter wast. 48 De uitspraak over het 

privéleven van Schippers vindt duidelijk zijn oorsprong in haar politieke portefeuille.  

De coderingen op basis van een eventuele koppeling met politiek beleid zijn te vinden in Bijlage IV. 

3.2.4 Normaal of bijzonder? 

Zoals gezegd is een geslaagd celebrity-politicus volgens Marshall een curieuze mix tussen gewoon- en 

bijzonderheid.. Om inzicht te geven in de constructie van een celebrity persona is het verder nog van 

belang om te kijken hoe deze mix een rol speelt tijdens de mediaoptredens van de ministers. 

Zodoende wil ik onderzoeken of de uitingen over het privéleven van de ministers bijdragen aan 

gevoel van alledaagsheid of juist het bijzondere van de minister accentueren. Als Jan Kees de Jager 

aangeeft dat hij door de financiële crisis de hele zomer gewerkt heeft en slechts enkele dagen 

vakantie heeft kunnen nemen en de presentatoren Knevel en Van Den Brink daaropvolgend hun 

medeleven betuigen, dan accentueert dat gespreksfragment de bijzonderheid van de minister. Een 

langere vakantie lijkt de norm voor de talkshowhosts.49 Op een dergelijke manier heb ik de 

gesprekken met de ministers geanalyseerd: wordt het gedrag van de minister als gewoon 

gepresenteerd of juist als bijzonder? 

Deze codering is te vinden in Bijlage V. 
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Hoofdstuk 4 – Resultaten 
Van de 49 geanalyseerde gesprekken werd er in 33 gevallen gesproken over het privéleven van de 

minister. De verdeling tussen de programma’s kan gevonden worden in tabel 2. Bijlage II bevat alle 

getranscribeerde data. Hierin heb ik aangegeven welke fragmenten daadwerkelijk gaan over het 

privéleven van de betreffende minister. 

TABEL 2 Wel gesproken over privé Niet gesproken over privé 

K&vdB/Moraalridders 8 4 

NOVA/Den Haag Vandaag/ 

Nieuwsuur 

9 8 

P&W 16 4 

Totaal: 33 16 

 

Deze cijfers geven inzicht in het feit dat het privédomein van de ministers geregeld onderwerp is van 

gesprek is in alle drie de talkshows. De politici werden allen uitgenodigd vanwege een politieke 

aanleiding. Het feit dat de privésfeer desondanks met enige regelmaat onderwerp van gesprek was, 

onderstreept dat er niet altijd meer sprake is van een strikte scheiding tussen de private en publieke 

sfeer. De focus lag niet op louter de politieke persona; ook de menselijke kwaliteiten van de ministers 

kwamen aan het oppervlak. Dit sluit aan bij de bevinding van Van Zoonen dat het steeds lastiger 

wordt om zaken als journalistiek en politiek te definiëren, omdat scheidingen steeds meer hybride 

zijn.50  Dat het privé een rol speelt tijdens gesprekken met een politieke aanleiding in de publieke 

sfeer illustreert dit fluïde karakter. 

In de volgende paragrafen zal ik nader ingaan op of er een beeld van de politicus als celebrity tijdens 

talkshowgesprekken ontstaat. Om mijn twee deelvragen te kunnen beantwoorden zal ik eerst inzicht 

geven in wie op welke momenten het initiatief neemt. De categorisering die hieruit voortvloeit vormt 

de leidraad voor de rest van mijn resultatensectie. Vervolgens ga ik in aparte paragrafen in op de 

kenmerken van de constructie van de private persona zoals deze gecreëerd wordt door de politicus 

dan wel de presentator. Op basis van deze stappen kom ik het laatste hoofdstuk tot een antwoord op 

mijn hoofdvraag.  

4.1 Wie neemt het initiatief? 
Uit de analyse blijkt dat zowel ministers als presentatoren initiatief nemen om te spreken over de 

privésfeer van  de politicus. Een voorbeeld van een initiërend presentator is bijvoorbeeld Paul 
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Witteman, die minister Cramer betrekt bij een gesprek met een andere tafelgast over psychische 

stoornissen bij kinderen. 51 Hij vraag de minister of haar kinderen de kritische leeftijd al voorbij zijn, 

waarop zij stelt dat ze de problemen herkent uit haar eigen omgeving. Met een dergelijke opmerking 

geeft Witteman Cramer een podium om haar menselijke kwaliteiten te laten zien.  

Een minister die zelf het initiatief neemt om zijn normale, menselijke kant te presenteren, is Ronald 

Plasterk. Hij stelt in Pauw & Witteman dat hij in afwachting van de uitkomst van een bespreking ‘diep 

in de nacht (..) mooie video’s van Neil Young’ toonde aan zijn woordvoerder.52 De opmerking van 

Plasterk geeft inzicht in het feit dat hij en zijn woordvoerder niet louter over politiek spreken. De 

minister laat zien dat ook hij gewoon van muziek kan genieten, hetgeen bijdraagt aan zijn aura van 

normaal zijn. 

Tabel 3 laat zien hoe het initiatief tussen de partijen verdeeld is. Hierbij moet worden opgemerkt dat 

er tijdens een gesprek meerdere keren het initiatief kan worden genomen, wanneer er bijvoorbeeld 

van onderwerp gewisseld is. Bijlage III bevat een compleet overzicht van hoe de initiatieven verdeeld 

zijn. 

TABEL 3 Initiatief Presentator Initiatief Minister 

K&vdB/Moraalridders 13 0 

NOVA/Den Haag Vandaag/ 

Nieuwsuur 

6 4 

P&W 13 7 

Totaal: 32 11 

 

De presentatoren van de talkshows en de ministers zijn dus beide verantwoordelijk voor het 

introduceren van privéthema’s en dit feit sluit aan bij de bevindingen van Turner, Bonner en Marshall 

over celebrity-politici.53 Een geslaagde constructie van een celebrity-politicus komt volgens hen tot 

stand in een samenwerking tussen de  politicus, diens communicatiestrategen  en de media. In dit 

onderzoek wordt er geen aandacht besteed aan de achterliggende strategieën van spin-doctors, 

maar het feit dat zowel de talkshowpresentatoren als de ministers zelf private thema’s introduceren 

onderschrijft dat de celebrity-politicus een construct is dat in het spanningsveld tussen politiek en 

media tot stand komt. 
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Uit mijn resultaten blijkt dan ook dat de initiator van een privéthema maar zelden op weerstand 

stuit. De gesprekspartner gaat vaak kort in op het aangehaalde onderwerp uit de privésfeer. Het 

gesprek wordt vervolgens weer teruggekoppeld naar het onderwerp dat aanleiding was voor de 

uitnodiging. Een voorbeeld hiervan is de interesse van Knevel en Van den Brink in de 

carnavalsliefhebberij van minister Van der Hoeven.54 Er worden beelden getoond van de 

feestelijkheden en de minister licht kort haar voorkeuren toe en geeft aan dat zij daarna niet aan 

vasten doet. Knevel rondt het onderwerp af door te stellen:’ U gaat veel geld uitgeven want u bent 

minister van Economische Zaken.’ Middels het korte gesprekje over carnaval heeft de minister de 

kans gekregen om haar menselijke kwaliteiten te laten zien: ook zij is een normale vrouw die van een 

feestje kan genieten. Vervolgens gaan de presentatoren over tot de daadwerkelijk reden van Van der 

Hoevens bezoek: haar aanstelling als minister. 

In de volgende paragrafen zal ik inzicht geven in de precieze aard van de constructie van private en 

publieke personae en de rol die de ministers en de presentatoren spelen bij de totstandkoming van 

de constructie. 

4.2. De rol van de presentator. 
In deze paragraaf zal ik een antwoord formuleren op mijn eerste deelvraag; Komt uit de wijze van 

deelname van de talkshowhost aan een talkshowgesprek aandacht voor privéaspecten van het leven 

van de politicus voort? 

4.2.1 Koppeling met politiek beleid 

Geregeld gebruiken presentatoren een politieke aanleiding om een vraag te stellen over de 

privésfeer van ministers. Zo bekritiseert Twan Huys in Nieuwsuur Van Bijsterveldt, omdat zij ouders 

vraagt om meer betrokken te zijn bij de school, terwijl de minister zelf heeft aangegeven dat zij 

tijdens de middelbareschooltijd van haar zonen weinig tijd voor hen had: 

Huys: Maar wat vraagt u nu van ouders, iets dat u zelf niet voor elkaar heeft gekregen? 

Van Bijsterveldt: Maar het gaat niet om mij. Het gaat om beter onderwijs 

(..) 

Huys: ‘Nu krijgen we een beetje het idee van de pot verwijt de ketel.  Het idee dat we krijgen is dat u alles op 

alles heeft gezet om carrière te maken, u bent voorzitter geweest van het CDA, gemeenteraadspolitiek in 

Almere, u heeft er veel tijd en energie in gestoken en nu zegt u tegen ouders eigenlijk moet je dat niet doen, 

neem eens wat vaker vrij,  stoot een deel van uw werkzaamheden af en zorg eens beter voor de kinderen, dat 

zegt iemand met een topcarrière heeft gemaakt, dat klinkt toch ongeloofwaardig.’ 

Van Bijsterveldt: ‘Maar toch ben ik altijd heel betrokken geweest bij de  school en bij de kinderen en nu ik 

terugkijk had ik dat misschien beter kunnen doen’. 

(..) 
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Huys: U spreekt uit persoonlijke ervaring? Spijt dat u het anders had kunnen doen? 

Van Bijsterveldt: Nee, nee, nee. Ik spreek als minister van onderwijs.
55

 

Huys ziet een discrepantie tussen het voorstel van Bijsterveldt en haar eigen gedrag. Het feit dat de 

minister zichzelf eerder als celebrity-politicus heeft geprofileerd en details heeft bloot gegeven over 

haar privéleven, keert zich nu tegen haar. Huys confronteert haar met dat wat hij weet over haar 

privésituatie. Van Bijsterveldt probeert hierop de hiërarchische distantie in eren te herstellen door 

aan te geven dat zij hier niet als privépersoon spreekt, maar als minister. Haar eerdere profilering als 

celebrity-politica lijkt in dit geval echter dominant. Huys profileert Van Bijsterveldt hier als een 

carrièrevrouw, hetgeen bijdraagt aan een aura van bijzonderheid. Volgens Huys verwacht de minister 

van andere ouders om niet een pad zoals zijzelf te bewandelen. De carrière van de minister draagt bij 

aan een distantie tot het publiek. 

De introductie van de privésfeer naar aanleiding van politiek beleid hoeft daarentegen niet altijd een 

negatieve connotatie te hebben. Te denken valt hierbij aan Andries Knevel die aan Minister Eurlings 

vraagt of hij bidt voor een moeilijke politieke dag,56 Minister Kamp die bevraagd wordt over zijn 

eigen pensioen naar aanleiding van hervormingen van het pensioenstelsel57 en de interesse van 

Knevel en Van Den Brink in de ontbrekende vakantie bij Minister De Jager door de financiële crisis.58 

Tabel 4 geeft inzicht in de al dan niet beleidspolitieke aanleiding van de introductie van privéthema’s. 

TABEL 4 Koppeling met beleid Geen koppeling met beleid 

K&vdB/Moraalridders 9 11 

NOVA/Den Haag Vandaag/ 
Nieuwsuur 

4 2 

P&W 6 8 

Totaal: 19 21 

 

4.2.2 Dynamiek aan tafel 

Uit deze gegevens kan geconcludeerd worden dat de introductie van het privé niet altijd een 

koppeling met het door de minister gevoerde beleid heeft. De private sfeer is voor de presentatoren 

bijvoorbeeld een geliefde techniek om dynamiek aan tafel mee te genereren. De ministers worden 

betrokken bij gesprekken met andere tafelgasten door te vragen naar hun persoonlijke beleving  of 

ervaring met een bepaald onderwerp. Te denken valt hierbij aan de vraag naar minister De Jagers 

                                                             
55

 Nieuwsuur, (Hilversum: NOS/NTR), 30-11-2011. 
56

 Moraalridders, (Hilversum: EO),  26-01-2010. 
57

 Knevel & Van Den Brink, 11-06-2011. 
58

Knevel & Van Den Brink, 29-08-2011. 



23 
 

voorliefde voor de muziek van tafelgenote Caro Emerald, 59 of de interesse van Jeroen Pauw in het 

uitgaansverleden van minister Van Bijsterveldt als bruggetje naar een gesprek over Herman Brood. 60 

In een gesprek met Cornald Maas over zijn boek over de dood, wordt minister  Ter Horst betrokken. 

Het volgende gesprek ontspint zich: 

Pauw: Mevrouw Ter Horst, hoe is dat bij u, is de dood iets dat deel uit maakt van uw dagelijks leven, of is het 

iets wat u liever buiten de deur houdt, ook al is het er? Ik bedoel: leven uw ouders nog?’ 

 

Ter Horst:’ Nee, mijn vader en moeder zijn overleden. Dat gebeurt iedereen die een zekere leeftijd bereikt, denk 

ik. Nou, ik heb vooral de dood van mijn moeder wel als schokkend ervaren, want ik heb de laatste twee jaar van 

haar leven voor haar gezorgd. (..)Dat heeft de relatie wel heel erg verdiept. En zij was geboren in Indonesië en 

toen ben ik met mijn zusje naar Indonesië gegaan. Dat had ze niet gevraagd, maar wij vonden allebei dat haar 

as in Indonesië verstrooid zou moeten worden. Dat is eigenlijk heel raar want dan doe je zo’n urn in een koffer. 

Daar zit dan je moeder in. (..) Heel bijzonder, je hebt het gevoel dat je met je moeder op je rug loopt.’ 

Maas:’ En wilde je na verloop van tijd dat mensen je moeder memoreerden?’ 

Ter Horst:’ Nee. Ik vind het wel belangrijk dat er mensen zijn die mijn moeder hebben gekend. Er was laatst 

iemand die had ik veertig jaar niet gezien, die vroeg leeft je moeder nog. En die heeft mijn moeder nog gekend, 

dus dat vind ik wel.. 

In dit gesprek gaat Ter Horst uitgebreid in op het onderwerp van het boek van Maas. De invitatie om 

deel te nemen aan het gesprek komt van Pauw, maar Ter Horst gaat uitgebreid in op het verlies van 

haar moeder en hoe dat haar als mens heeft beziggehouden. Ze spreekt hier duidelijk niet vanuit 

haar rol als staatsvrouw, maar geeft inzicht in haar menselijke kwaliteiten. De private persona van 

Ter Horst komt tot stand in een samenspel tussen presentator en minister. Pauw biedt haar 

weliswaar het podium om haar persoonlijke verhaal te vertellen, maar de manier waarop en de mate 

waarin Ter Horst hier gebruik van maakt heeft zij volledig in eigen hand. Ter Horst benadrukt met 

deze anekdote haar normaalheid: ook zij heeft te kampen met dood en verlies. 
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Tabel 5 geeft inzicht in de momenten waarop de introductie van de privé-persona van de minister 

voortkomt uit een gesprek met een andere gast. Bij NOVA/Nieuwsuur gebeurt dit geen enkele keer, 

omdat de politici hier alle keren alleen aan tafel zaten. 

TABEL 5 Introductie vindt oorsprong in 
gesprek andere gast 

Overige 

K&vdB/Moraalridders 3 8 

NOVA/Den Haag Vandaag/ 
Nieuwsuur 

0 2 

P&W 6 2 

Totaal: 9 12 

 

Binnen de categorie Overige vallen bijvoorbeeld de momenten waarop de presentatoren de politici 

vragen naar hun persoonlijke, emotionele kijk op een politieke gebeurtenis. Mariëlle Tweebeeke die 

aan Minister Donner vraagt hoe zijn relatie met Ab Klink is na diens vertrek, 61 Jeroen Pauw die 

Minister Verhagen vraagt of hij zich in de steek gelaten voelt door Geert Wilders62 en Paul Witteman 

die zich afvraagt of Minister Leers zich ergert aan beeldvorming63: allen zijn het voorbeelden van 

journalisten die vragen of politici op persoonlijke wijze willen bespiegelen op een politiek voorval. 

4.2.3 Normaal of Bijzonder? 

Met een uiting over het privé kan zoals gezegd de normaal- of de bijzonderheid van een minister 

worden benadrukt. Tabel 7 geeft inzicht in of de privéthema’s die door de presentatoren zijn 

geïntroduceerd vooral het gewone of juist het speciale benadrukken. 

TABEL 6 Normaal Bijzonder 

K&vdB/Moraalridders 10 5 

NOVA/Den Haag Vandaag/ 

Nieuwsuur 

5 4 

P&W 12 1 

Totaal: 27 10 

 

De ministers laten dus op uitnodiging van de presentatoren van de  verschillende programma’s met 

regelmaat zien hoe gewoon ze zijn gebleven. Minister Schippers geeft aan dat zij en haar gezin altijd 
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naar het schaatsen op televisie kijken64, Twan Huys die suggereert dat minister Van der Hoeven 

lekker de kwartfinale van het WK kan kijken65 en minister Verhagen die aangeeft dat hij persoonlijk 

geraakt is door het klappen van het Catshuys66; het zijn allemaal voorbeelden van ministers die hun 

menselijke gezicht laten zien. 

In mindere mate komt de bijzonderheid van de ministers naar voren tijdens de momenten waarop 

over het privé wordt gesproken. Minister Vogelaar die aangeeft dat zij als minister gewend is om 

korte nachten te maken, is een voorbeeld van uiting waarin het bijzondere van een baan als minister 

wordt onderstreept.67 Het bekleden van die functie kan niet gepaard gaan met een normale 

nachtrust, zo lijkt de minister te suggereren. Met een dergelijke opmerking onderstreept Vogelaar de 

bijzonderheid van het ambt van minister.  

Resumerend kunnen we op basis van deze analyse stellen dat presentatoren middels hun 

vraagstellingen met regelmaat de mogelijkheid bieden voor ministers om informatie over hun 

privésfeer prijs te geven. De vragen zijn vaak concreet en toegespitst op de private sfeer, maar het is 

aan de minister zelf om te beslissen hoe diep zij hier daadwerkelijk op in gaan. Dit geldt echter niet 

voor de momenten waarop er sprake is van een discrepantie bestaat tussen het privé en het beleid, 

zoals bij Minister Van Bijsterveldt. In dat geval blijft Huys terugkomen op het privé van de minister, 

terwijl zijzelf graag als staatsvrouw wil reageren.  

 

4.3 De rol van de minister 
In deze paragraaf zal ik een antwoord formuleren op mijn eerste deelvraag; Komt uit de wijze van 

deelname van de minister aan een talkshowgesprek aandacht voor privé aspecten van zijn leven van 

voort? 

4.3.1 Koppeling met Beleid 

Zoals in de eerste paragraaf van dit hoofdstuk al bleek, wordt de privésfeer ook door ministers zelf 

geïntroduceerd. Dit kan net als bij de presentatoren zijn oorsprong vinden in het door de minister 

gevoerde beleid. De resultaten van deze analyse laten zien dat het in die gevallen bijvoorbeeld gaat 

om het onderstrepen van de autoriteit van de minister. Middels een inkijkje in zijn eigen privésfeer 

kan de minister de indruk wekken dat hij verstand van zaken heeft. Te denken valt hierbij aan 
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Minister Eurlings die in een gesprek over de kilometerheffing aangeeft dat ook hij ‘vaak vast staat’68 

of aan Minister Van Bijsterveldt die in haar hoedanigheid als Minister van Onderwijs te kennen geeft 

dat zij ook een moeder is die ‘het beste voor haar kind wil’.69  

In deze analyse kennen de meeste gevallen waarbij een minister zelf zijn privésfeer introduceert 

echter geen koppeling met politiek beleid. Tabel 7 geeft inzicht in de aard van de introductie. Knevel 

& Van Den Brink ontbreekt in deze tabel, omdat er in hun programma geen minister zelf een 

privéthema aansneed. 

TABEL 7 Koppeling met beleid Geen koppeling met beleid 

NOVA/Den Haag Vandaag/ 

Nieuwsuur 

2 2 

P&W 1 6 

Totaal: 3 8 

 

4.3.2 Normaal of Bijzonder 

In de gevallen waarbij er geen directe koppeling met beleid te herkennen valt, laten de inkijkje in de 

privésfeer die de minister zelf initiëren vooral zien hoe normaal ze zijn. Zo geeft Jacqueline Cramer te 

kennen dat zij besloten had om geen deel te nemen aan kabinet Balkenende I, omdat zij haar 

kinderen toen te jong vond.70 Met een dergelijke opmerking laat de minister zien dat haar kinderen 

belangrijker zijn dan haar carrière, hetgeen haar menselijke kwaliteiten onderstreept. Eenzelfde 

effect heeft de opmerking van Minister Bos dat hij altijd naar huis gaat om ’s ochtends zijn kinderen 

uit bed te halen.71 Bos onderstreept hiermee dat hij in de eerste plaats vader is, hetgeen hem 

toegankelijk maakt voor het publiek. Tabel 8 geeft inzicht in het normale of bijzondere karakter van 

uitingen over hun privé van ministers zelf. 

TABEL 8 Normaal Bijzonder 

NOVA/Den Haag Vandaag/ 

Nieuwsuur 

2 1 

P&W 7 1 

Totaal: 3 8 

 

                                                             
68

 NOVA, 30-11-2007. 
69

 Pauw & Witteman, 08-02-2011. 
70

 Pauw & Witteman, 28-02-2007. 
71

 Pauw & Witteman, 25-03-2009. 



27 
 

Ministers introduceren private thema’s  dus vooral om  te onderstrepen dat zij ook maar gewone 

mensen zijn. Hiermee wekken ze volgens Marshall een vertrouwd gevoel op bij het publiek. Op deze 

manier behouden ze volgens Louw contact met het volk, waardoor de politiek niet compleet lijkt 

losgezongen van het leven van de kijkers thuis. De politici kunnen op deze manier toegankelijk en 

aanraakbaar te blijven. 
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Hoofdstuk 5 – Conclusie 
In dit hoofdstuk zal ik een antwoord formuleren op de hoofdvraag van dit onderzoek; In hoeverre 

ontstaat in Nederlandse talkshows van de NPO een  construct van ministers als celebrity-politici? Om 

een antwoord te kunnen formuleren op deze onderzoeksvraag zijn gesprekken met ministers in 

verschillende talkshows geanalyseerd. Hierbij lag de focus op de momenten waarop de politici hun 

‘menselijke kwaliteiten’ laten zien. Zodoende ben ik in dit onderzoek op zoek gegaan naar de 

gespreksfragmenten waarin de ministers spreken als privépersoon.  

Uit de resultaten blijkt dat de privésfeer een rol speelt in de gesprekken die presentatoren van 

talkshows van de NPO voeren met ministers. Geregeld komen de menselijke kwaliteiten van de 

ministers aan bod in de gesprekken. Het initiatief voor de introductie van de privépersona  ligt bij 

zowel de presentatoren als bij de ministers. De introductie van een privéthema stuit maar zelden op 

weerstand van de andere partij. In de gevallen dat een presentator naar  het privé van een minister 

vraagt, onthult de politicus in de meeste gevallen details over zijn of haar privéleven. In die gevallen 

scheppen de journalisten de ruimte waarbinnen de ministers zich als private persona kunnen 

profileren. Door vragen te stellen die aan de privésfeer van de ministers appelleren, geven 

talkshowpresentatoren de ministers  een podium om hun private emoties en bevindingen te 

etaleren. Het is echter aan de politicus om te besluiten op welke manier en in hoeverre hij op een 

dergelijke privévraag ingaat. Slechts in het geval dat er sprake is van een discrepantie tussen het 

gedrag als privépersoon en het gevoerde beleid als politicus, bleek de politicus niet in de positie om 

het privéonderwerp af te wenden op het moment dat zij dat wilde. 

De uitspraken over het privé benadrukken vooral dat de ministers ook ‘gewone’ mensen zijn. In de 

woorden van Meyerowitz : tijdens de gesprekken worden vooral hun menselijke kwaliteiten 

onderstreept. Met uitingen over de privésfeer geven de ministers inzicht in hoe zij als privépersoon 

omgaan met verschillende zaken. Dit kunnen zowel verhalen zijn over daadwerkelijke 

privéaangelegenheden alsmede private bespiegelingen op politieke gebeurtenissen. Onder de laatste 

categorie vallen uitspraken over hoe de ministers op persoonlijke wijze terugdenken aan bepaalde 

politieke gebeurtenissen; welke emoties of persoonlijke afwegingen kwamen kijken bij politieke 

aanvaringen of beleidskeuzes? 

Op basis van de resultaten van dit onderzoek kan dus geconcludeerd worden dat er in de gesprekken 

met ministers in talkshows van de NPO ruimte is voor gesprekken over het privé. In die zin is er ook 

in Nederland sprake van de creatie van een celebrity-politicus. De ministers presenteren zich in de 

geanalyseerde gesprekken lang niet altijd als louter staatsman of –vrouw, maar laten hun menselijke 

kwaliteiten zien. Wat dat betreft heeft sterrendom dus zeker zijn intrede gemaakt in de Nederlandse 
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politieke arena: de politici geven niet alleen inzicht in hun publieke leven maar nemen ook de ruimte 

om de kijker kennis te laten maken met (delen van) hun privé persona. 

Deze ruimte wordt gecreëerd in een samenspel tussen presentator en minister. Volgens Turner, 

Bonner en Marshall ontstaat een dergelijk beeld altijd in het spanningsveld tussen media en politiek. 

De ministers en de media hebben elkaar nodig om tot een constructie van sterrendom te kunnen 

komen en beide partijen hebben hier ook baat bij. Van Zoonen stelde dat de celebrity-constructie 

aandacht en betrokkenheid genereert, hetgeen voorde politicus tot meer potentiele stemmers kan 

leiden en voor de talkshowpresentator meer kijkers ten gevolge kan hebben.  

Het privé lijkt weliswaar een onderdeel te zijn geworden van de politieke en publieke personae van 

de ministers, maar het sterrendom overschaduwt nergens de politiek. Soms vloeit een opmerking die 

appelleert aan het privé van een minister zelfs voort uit zijn of haar beleid. Op die manier kan het 

privé de autoriteit van een minister onderstrepen, door bijvoorbeeld te laten zien dat de politicus 

recht van spreken heeft en weet waar hij over praat. Wanneer een dergelijke koppeling ontbreekt, 

staat een privé-uiting het spreken over politiek ook niet in de weg. Vaak vormen dergelijke 

gespreksfragmenten een intermezzo, waarna spoedig wordt teruggekoppeld naar de daadwerkelijke 

politieke aanleiding van het bezoek. Volgens critici als Postman, Echardus en Meyer kunnen we door 

de vertroebeling van entertainende factoren de ware politiek niet meer op waarde schatten. De 

resultaten van mijn analyse geven inzicht in de rol die het privéleven van minister speelt tijdens 

talkshowoptredens met een politieke aanleiding. Deze uitingen hebben mijn inziens geen 

vertroebelende werking: de politieke boodschap van de ministers blijft de boventoon voeren in de 

gesprekken. Het privé van de ministers is een aanwezig thema in de gesprekken en zodoende is er in 

zekere mate sprake van celebrity-politiek, maar de ministers blijven gedurende de gesprekken in 

eerste instantie staatspersonen. 

In die zin vind ik het dan ook geen kwalijke zaak dat dergelijke thema’s een rol spelen in de 

gesprekken met ministers. Er is weliswaar sprake van een vermenging van politiek en entertainment, 

maar als we de uitingen over het privé zien als entertainende elementen, dan speelt amusement een 

ondergeschikte rol tijdens de talkshowoptredens. Van Zoonen stelde dat er gekeken moet worden 

naar hoe entertainment een rol kan spelen in het huidige politieke landschap, omdat het veroordelen 

van de intrede ervan niet zinvol is. Gebaseerd op de resultaten van mijn onderzoek denk ik dat er een 

gezonde balans bestaat tussen politiek en entertainment; de politieke boodschap wordt gelardeerd 

met entertainende elementen en zou op die manier een grotere betrokkenheid bij het grote publiek 

kunnen genereren. 
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Het lijkt mij interessant om in een vervolgstudie te onderzoeken of gesprekken waarin privé-

elementen worden besproken door het publiek daadwerkelijk aansprekender worden geacht. 

Daaraan gekoppeld kan geanalyseerd worden of de politieke boodschap in gesprekken goed over 

komt. Een publieks- en receptieonderzoek biedt hiervoor uitkomst. Wanneer een dergelijk onderzoek 

wordt uitgevoerd, kan er een nog betere inschatting worden gemaakt over hoe entertainende 

elementen kunnen worden ingezet om politieke betrokkenheid te genereren.  

De bijzonderheid die volgens Marshall zo belangrijk is voor een celebrity-politicus speelt in de 

resultaten van mijn analyse een minder dominante rol. De focus van dit onderzoek op de privé 

persona zou hierbij een rol kunnen spelen. Juist op deze momenten tonen de ministers hun 

menselijke kwaliteiten en deze kwaliteiten maken de politici toegankelijk en alledaags. Op deze 

momenten ligt de focus in mindere mate op bijzonderheid. Deze bijzonderheid komt mogelijk meer 

tot uiting wanneer het ambt van minister wordt besproken, omdat dat volgens Marshall het 

bijzondere is aan politici.  

De getrokken conclusies zijn gebaseerd op de gecodeerde data. Deze bevindingen kennen weliswaar 

een fundament van wetenschappelijke literatuur, maar het is mogelijk dat er andere interpretaties 

bestaan van de geanalyseerde data. In dat licht zou het kunnen dat een andere wetenschapper op 

basis van hetzelfde materiaal tot andere conclusies komt. 
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Bijlages 

Bijlage I – Trefwoordenlijst 
 Kind(eren) 

 Gezin/zoon/docht  

  Familie  

  Man / Vriend  

 Vrouw / Vriendin  

 Meisje  

 Jongetje  

 Mama /Moeder  

  Papa /Vader  

 Ouder(schap)  

 Thuis  

 Koken  

 Gevoel / Emotie  

 Persoonlijk  

 Hart  

 Karakter  

  Uiterlijk  
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Bijlage II: Transcripten  
Deze bijlage bevat een overzicht van de gesprekken die voor dit onderzoekzijn geanalyseerd. De 

gesprekken zijn onderverdeeld in gesprekken waarin over het privé wordt gesproken en gesprekken 

waarin het privé onbesproken blijft. Van de gesprekken waarin niet over het privéleven wordt 

gesproken bevatten enkele korte transcripten. In die gevallen viel erin het gesprek wel een 

trefwoord, maar had dit trefwoord verder geen betrekking op het daadwerkelijke privédomein van 

de minister.  

Gesprekken waarin over het privé wordt gesproken 
 Knevel & van den Brink, 30-05-2007 Koenders over gesprekken leiders conflictgebieden 

o Van den Brink:’ Wat was het mooiste moment uit uw korte carrière tot nu toe?’  

Koenders:’ Misschien wel het toespreken van de veiligheidsraad.(..)’ 

o Van den Brink:’ Heb je dan het gevoel dat je tegen de wereld spreekt?’ 

o Knevel:’ Bert Koenders, minister van ontwikkelingssamenwerking sinds enkele maanden, we  weten niet 

zo gek veel van u. Is dat bewust beleid? 

Koenders:’ Nee, dat is geen bewust beleid. U vraagt maar. Tot op zekere hoogte. 

Knevel: U bent lid van de PVDA al jaren, Ook fractiemedewerker geweest. Komt u uit een rood nest? 

Koenders: Nee, nou mijn grootvader was wel lid van de SDAP, hij was  een Friese onderwijzer en zag de 

armoede in de veenkolonieën. (..) Mijn ouders waren.. of zijn, mijn vader leeft nog, politiek bewust maar 

meer een beetje van als het teveel naar links ging dan trokken ze naar rechts en andersom.’  

o Knevel: Als u niet aan het werk bent, wat doet u dan? Wat zijn u hobby’s zover wij mogen weten?.’ 

Koenders: ’Ja, nou,ik zou bijna zeggen koken maar dat is niet helemaal waar. Ik zou dat niet durven 

zeggen met een chefkok in de buurt. (Joop Braakhekke) (..) Ik ben gek op reizen, ook buiten mijn werk 

om. Ik ben iemand die graag naar de film gaat. Veel boeken leest.  

Knevel: Sport? 

Koenders: Veelte weinig (..) 

Knevel: Er is geen mevrouw Koenders? 

Koenders: Nee 

Knevel: Niet allemaal kindjes Koenders? 

(..) 

Knevel: Even terug naar het persoonlijke: U schijnt vloeiend Frans en Italiaans te spreken. 

 Pauw & Witteman, 28-02-2007, Cramer 

o Cramer:’ Het zal je kind maar zijn.’ 

Witteman:’ Zijn u kinderen die kritische leeftijd al voorbij?’ 

Cramer:’ Gelukkig wel zal ik bijna zeggen. Maar ik zie het ook in mijn eigen omgeving. (..) Het is vreselijk 

moeilijk om dat in de hand te houden. Maar ook het gezin, het verdere gezin verder nog draaiende 

houden. Want iedereen ondervindt daar de gevolgen van. Je hebt ook nog andere kinderen begrijp ik? 

Witteman:’ maar hoe moet dat met die andere honderden kinderen?’ 

o Cramer:’ Voor het kabinet Balkenende I heb ik ook een gesprek gevoerd, maar ik had toen nog kinderen 

die naar school gingen. Ik vond dat geen combinatie. Ministerschap en twee kids om op te voeden. Dus 

dat heb ik toen niet gedaan. 

Witteman:’ Zijn ze u dankbaar?’ 

 Cramer:’ Dat weet ik niet. Maar inmiddels zijn ze het huis uit.’ 

o Witteman:’ U woonde daar ook? U vader had daar een zaak?’ 

Cramer:’ Ja, ik woonde boven de zaak van mijn ouders.’ 

o Cramer:’ Nu ga ik meer praten over mijn vader dan over mijn vak.’ 

o Pauw:’ Zo liep u vader er zelf ook bij?’ 

 Knevel & van den Brink, 31-05-2007, Van der Hoeven over rol als minister 

o Van den Brink: heeft u wel eens het plan gehad om een eigen bedrijf te beginnen? 

Van der Hoeven: Ja 
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Van den Brink: Waarom is dat niet gelukt? 

Van der Hoeven: Omdat ik met iets anders groots begon. 

o Van den Brink: U bent opnieuw minister geworden. Dat u dat weer wilde. 

Van der Hoeven: Ik ben het inmiddels vijf jaar. Je kunt dingen op de agenda zetten en dingen veranderen. 

o Van den Brink: u wilde niet terug naar Limburg? 

Van der Hoeven: Ik ga elke week terug naar Limburg.  

o Van der Brink: En doordeweeks zit u op een flatje in Den Haag? 

Van der Hoeven: ja.  

Van der BrinK: Alleen? 

Van der Hoeven: Mijn man gaat vaak mee. 

Vand er Brink: die is ouder dan u? 

Van der Hoeven: die is ouder dan ik. 

Van der Brink: die zegt niet kom eens terug naar Limburg? 

Van der Hoeven: die zegt wel: kun je niet een paar van die tassen kwijt? Kun je niet wat rustiger aan 

doen. Dat zeggen alle mannen. Dan zeg ik : ja jongen dat hoort erbij. 

o Van den Brink: Maar wat is de reden dat u dat nog doet? Het hoeft toch helemaal niet meer. 

o Van den Brink: Nog even over uzelf: wij worden in de voorbereiding over u: Maria van der Hoeven is een 

katje dat je niet zonder handschoenen moet aanpakken.  

Van der Hoeven: dan moet u dat niet doen 

Van den Brink: Maar klopt het? 

Van d er Hoeven: Nou, ik kan soms wel vierkant uit de hoek komen. 

o Carnavalsbeelden 

Knevel:’ En dat vindt u leuk?’ 

Knevel: Gaat u na carnaval ook 40 dagen vasten? 

Van der Hoeven: Nee, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dat niet doe. 

Knevel: Wel de lusten maar niet de lasten 

Alariachi: Jammer, voor een CDA kamerlid. 

Van der Hoeven: Ik vind dat je daar ook eerlijk over moet zijn. 

o Vd Hoeven:’ Ik ga om half 8 sporten en dan vergaderen.’ 

 Pauw & Witteman, 13-11-2007, Vogelaar over Verdonk 

o Witteman:’ U wordt licht geïrriteerd merk ik.’ 

o Jort Kelder: Volgens mij moet u een cursus charisma en leiderschap gaan volgen want dit gaat niet 

werken.’ 

‘U moet een andere baan gaan zoeken.’ 

 Pauw & Witteman, 19-11-2007 Eurlings over plan om mensen de trein in te krijgen 

o Eurlings:’ Mijn tongval is nog niet niet echt geadopteerd, ik ben nog steeds erg Zuidelijk. 

o Eurlings:’ Ik ben jaren geleden toen ik mijn ingenieursopleiding deed, een tijd in Japan gewerkt bij een 

printerfabriek. (anekdote Geesink)  

 NOVA, 30-11-2007 Eurlings over kilometerheffing 

o Eurlings:’ Ik sta zelf ook heel vaak vast en velen met mij’ 

 NOVA, 14-12-2007, Bos 

o Bos: Mijn broer speelt de premier in de prins het meisje. Wordt de komende twee weken uitgezonden, 

als ik even reclame mag maken.  

o Mingelen: Zullen we eens kijken na de vriendschap en collegialiteit die we hebben gesproken naar de 

echte liefde. En daar bedoel ik mee Feyenoord. 

o Bos krijg gesigneerd shirt van Feyenoord. 

Bos:’ Vraagt u nu maar wat u vragen wil. Mijn avond kan niet meer stuk. Kom maar op met die 

peilingen. 

o Bos: De laatste keer dat ik bij Feyenoord was zat Dirk Kuyt achter me. En die bewonder ik enorm. Maar 

ik vind het dan toch raar om als twee bekende Nederlanders elkaar de handtekening te vragen.  

 Pauw & Witteman, 10-02-2009, Koenders over bezoek Colombia 

o Witteman: Meneer Koenders, herkent u als een van meest begeerde vrijgezellen van het west Europa 

iets in wat zij vertellen? 

(..) 
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Koenders: ik weet nog toen ik in de jaren ’70 studeerde (..) toen had je eindeloze praatgroepen waar 

mannen moesten leren breien en over hun gevoelens moesten leren praten.  

 Pauw & Witteman, 16-04-2008, Plasterk over onderwijs 

o Plasterk:’ Op een gegeven moment was ik door die stapel heen en toen zat ik met mijn woordvoerder 

op mijn kamer en toen ben ik hem wat mooie  video’s van Neil Young gaan laten zien. 

o Witteman:’ U heeft zelf schoolgaande kinderen. U weet dus hoe groot zo’n klas is?’ 

 NOVA, 18-06-2006, Maria van der Hoeven over energierapport 

o Huys: ‘Na afloop van het gesprek kunt u dan lekker de kwartfinale kijken.’ 

 NOVA, 14-08-2008, Vogelaar na vertrek 

o Polak:’ u werd vanmorgen wakker. Heeft u geslapen? 

Vogelaar: ‘Ja hoor. Niet zo lang, maar ik ben wel gewend van mijn tijd als minister om niet zulke lange 

nachten te hebben. 

o Polak: ’U zag vanmorgen al deze krantenkoppen. Dacht u toen: ik ga maar terug en verder met slapen? 

Vogelaar: nee ik ben  iets later opgestaan dan gebruikelijk en toen ben ik begonnen met heel veel sms-

berichten te  bekijken. 

o ‘Ik walg van dit soort type media. Ik heb een fysieke weerstand om me ten opzichte van dat soort media 

te verhouden.’ 

o ‘Ik ben nogal geneigd om direct te zijn en dat is niet altijd handig in de politiek.’ 

o Op het moment datje geen minister meer bent voel je je vrijer om dingen te zeggen.’ 

o ‘Omdat ik a iemand ben die er wel van houdt om te zeggen waar het op staat.’ 

 Pauw & Witteman, 16-02-2009, Van der Hoeven over nieuwe cijfers CPB 

o Pauw:’ Gaan we u ook weer zien in een raar pakje met carnaval?’ 

Van der Hoeven:’ Ik zal u eens vertellen: dat weet ik nog niet. Op zaterdag voor carnaval wordt de 

macht overgedragen van de burgemeester naar de Prins  Carnaval. En aan het einde daarvan wordt alles 

wat denkt autoriteit te zijn of geacht wordt autoriteit te hebben, wordt verkleed. En als wat je verkleed 

wordt hoor je niet van te voren. 

Witteman: U staat erbij en u wordt aangekleed? 

Van der Hoeven: Jaaa, en als u erbij was zou u misschien ook verkleed worden 

Witteman: Maar dat is minder schokkend misschien. 

Van der Hoeven: Dat weet ik niet. 

Pauw: Maar u weet helemaal niet hoe u eruit zal zien? 

Van der Hoeven: Het kan van alles zijn. Ze hebben me wel eens verkleed als Mary Poppins (..) 

o Pauw: Wie is nu van het kabinet dat je denkt die kan ik wel meenemen naar het Zuiden? 

Van der Hoeven:  Nou ik neem niet mee. Men wordt uitgenodigd of niet. 

Pauw: Camiel Eurlings? 

Van der Hoeven: Als hij wordt uitgenodigd komt hij zeker 

Pauw: maar Donner.. 

Van der Hoeven: Nou, dat is een hele humoristische man. Die kan heel goed carnaval vieren ondanks 

dat hij een hele andere achtergrond heeft. 

 Pauw & Witteman, 25-03-2009 Bos 

o Bos: Ik maak er een gewoonte van om altijd naar huis te gaan 

Witteman: Hoe laat het ook wordt, ik ga naar huis. 

Bos: Ik ga naar huis. 

Witteman: Dat zullen ze leuk vinden thuis 

Bos: mijn kinderen vinden het heel leuk om door hun eigen vader uit bed gehaald te worden 

Pauw: Dat weten ze: dat u hun eigen vader bent 

Bos: ik moet me elke ochtend voorstellen 

 Knevel & van der Brink, 29-05-2009, Bos over recessie 

o Knevel: ’Is uw humeur recessievrij?’ 

o Van den Brink:’ Het was wel weer het enige wat bleef hangen van dat debat. Wordt u daar niet sip van?’ 

o Knevel: Waar praat u het liefst over vanavond met mij: de voorjaarsnota en de economische cijfers of 

over uw zoon Joppe, inmiddels 6 weken oud? 

Bos: Dan moet het toch de economie zijn. 

Knevel: Jammer he? 

Bos: Ja. 
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Knevel: We willen het toch even over Joppe hebben. Hopelijk groeit hij voorspoedig op. 

Bos: Hij groeit harder dan de economie op dit moment. 

Knevel: Nou, kijk. En als hij straks volwassen is dan zadelt zijn vader hem op met een ongelofelijke 

staatsschuld. Denkt u daar wel eens aan als u hem in uw armen houdt? 

Bos: Nee, daar denk ik niet aan.  

Van Den BrinK: Ja jongen, dat moet jij straks allemaal betalen. 

Knevel: Jij moet de schuld van je vader dragen. 

Bos: Het is een van de vervelende aspecten van de huidige situatie… 

o Bos: 22.000 per inwoner.  

Knevel: Dus uw zoon heeft nu een prijs van, wat is het op z’n hoofd… 

o Bos: Ik word er niet chagrijnig van.  

o Bos: Een man een man, een woord een woord. Of in het geval van mevrouw ter Horst een vrouw een 

vrouw, een woord een woord. 

 Pauw & Witteman, 22-09-2009 Ter Horst over Afghanistan 

o Gesprek over verlies met Cornald Maas. Pauw:’ Mevrouw Ter Horst, hoe is dat bij u, is de dood iets dat 

deel uit maakt van uw dagelijks leven, of is het iets wat u liever buiten de deur houdt, ook al is het er? Ik 

bedoel: leven ouders nog?’ 

Ter Horst:’ Nee, mijn vader en moeder zijn overleden. Dat gebeurt iedereen die een zekere leeftijd 

bereikt, denk ik. Nou, ik heb vooral de dood van mijn moeder wel als schokkend ervaren, want ik heb de 

laatste twee jaar van haar leven heb ikvoor haar gezorgd. Ze zat in een verzorgingstehuis, maar ik ging 

daar wel vaak naar toe. Dat heeft de relatie wel heel erg verdiept. En zij was geboren in Indonesië en 

toen ben ik met mijn zusje naar Indonesië gegaan. Dat had ze niet gevraagd, maar wij vonden allebei 

dat haar as in Indonesië verstrooid zou moeten worden. Dat is eigenlijk heel raar want dan doe je zo’n 

urn in een koffer. Daar zit dan je moeder in. En waar ga je dan de as verstrooien? Ik was nog nooit in 

Indonesië geweest. En dan heb je die urn in je rugzak. Heel bijzonder, je hebt het gevoel dat je met je 

moeder op je rug loopt. 

Maas:’ En wilde je na verloop van tijd dat mensen je moeder memoreerden?’ 

Ter Horst:’ Nee. Ik vind het wel belangrijk dat er mensen zijn die mijn moeder hebben gekend. Er was 

laatst iemand die had ik veertig jaar niet gezien, die vroeg leeft je moeder nog. En die heeft mijn 

moeder nog gekend, dus dat vind ik wel.. 

Oukbih:’ Waarom wilde je terug met de as van je moeder naar Indonesië?’ 

Ter Horst:’ Mijn moeder was daar geboren. Wij vonden dat haar as daar verstrooid moest worden. 

 Moraalridders, 26-01-2010 Eurlings 

o Knevel:’ Mag ik u een persoonlijke vraag stellen? U zei ik heb gebeden. Dat zei u met overtuiging in u 

gezicht. In uw stem. Is het dan zo dat als u voor een moeilijke dag stat, het was voor u een moeilijke 

dag. Dat u daar vandaag voor bid? 

Eurlings: Ik bid zoal dagelijks. Het is vaak een moeilijke dag. Ik heb, en ik wil daar niet over uitweiden 

want ik vind het een beetje privé, maar ik heb vandaag niet voor iets zakelijks gebeden maar voor een 

familielid dat het heel slecht maakt. 

o VD Brink: U zei ook: ik heb vandaag geluk ervaren. Wanneer was dat, wilt u dat vertellen? 

Eurlings: Ja, dat ervaar je op heel veel momenten. Dat ervaar je als je iets voor de mensen in je naaste 

omgeving iets kunt doen. 

VD Brink: heeft u daar tijd voor als minister? 

Eurlings: Nou ik zou u zeggen te weinig. 

o Eurlings: Ik had na de kerst met oud en nieuw was ik een aantal dagen weg met mijn vriendin en met 

vrienden.  En dan besef je ook potjandrie ik ben alweer drie jaar minister. En dan besef je ook , voor de 

mensen in je omgeving. Zeker als het slecht gaat met iemand in je omgeving, hoe weinig tijd je hebt 

gehad voor mensen die belangrijk zijn voor je. Daar hoef je niet dramatisch over te doen maar Ik heb 

altijd gezegd ik ben politicus met passie, verstand en met hart maar relativeer jezelf  wel een beetje 

Van den Brink: Dus never nooit premier? 

Eurlings: Dat is niet mijn intentie. 

VD Brink: Ja, dat is wel heel euh… 

Eurlings: Dan zou je volgende keer mijn vriendin moeten uitnodigen. Die zegt het wat steviger. 

o Eurlings: Ik sta voor mijn zaak. Zo zit ik in elkaar en zo heeft u mij ook in vele jaren leren kennen.  
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o Knevel:’ Raakt u het persoonlijk? U doet vrijdag een aantal uitspraken. U bent talk of the town in veel 

kranten. Er wordt van alles over u gezegd. Vleiend en minder vleiend. (..)Raakt dat u?’ 

Eurlings: Natuurlijk raakt me dat. 

VD Brink: Slaapt u er  slecht van? 

Eurlings: Nee, dat valt reuze mee. ik slaap over het algemeen heel goed. 

o VD Brink: Wat zei u vriendin erover? 

Eurlings: Die zei dat dit weekend heel goed was voor mijn naamsbekendheid. 

o Eurlings:’ Ik heb een hele goede vriend gebeld.’ 

o Tweebeeke:’ Toen u vanmorgen wakker werd, kopje koffie, krantje, toen zag u die advertentie. Wat 

dacht u toen?’ 

 Nieuwsuur, 10-09-2010, Donner over pensioenfondsen 

o Tweebeeke: Heeft u Ab Klink vandaag  nog gezien in de ministerraad? 

Donner: Die heb ik zeker gezien 

Tweebeeke: Ging het goed tussen jullie? 

Donner: Uitstekend 

Tweebeeke: Ook na zijn vertrek? 

Donner: Dat speel in de ministerraad niet. Daar zitten we als ministers. 

Tweebeeke: Ook het persoonlijk contact tussen jullie? 

Donner: Ik heb niet het idee dat dat anders is. 

o Donner: Maar dat is een heel ander onderwerp dan pensioenen. En daar was ik hiervoor.  

 Pauw & Witteman, 05-10-2010, Donner over regeerakkoord 

o ‘We beginnen met Piet Hein Donner, heeft u een fijne dag gehad?’ 

 Nieuwsuur 14-10-2010, Studiogesprek Edith Schippers 

o Huys: ’Mevrouw Schippers, u bent vier jaar geleden gestopt met roken. Klopt dat?’ 

 Pauw & Witteman, 14-12-2010 (Gasten: Maxime Verhagen & Bart Chabot) 

o Witteman: ‘Als je goed naar dit fragment kijkt, dan kun je zien dat dit het moeilijkste moment was in al 

die maanden. U ziet er echt totaal verslagen uit.’ 

Verhagen: ‘Wat het moeilijkste was…’ 

o ‘Het vertrek van iemand met wie je lang hebt samengewerkt (Ab Klink).. ja, dat gaat je niet in de koude 

kleren zitten. We doen altijd alsof dat zomaar even tussendoor komt: dat komt helemaal niet 

tussendoor. Daardoor was ik wel heel erg..’ 

Witteman:’ Geëmotioneerd door was?’ 

Verhagen:’ Ja. Geëmotioneerd door was. 

Pauw:’ Voelde u zich in de steek gelaten?’ 

Verhagen:’ Ja.’ 

o Witteman: ‘Kunt u zeggen op persoonlijke wijze hoe je daar mee omgaat? Hoe je de energie weer vindt 

om toch door te gaan? Wie u raadpleegt? Wat u dan doet: gaat u hardlopen in de duinen of je kop 

onder een koude douche steken? Wat doe je om te vermijden dat je de boel erbij neer gooit?’ 

Verhagen:’ Dat weekend dachten we: voorlopig kunnen we nog wel even in het bos gaan zitten. Toen 

ben ik met mijn vrouw en mijn jongste zoon die nog thuis woont, gewoon het weekend thuis geweest. 

Leuke dingen gedaan. De hele zomervakantie hadden we ook niet gehad. Het is goed dat ik hen weer 

een keer zag. 

Pauw:’ Opluchting bij de familie Verhagen eigenlijk? 

Verhagen:’ Ja. Papa is gewoon weer eens een keer thuis. 

Pauw:’ Papa hoeft voorlopig even niet te werken.’ 

o ‘Weetje wat het ergste was? Ik ben 2,5 jaar gestopt met roken en ik heb toen om 5 uur weer een sigaret 

opgestoken. Dus ik heb me voorgenomen om met kerst weer aan de nicotinekauwgom te gaan. 

o Verhagen:’ Gelukkig heb je een team om je heen waarmee je zaken kunt bespreken. En ook thuis, kun je 

nog eens van je afpraten.’ 

o ‘Ik voel me wel eens eenzaam’ 

 Pauw & Witteman 08-02-2011, Bijsterveldt 

o ‘Ik ben zelf ook moeder. Ik wil ook het beste voor mijn kind’. 

o Pauw: ‘Was de jonge Marja een meisje dat in de disco stond?’ 

o ‘Mijn ouders hielden hun hart vast als ik naar de disco in Rotterdam ging.’ 

 Pauw & Witteman, 17-02-2011, Minister de Jager over goede cijfers Nederlandse economie 



39 
 

o Gesprek met Franca Treur. 

Pauw:’ U komt dus ook een beetje uit het boerenleven, als uw vader appelboer was?’  

o Chabot:’ Jan Kees de Jager, je hebt alles mee. Je bent ook single: net als Mark, dus je hebt geen tijd voor 

een gezin nodig. Je hebt een ding tegen: er moet 10 kilo vanaf.’ 

 Pauw & Witteman, 22-02-2011, Leers over snelheid asielprocedures 

o Witteman:’ Ergert u zich daaraan?’ 

Leers:’ Laat ik de feiten noemen.’ 

Witteman:’ De vraag was niet wat de feiten waren de vraag was of u zich ergert?’ 

Leers:’ Nou ik loop me niet heel de dag te ergeren.’ 

 Knevel & van der Brink (Kamp over pensioenstelsel) 11-06-2011 

o Over eigen pensioen:  

Kamp: ‘Dat hangt van de koningin af’ 

Knevel:’ Of van de koning tegen die tijd.’ 

Van der Brink:’ Oh, ik dacht eigenlijk van uw vrouw.’ 

Kamp:’ Ik heb heel veel bazen.’ 

o Over bloemen voor Agnes Jongerius 

Knevel: ‘ Ik dacht net bij de schilderijen al te zien dat u niet veel verstand heeft van bloemen.’ 

Kamp:’ Absoluut niet. Ik koop ze wel vaak.’ 

Knevel:’ Voor uw vrouw?’ 

Kamp:’ Maar op kleur.’ 

Van der Brink: voor uw vrouw of ook voor vakbondsleden of eh.. 

Kamp: Meestal voor mijn vrouw 

 Knevel & van den Brink, 07-06-2011 Schippers over EHEC 

o Knevel: Is in huize Schippers de afgelopen dagen komkommer, tomaat en taugé genuttigd? 

Schippers: Ja, ik ben nogal een liefhebber van rauwkost. Dat betekent wel goed wassen. EN de 

komkommers schillen. (..) 

Knevel: heeft u even eerlijk wat meer hygiënisch gehandeld? Het snijplankje verwisselen als er vlees op 

heeft gelegen wat  me allemaal niet doen. 

o Knevel: Dus u gaat uw plankje wisselen? 

o Knevel: heeft u dat gedaan? Heeft u extra tomaten gekocht? 

Schippers: ik eet dat altijd al veel en meer dan veel kun je niet eten. 

 Knevel & van der Brink 01-07-2011, Donner 

o Knevel:’ Meneer Donner, nu ga ik nu naar uw zwakste plek vragen. Nou niet op die manier.’ (over DSK) 

Spong:’ Doe dat maar niet nee. Zijn vrouw zit in de zaal.’ 

 Knevel en van den Brink, 29-08-2011 De Jager 

o Knevel:’ Afgelopen zomer was vrijwel iedere dag gedoe over de financiële crisis. Wij vroegen ons met 

enig medeleven af: bent u wel op vakantie geweest?’ 

De Jager:’ Ik ben een lang weekend naar New York geweest. (..) Dat was wel heel leuk. En ik zou nog een 

week naar Azië, maar dat heb ik afgezegd.’ 

Van der Brink:’ Een lang weekend was uw hele vakantie?’ 

De Jager:’ Ja.’ 

Van der Brink:’ Ons medeleven is op zijn plek’ 

o Van den Brink:’ Dan stelt u toch: Er moet geen cent meer naar Griekenland.’ 

De Jager:’ Die emotie begrijp ik heel goed, ik heb zelf af en toe ook dat soort emoties.  

o Over Caro Emerald.  

Knevel’ Wat vindt u zo mooi aan de muziek?’ 

De jager:’ Ik vind het mooi dat juist ook in deze tijd retro een groot publiek aanspreekt. 

 Nieuwsuur, 19-09-2011, Leers over COA 

o Leers: ‘Nee, ik was daar niet van op de hoogte. Ik was erg onder de indruk van de reportage. Dat doet je 

ook wat.’ 

Tweebeeke:’ Maar u bent minister. Waarom bent u daar niet van op de hoogte 

 Nieuwsuur, 30-11-2011, van Bijsterveldt over meer aandacht ouders voor kinderen 

o Huys: Zelden presenteerde een minister een plan waar zoveel irritatie over kwam als uw plan om 

ouders meer betrokken te laten zijn 

Van Bijsterveldt: Laat ik voorop stellen: ouders die betrokken zijn bij de school (..) dat wanneer ouders 
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heel intensief betrokken zijnbij een school.  

Huys: Die nuance zit er niet in. U spreekt alle ouders aan. (..) 

o Huys:’ Vooral vrouwen hebben ongelofelijk geërgerd gereageerd’ 

o Van Bijsterveldt: Slechts 50% voorleest voor kinderen tijdens de basisschool 

Huys: Heeft u zelf veel voorgelezen? 

Van Bijsterveldt: ik heb heel veel voorgelezen. Ik ben gek op kinderboeken en dus heb ik mijn kinderen 

heel veel voorgelezen. 

o Huys: Dan wordt het interview afgesloten met een opmerking over uw privéleven. U heeft twee zoons 

grootgebracht (..). Bij het voortgezet onderwijs had ik beter betrokken kunnen betrokken kunnen zijn, 

maar ik had het heel druk, maar iedereen heeft het druk. Ik had wel een oppas die ik betaalde en die 

was heel actief op school. Als leesmoeder van alles en nog wat. Een soort plaatsvervangende ouder. 

Van Bijsterveldt: Dat laatste heb ik niet gezegd. Want je bent zelf ouder. 

Huys: Maar met alle respect: dat maakt u plan en interview volkomen ongeloofwaardig. U geeft zelf aan 

dat u uw kinderen zelf de aandacht niet kon geven die u nu van ouders verwacht. 

V B: Nou, ik heb heel veel aandacht gegeven aan mijn kinderen thuis. 

Huys: Maar u heeft dat zelf niet voor elkaar gekregen zegt u. 

V B: Dat zeg ik niet. Wat ik aangeef is dat ik veel tijd heb besteed aan mijn kinderen. (..) 

Bij het voortgezet onderwijs had ik wel wat meer betrokken kunnen zijn.  

Huys: Maar wat vraagt u nu van ouders, iets dat u zelf niet voor elkaar heeft gekregen? 

Van Bijsterveldt: Maar het gaat niet om mij. Het gaat om beter onderwijs 

(..) 

Huys: Nu krijgen we een beetje het idee van de pot verwijt de ketel.  Het idee dat we krijgen is dat u 

alles op alles heeft alles op alles gezet om carrière te maken, u bent voorzitter geweest van het CDA, 

gemeenteraadspolitiek in Almere, u heeft er veel tijd en energie in gestoken en nu zegt u tegen ouders 

eigenlijk moet je dat niet doen, neem eens wat vaker vrij,  stoot een deel van uw werkzaamheden af en 

zorg eens beter voor de kinderen, dat zegt iemand met een topcarrière heeft gemaakt, dat klinkt toch 

ongeloofwaardig 

Van Bijsterveldt: Maar toch ben ik altijd heel betrokken geweest bij de  school en bij de kinderen en nu 

ik terugkijk had ik dat misschien beter kunnen doen. 

o Huys: U spreekt uit persoonlijke ervaring? Spijt dat u het anders had kunnen doen? 

Van Bijsterveldt: Nee, nee, nee. Ik spreek als minister van onderwijs. 

 Pauw & Witteman, 01-02-2012, Schippers over obesitas 

o Witteman: Heeft u zondag gekeken? (kampioenschap Groothuis) 

Schippers: In de herhaling. Niet het moment zelf. Ik heb de tv aangezet maar ik ben in slaap gevallen. Bij 

ons staat het schaatsen altijd aan want ik heb een ontzettend groot schaatsliefhebber als echtgenoot. 

o Schippers: Zeker kinderen zien we steeds jonger steeds dikker worden 

o Witteman: Heeft u zelf wel eens aan de hand gehad ik ga eens proberen wat minder zwaar te worden, 

al is dat in uw geval niet aan de hand denk ik 

Schippers: Oh ja, met enige regelmaat. 

Witteman: En wat doet u dan? 

Schippers: Dan sla ik traktaties over, probeer ik wat minder te eten, wat meer te sporten. 

Witteman: En wat is dat in uw geval? 

Schippers: ik ben gek op teamsport of met andere mensen sporten maar dat is met mijn werk 

ontzettend moeilijk  want je moet bijna alle afspraken afzeggen. Dus nu zit ik boven op de trimfiets bij 

ons op zolder. 

o Schippers: Je ziet dat grote groepen kinderen veel te weinig bewegen. Je ziet aandie motoriek van die 

kinderen dat ze het te weinig doen. Er zijn programma’s gestart waarbij de kinderen de bewegen en de 

ouders te horen krijgen wat is nou gezond eten. Je ziet dat ouders daar veel te weinig van weten. (..) Je 

ziet de motoriek van die kinderen verbeteren. 

 Nieuwsuur, 03-05-2012 , Spies over kandidaatstelling lijsttrekkerschap 

o Spies over Boerkaverbod:’ Ik meende het wel tussen mijn oren, maar het kwam niet helemaal van 

binnenuit. Ik weiger om als kandidaat-lijsttrekker om compromissen die we hebben gedaan om en 

kabinet mogelijk te maken, tot mijn eigen standpunten te maken.’ 

o Tweebeeke: U kunt het zelf ook doen. Door te zeggen: wacht eens even, dit is helemaal niet wat ik met 

mijn hart voelde, ik trek het terug. Nu neem ik mijn verantwoordelijkheid.’ 
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o Tweebeeke:’Voelde u dat ook niet in u hart?’ 

 Pauw & Witteman, 25-04-2012, Verhagen na Catshuis over toekomst 

o ‘Een man een man, een woord een woord’ 

o ‘Ik zal mijn kinderen vragen om het (notitietboekje Catshuisbesprekingen) als ik er niet meer ben aan 

het rijksarchief te geven.’ 

o ‘Er lopen wel eens emoties op, maar dat zal hier op de redactie ook wel gebeuren.’ 

o Pauw: ‘Wat is het moeilijkste moment? 

o Witteman:’ Had u niet eerder in die 7 weken het idee: het kan wel eens dat Wilders de boel opbreekt? 

Misschien dat er geen concrete aanleiding was, maar dat je dat gevoel hebt.’ 

Verhagen:’ Iedereen weet hoe die dingen gaan: je ligt zelf ook gewoon wakker: dat je denkt, kan ik dit 

nog wel trekken. Kan ik deze concessie doen? Dat is voor mij net zo moeilijk als voor Geert Wilders als 

voor Stef Blok. Je zit gewoon te kijken: kan ik dit nog wel doen? Het doet altijd pijn. Je doet ook 

concessie waarvan je weet dat je hele achterban over je heengaat vallen. 

Witteman:’ Maar we vroegen iets anders. De vraag was of u eerder dan de laatste dag het gevoel had: 

Wilders zou wel eens de boel kunnen opbreken.’ 

Verhagen:’ Nee, wat je wel had was: hij durft geen ja en hij durft geen nee te zeggen.’ 

Witteman:’ Dat was vaak?’ 

Verhagen:’ Nee, u vroeg heeft u dat gevoel wel eens gehad. Dat is iets anders dand eed ie dat vaak. Hij 

deed dat ook niet, hij zei het ook niet. Maar het gevoel van hij durft geen ja te zeggen hij durft geen nee 

te zeggen.’ 

Witteman: ‘Waar zat dat hem dan in?’ 

Verhagen:’ Dat is een gevoel.’ 

o Pauw:’ Zegt misschien wel tegen de partners, we komen niet te laat huis. Nog even wat puntjes op de i.’ 

o Pauw:’ Heeft u de toen de pakkenwagen laten komen?’ 

Verhagen:’ Ik had een beige broek aan en een los overhemd. Daarin ga je niet het einde van het kabinet 

aankondigen.’ 

o Witteman:’ Zullen we even kijken wat u aanhad en wat u zei, want dat geeft aardig de sfeer aan van die 

laatste vijf minuten. 

o Verhagen: ‘De dag daarna ben ik lekker gaan autorijden met mijn zoon. De dag daarna voel je je leeg en 

katerig.’ 

o Pauw:’ Ik stelde ook een persoonlijke vraag.’ 

 

Gesprekken waarin niet over het privé wordt gesproken 
 NOVA, Cramer over Live Earth, 07-07-2007 

 NOVA  10-05-2007, Koenders over conflict in Darfur 

o ‘Is dit een man die je een hand geeft dat er dan bloed aan je handen kleeft?’ 

o Knevel: Welke landen heeft u bezocht? Even over u werk toch. 

o Koenders:’ Waarom houdt die man zich bezig met ons verleden, met de hutu’s  end e tutsi’s..   

o Koenders:’ Het is een man die.. je hebt veel grillige leiders die..  

o Van den Brink: Deze man heeft veel bloed aan zijn handen? 

o Van den Brink:’ Werkt dat ook bij Bashir zo, want datis een vreselijke man toch? 

Koenders:’ Ja, dat is een man die.. (..) 

o Koenders:’ Dat is  de enorme toename van moedersterfte..’ 

Van den Brink: ‘ Dus moedersterfte moet omlaag.. (..)  

 NOVA, 22-10-2008, Ter Horst, over overlastgevende Marokkaanse jongeren 

o Ter Horst:’ Je moet niet alleen individuen aanpakken, maar juist het hele gezin.’ 

o Ter Horst:’ Gemeentes zeggen: we willen ook in gezinnen kunnen ingrijpen. We willen ook tegen ouders 

die geen grip op jongeren kunnen zeggen, dan willen wij tegen die ouders kunnen zeggen: je moet je 

laten begeleiden.’ 

o Ter Horst:’ Zij willen de mogelijkheid om tegen rechters te kunnen zeggen: u moet dit gezin onder 

toezicht stellen. Of u moet zorgen dat dit gezin accepteert dat er ondersteuning komt van de opvoeding. 

Dat zijn belangrijke zaken’ 

Polak:’ Maar dan wordt zo’n gezin onder toezicht gesteld: en dan?’ 
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Ter Horst:’ Dat betekent dus dat je met name ouders die er een potje van maken, die niet goed kunnen 

opvoeden.. (…) weten niet meer hoe ze met die kinderen die onderdeel zijn geworden van de straat 

cultuur moeten omgaan (..) Die ouders zou je moeten leren om met hun kinderen om te gaan. 

Polak:’ Maar die kinderen onttrekken zich juist aan het ouderlijk gezag. Dus je kunt die ouders wel helpen 

maar die kinderen heb je daar niet mee onder het gezag van die ouders gebracht.’ 

Ter Horst:’ Maar dat zijn twee dingen: je moet die ouders helpen de kinderen terug te krijgen onder het 

ouderlijk gezag. (...) Er is een groep Marrokkaanse jongeren die zich van niemand meer iets aantrekt: van 

het gezag niet, van hun ouders niet, van niemand niet. 

o Ter Horst: Zij willen gezinscoaches introduceren. Die zitten echt bovenop gezinnen…’ 

 Pauw & Witteman, 09-05-2008, Gerda Verburg over faillissement slachtbedrijf Friesland Vlees 

 NOVA, 10-09-2008, Verburg versus Greenpeace 

 Knevel & van der Brink, 02-06-2009, Ter Horst over geweld hulpverleners 

o Knevel: ‘Wat doen die beelden u, als baas van de politie?’ 

o Ter Horst:’ Dat rechters ook een goed gevoel hebben hoe het in veld er aan toe gaat.’ 

o Van der Brink:’ Ander onderwerp. U gaat over de benoeming van corpschefs. In Zeeland zou deze week 

een corpschef benoemd worden. Een vrouw. Wat vindt u ervan dat dat niet doorgaat?’ 

Ter Horst:’ Kennelijk is het in Zeeland niet gelukt om een geschikte kandidaat te vinden.’ 

o Vd Brink:’ U wilt meer vrouwen. Dat lijkt maar niet te lukken.’ 

Ter  Horst: Nou, dat valt wel mee. 

Van der Brink:’ Ja dat gaat wel goed? U bent wel tevreden over hoe het loopt nu?’ 

Ter Horst:’ Nou, de inzet die de politie daar in pleegt, zowel de corpsbeheerders, dus de bazen van de 

politie, maar ook de corpschefs hebben gezegd dat de afspraken die we hebben gemaakt, namelijk meer 

vrouwen in de top, gaan uitvoeren en daar heb ik alle vertrouwen in. 

Van der Brink:’ Dat komt goed. Dat het nu twee keer misgaat is toeval?’ 

Ter  Horst:’ Ja, er is soms een wat selectieve belangstelling voor de keren dat het niet goed gaat.’  

Van der  Brink:’ Het is ook wel eens gelukt, recent?’ 

Ter Horst:’ Ja, ik zal je daar wel eens een lijstje van geven als je daar belangstelling voor hebt.’ 

 NOVA, 31-08-2009, Plasterk over hervormingen hoger onderwijs 

o Polak:’ Die man zegt dat niet zomaar.’ 

 Moraalridders, 02-02-2010 Plasterk 

o Plasterk:’ (..) En de ouders: er ligt ook een grote verantwoordelijkheid bij de ouders. 

Knevel: En de ouders hebben juist een deel van de verantwoordelijkheid over het hek van de school 

gekieperd: 

o Plasterk: ik denk dat die kinderen ook meekrijgen of er thuis met respect over de leraar wordt gesproken.  

Knevel: er moet dus thuis met gezag en respect over de leraar worden gesproken.  

o Plasterk: Ik noemde net drie categorieën: de leraren, de ouders en de scholen.. Ik denk dat voor die 

midden categorie uw programma het meest geschikt is. (..) anders kom je bij die ouders niet zomaar 

binnen.  

 Pauw & Witteman, 25-02-2011, Henk Kamp over veranderingen sociale zekerheid 

o Witteman:’ Het gaat erom omdat ouders geen bijstand krijgen als een inwonend kind een inkomen heeft 

dat een bepaalde hoogte voorbij gaat.’ 

(..) 

Kamp:’ Waar het omgaat is, dat een gezin, en er zijn een heleboel gezinnen in het land die onvoldoende 

inkomen hebben en die gaan naar de overheid en die vragen een uitkering. En die overheid kijkt naar wat 

voor inkomen is er in dat gezin, wat komen ze te kort? En wat moet daar aan uitkering bij. En het is 

natuurlijk heel raar dat als een deel van dat gezin een inkomen heeft, je een uitkering gaat geven alsof 

dat niet het geval is. En als er een gezin is waar iemand al een uitkering heeft, dan heb je minder 

aanvullende uitkering nodig om als gezin te kunnen bestaan. (..) En als er in een inkomen geen gezin is, 

dan geef je ze een 100% uitkering. (..) 

Witteman: Gaan we toch terug naar de periode waarin kinderen, in dit geval volwassen kinderen, voor 

hun ouders moeten betalen. Terug naar de 19
e
 eeuw.  

Kamp: Als die kinderen apart wonen zoals de meeste kinderen dan hebben ze hun eigen gezin. Als die 

kinderen met hun ouders een gezin vormen, dan moet je ls overheid voor dat gezin zorgen, maar je hoeft 

ze niet meer te geven dan ze nodig hebben. 

Witteman: maar vindt u niet dat in het voorbeeld dat Spekman gaf, een gehandicapte vrouw blijft bij 
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haar ouders wonen, die heeft een inkomen, en dan gaat het zelfstandig inkomen van die ouders, in dit 

geval een bijstandsuitkering, gaat verdwijnen.  

Kamp: Dat antwoord heb ik u al gegeven. Mensen die zeggen: wij hebben een gezin, wij hebben 

onvoldoende inkomen en willen een uitkering. Dan gaat de overheid daar naar kijken.  

o Kamp: ik zeg: je moet uitkeringen geven aan mensen en gezinnen die het nodig hebben en die krijgen het 

ook.  

Witteman: Ontkent u nu dat er vele gezinnen honderden euro’s op achteruit gaan? 

o Witteman: Mijn vraag was of er door uw voorstel vele gezinnen honderden euro’s op achteruit gaan? 

o Pauw: Maar daar blijkt toch uit dat een gezin met meerdere bijstandsuitkeringen (..) 

o Kamp: Als je in een gezin geld nodig hebt, dan krijg je dat. 

 Nieuwsuur, 13-04-2011, Kamp over pensioenakkoord. 

 Nieuwsuur, 14-04-2011 (Verhagen, Duitsland sluit zeven oudste kerncentrales) 

 Knevel & van den Brink 17-06-2011, Van Bijsterveldt over de omroepfusie  

 Knevel & van den Brink, 30-06-2011, Verhagen over multiculturele samenleving 

o Verhagen:’ Krijgen mijn kinderen het nog wel zo goed als ik?’ 

 Nieuwsuur, 17-08-2011, De Jager over aanpak eurocrisis, 

 Pauw & Witteman 27-09-2011 (Schultz) 

o ‘Je kunt elektrische auto’s inmiddels ook thuis opladen.’ 

 Pauw & Witteman 09-03-2012, Spies 
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Bijlage III: Codering op basis van initiatief 
In deze bijlage staat de codering die ik heb gemaakt op basis van initiatief.  

 

Initiatief Presentator Initiatief Minister 

Knevel & van den Brink, 30-05-2007 Koenders over 
gesprekken leiders conflictgebieden 

 Van den Brink:’ Wat was het mooiste moment uit uw 
korte carrière tot nu toe?’  
Koenders:’ Misschien wel het toespreken van de 
veiligheidsraad.(..)’ 

 Van den Brink:’ Heb je dan het gevoel dat je tegen de 
wereld spreekt?’ 

 Knevel:’ Bert Koenders, minister van 
ontwikkelingssamenwerking sinds enkele maanden, we  
weten niet zo gek veel van u. Is dat bewust beleid? 
Koenders:’ Nee, dat is geen bewust beleid. U vraagt 
maar. Tot op zekere hoogte. 
Knevel: U bent lid van de PVDA al jaren, Ook 
fractiemedewerker geweest. Komt u uit een rood nest? 
Koenders: Nee, nou mijn grootvader was wel lid van de 
SDAP, hij was  een Friese onderwijzer en zag de armoede 
in de veenkolonieën. (..) Mijn ouders waren.. of zijn, mijn 
vader leeft nog, politiek bewust maar meer een beetje 
van als het teveel naar links ging dan trokken ze naar 
rechts en andersom.’  

 Knevel: Als u niet aan het werk bent, wat doet u dan? 
Wat zijn u hobby’s zover wij mogen weten?.’ 
Koenders: ’Ja, nou,ik zou bijna zeggen koken maar dat is 
niet helemaal waar. Ik zou dat niet durven zeggen met 
een chefkok in de buurt. (Joop Braakhekke) (..) Ik ben gek 
op reizen, ook buiten mijn werk om. Ik ben iemand die 
graag naar de film gaat. Veel boeken leest.  
Knevel: Sport? 
Koenders: Veelte weinig (..) 
Knevel: Er is geen mevrouw Koenders? 
Koenders: Nee 
Knevel: Niet allemaal kindjes Koenders? 
(..) 
Knevel: Even terug naar het persoonlijke: U schijnt 
vloeiend Frans en Italiaans te spreken. 

 

Pauw & Witteman, 28-02-2007, Cramer 

 Cramer:’ Voor het kabinet Balkenende I heb ik ook een 
gesprek gevoerd, maar ik had toen nog kinderen die naar 
school gingen. Ik vond dat geen combinatie. 
Ministerschap en twee kids om op te voeden. Dus dat 
heb ik toen niet gedaan. 
Witteman:’ Zijn ze u dankbaar?’ 
 Cramer:’ Dat weet ik niet. Maar inmiddels zijn ze het 
huis uit.’ 

 
 
 
 

Pauw & Witteman, 28-02-2007, Cramer 

 Witteman:’ Zijn u kinderen die kritische leeftijd al 
voorbij?’ 
Cramer:’ Gelukkig wel zal ik bijna zeggen. Maar ik zie het 
ook in mijn eigen omgeving. (..) Het is vreselijk moeilijk 
om dat in de hand te houden. Maar ook het gezin, het 
verdere gezin verder nog draaiende houden. Want 
iedereen ondervindt daar de gevolgen van. Je hebt ook 
nog andere kinderen begrijp ik? 
Witteman:’ maar hoe moet dat met die andere 
honderden kinderen?’ 

 Witteman:’ U woonde daar ook? U vader had daar een 
zaak?’ 
Cramer:’ Ja, ik woonde boven de zaak van mijn ouders.’ 

 Cramer:’ Nu ga ik meer praten over mijn vader dan over 
mijn vak.’ 

 Pauw:’ Zo liep u vader er zelf ook bij?’ 

Pauw & Witteman, 19-11-2007 Eurlings over plan om 
mensen de trein in te krijgen 

 Eurlings:’ Mijn tongval is nog niet niet echt 
geadopteerd, ik ben nog steeds erg Zuidelijk. 

 Eurlings:’ Ik ben jaren geleden toen ik mijn 
ingenieursopleiding deed, een tijd in Japan gewerkt bij 
een printerfabriek. (anekdote Geesink)  

 

 

Knevel & van den Brink, 31-05-2007, Van der Hoeven over 
rol als minister 

 Van den Brink: heeft u wel eens het plan gehad om een 
eigen bedrijf te beginnen? 
Van der Hoeven: Ja 
Van den Brink: Waarom is dat niet gelukt? 
Van der Hoeven: Omdat ik met iets anders groots begon. 

 Van den Brink: U bent opnieuw minister geworden. Dat u 

NOVA, 30-11-2007 Eurlings over kilometerheffing 
 Eurlings:’ Ik sta zelf ook heel vaak vast en velen met mij 
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dat weer wilde. 
Van der Hoeven: Ik ben het inmiddels vijf jaar. Je kunt 
dingen op de agenda zetten en dingen veranderen. 

 Van den Brink: u wilde niet terug naar Limburg? 
Van der Hoeven: Ik ga elke week terug naar Limburg. 

 Van der Brink: En doordeweeks zit u op een flatje in Den 
Haag? 
Van der Hoeven: ja.  
Van der BrinK: Alleen? 
Van der Hoeven: Mijn man gaat vaak mee. 
Vand er Brink: die is ouder dan u? 
Van der Hoeven: die is ouder dan ik. 
Van der Brink: die zegt niet kom eens terug naar 
Limburg? 
Van der Hoeven: die zegt wel: kun je niet een paar van 
die tassen kwijt? Kun je niet wat rustiger aan doen. Dat 
zeggen alle mannen. Dan zeg ik : ja jongen dat hoort 
erbij. 

 Van den Brink: Maar wat is de reden dat u dat nog doet? 
Het hoeft toch helemaal niet meer. 

 Van den Brink: Nog even over uzelf: wij worden in de 
voorbereiding over u: Maria van der Hoeven is een katje 
dat je niet zonder handschoenen moet aanpakken.  
Van der Hoeven: dan moet u dat niet doen 
Van den Brink: Maar klopt het? 
Van d er Hoeven: Nou, ik kan soms wel vierkant uit de 
hoek komen. 

 Carnavalsbeelden 
Knevel:’ En dat vindt u leuk?’ 
Knevel: Gaat u na carnaval ook 40 dagen vasten? 
Van der Hoeven: Nee, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik 
dat niet doe. 
Knevel: Wel de lusten maar niet de lasten 
Alariachi: Jammer, voor een CDA kamerlid. 
Van der Hoeven: Ik vind dat je daar ook eerlijk over moet 
zijn. 

 Vd Hoeven:’ Ik ga om half 8 sporten en dan vergaderen.’ 

 
Pauw & Witteman, 13-11-2007, Vogelaar over Verdonk 

 Witteman:’ U wordt licht geïrriteerd merk ik.’ 

 Jort Kelder: Volgens mij moet u een cursus charisma en 
leiderschap gaan volgen want dit gaat niet werken.’ 
‘U moet een andere baan gaan zoeken.’ 

NOVA, 14-12-2007, Bos 
 Bos: Mijn broer speelt de premier in de prins het meisje. 

Wordt de komende twee weken uitgezonden, als ik 
even reclame mag maken.  

 

NOVA, 14-12-2007, Bos 

 Mingelen: Zullen we eens kijken na de vriendschap en 
collegialiteit die we hebben gesproken naar de echte 
liefde. En daar bedoel ik mee Feyenoord. 

 Bos krijg gesigneerd shirt van Feyenoord. 
Bos:’ Vraagt u nu maar wat u vragen wil. Mijn avond kan 
niet meer stuk. Kom maar op met die peilingen. 

 Bos: De laatste keer dat ik bij Feyenoord was zat Dirk 
Kuyt achter me. En die bewonder ik enorm. Maar ik vind 
het dan toch raar om als twee bekende Nederlanders 
elkaar de handtekening te vragen.  

 

Pauw & Witteman, 16-04-2008, Plasterk over onderwijs 
 Plasterk:’ Op een gegeven moment was ik door die stapel 

heen en toen zat ik met mijn woordvoerder op mijn 
kamer en toen ben ik hem wat mooie  video’s van Neil 
Young gaan laten zien. 

 

Pauw & Witteman, 16-04-2008, Plasterk over onderwijs 
 Witteman:’ U heeft zelf schoolgaande kinderen. U weet 

dus hoe groot zo’n klas is?’ 

 

NOVA, 14-08-2008, Vogelaar na vertrek 
 ‘Ik walg van dit soort type media. Ik heb een fysieke 

weerstand om me ten opzichte van dat soort media te 
verhouden.’ 

(..) 
Ik ben nogal geneigd om direct te zijn en dat is niet altijd 
handig in de politiek.’ 
(..) 
Op het moment datje geen minister meer bent voel je je 
vrijer om dingen te zeggen.’ 
(..) 
‘Omdat ik a iemand ben die er wel van houdt om te 
zeggen waar het op staat.’ 
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Pauw & Witteman, 10-02-2009, Koenders over bezoek 
Colombia 

 Witteman: Meneer Koenders, herkent u als een van 
meest begeerde vrijgezellen van het west Europa iets in 
wat zij vertellen? 
(..) 
Koenders: ik weet nog toen ik in de jaren ’70 studeerde 
(..) toen had je eindeloze praatgroepen waar mannen 
moesten leren breien en over hun gevoelens moesten 
leren praten.  

 

Pauw & Witteman, 25-03-2009 Bos 
 Bos: Ik maak er een gewoonte van om altijd naar huis te 

gaan 
Witteman: Hoe laat het ook wordt, ik ga naar huis. 
Bos: Ik ga naar huis. 
Witteman: Dat zullen ze leuk vinden thuis 
Bos: mijn kinderen vinden het heel leuk om door hun 
eigen vader uit bed gehaald te worden 
Pauw: Dat weten ze: dat u hun eigen vader bent 
Bos: ik moet me elke ochtend voorstellen 

 

NOVA, 18-06-2006, Maria van der Hoeven over 
energierapport 

 Huys: ‘Na afloop van het gesprek kunt u dan lekker de 
kwartfinale kijken.’ 

 

Pauw & Witteman, 14-12-2010 (Gasten: Maxime Verhagen 
& Bart Chabot) 

 ‘Weetje wat het ergste was? Ik ben 2,5 jaar gestopt met 
roken en ik heb toen om 5 uur weer een sigaret 
opgestoken. Dus ik heb me voorgenomen om met kerst 
weer aan de nicotinekauwgom te gaan. 

  
NOVA, 14-08-2008, Vogelaar na vertrek 

 Polak:’ u werd vanmorgen wakker. Heeft u geslapen? 
Vogelaar: ‘Ja hoor. Niet zo lang, maar ik ben wel 
gewend van mijn tijd als minister om niet zulke lange 
nachten te hebben. 

 Polak: ’U zag vanmorgen al deze krantenkoppen. Dacht 
u toen: ik ga maar terug en verder met slapen? 
Vogelaar: nee ik ben  iets later opgestaan dan 
gebruikelijk en toen ben ik begonnen met heel veel sms-
berichten te  bekijken. 

  

Pauw & Witteman 08-02-2011, Bijsterveldt 

 ‘Ik ben zelf ook moeder. Ik wil ook het beste voor 
mijn kind’. 

 

Pauw & Witteman, 16-02-2009, Van der Hoeven over 
nieuwe cijfers CPB 

 Pauw:’ Gaan we u ook weer zien in een raar pakje met 
carnaval?’ 
Van der Hoeven:’ Ik zal u eens vertellen: dat weet ik nog 
niet. Op zaterdag voor carnaval wordt de macht 
overgedragen van de burgemeester naar de Prins  
Carnaval. En aan het einde daarvan wordt alles wat 
denkt autoriteit te zijn of geacht wordt autoriteit te 
hebben, wordt verkleed. En als wat je verkleed wordt 
hoor je niet van te voren. 
Witteman: U staat erbij en u wordt aangekleed? 
Van der Hoeven: Jaaa, en als u erbij was zou u misschien 
ook verkleed worden 
Witteman: Maar dat is minder schokkend misschien. 
Van der Hoeven: Dat weet ik niet. 
Pauw: Maar u weet helemaal niet hoe u eruit zal zien? 
Van der Hoeven: Het kan van alles zijn. Ze hebben me 
wel eens verkleed als Mary Poppins (..) 

 Pauw: Wie is nu van het kabinet dat je denkt die kan ik 
wel meenemen naar het Zuiden? 
Van der Hoeven:  Nou ik neem niet mee. Men wordt 
uitgenodigd of niet. 
Pauw: Camiel Eurlings? 
Van der Hoeven: Als hij wordt uitgenodigd komt hij 
zeker 
Pauw: maar Donner.. 
Van der Hoeven: Nou, dat is een hele humoristische 
man. Die kan heel goed carnaval vieren ondanks dat hij 
een hele andere achtergrond heeft. 

Nieuwsuur, 19-09-2011, Leers over COA 

 Leers: ‘Nee, ik was daar niet van op de hoogte. Ik 
was erg onder de indruk van de reportage. Dat 
doet je ook wat.’ 
Tweebeeke:’ Maar u bent minister. Waarom bent 
u daar niet van op de hoogte 
 

Knevel & van der Brink, 29-05-2009, Bos over recessie 
 Knevel: ’Is uw humeur recessievrij?’ 

 Van den Brink:’ Het was wel weer het enige wat bleef 
hangen van dat debat. Wordt u daar niet sip van?’ 

Pauw & Witteman, 25-04-2012, Verhagen na Catshuis over 
toekomst 

  ‘Ik zal mijn kinderen vragen om het 
(notitietboekje Catshuisbesprekingen) als ik er 
niet meer ben aan het rijksarchief te geven.’ 

 ‘Er lopen wel eens emoties op, maar dat zal hier 
op de redactie ook wel gebeuren.’ 

 
Knevel & van der Brink, 29-05-2009, Bos over recessie  
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 Gesprek over Willemsorde Kroon 
Knevel: Was u erbij vanmiddag? 
Bos: Nee, het was een beperkte delegatie van het 
kabinet. (..) 
Knevel: Had u erbij willen zijn? 
Bos: Ik denk dat ik dit ook heel mooi en emotioneel had 
gevonden. 
Knevel: Maar het is een pijnlijk verhaal voor u: u bent 
afgekeurd voor dienst toch? 
Bos: Zeker. Geen ruggengraat. Ik had.. voor u slechte 
grappen maakt doe ik het zelf.. nee ik had en heb hele 
slechte knieën. 

Knevel & van der Brink, 29-05-2009, Bos over recessie 
 Knevel: Waar praat u het liefst over vanavond met mij: 

de voorjaarsnota en de economische cijfers of over uw 
zoon Joppe, inmiddels 6 weken oud? 
Bos: Dan moet het toch de economie zijn. 
Knevel: Jammer he? 
Bos: Ja. 
Knevel: We willen het toch even over Joppe hebben. 
Hopelijk groeit hij voorspoedig op. 
Bos: Hij groeit harder dan de economie op dit moment. 
Knevel: Nou, kijk. En als hij straks volwassen is dan 
zadelt zijn vader hem op met een ongelofelijke 
staatsschuld. Denkt u daar wel eens aan als u hem in uw 
armen houdt? 
Bos: Nee, daar denk ik niet aan.  
Van Den BrinK: Ja jongen, dat moet jij straks allemaal 
betalen. 
Knevel: Jij moet de schuld van je vader dragen. 
Bos: Het is een van de vervelende aspecten van de 
huidige situatie… 

 Bos: 22.000 per inwoner.  
Knevel: Dus uw zoon heeft nu een prijs van, wat is het 
op z’n hoofd… 

 Bos: Ik word er niet chagrijnig van.  

 Bos: Een man een man, een woord een woord. Of in het 
geval van mevrouw ter Horst een vrouw een vrouw, een 
woord een woord. 

 

 

Pauw & Witteman, 22-09-2009 Ter Horst over Afghanistan 

 Gesprek over verlies met Cornald Maas. Pauw:’ 
Mevrouw Ter Horst, hoe is dat bij u, is de dood iets dat 
deel uit maakt van uw dagelijks leven, of is het iets wat 
u liever buiten de deur houdt, ook al is het er? Ik 
bedoel: leven ouders nog?’ 
Ter Horst:’ Nee, mijn vader en moeder zijn overleden. 
Dat gebeurt iedereen die een zekere leeftijd bereikt, 
denk ik. Nou, ik heb vooral de dood van mijn moeder 
wel als schokkend ervaren, want ik heb de laatste twee 
jaar van haar leven heb ikvoor haar gezorgd. Ze zat in 
een verzorgingstehuis, maar ik ging daar wel vaak naar 
toe. Dat heeft de relatie wel heel erg verdiept. En zij 
was geboren in Indonesië en toen ben ik met mijn zusje 
naar Indonesië gegaan. Dat had ze niet gevraagd, maar 
wij vonden allebei dat haar as in Indonesië verstrooid 
zou moeten worden. Dat is eigenlijk heel raar want dan 
doe je zo’n urn in een koffer. Daar zit dan je moeder in. 
En waar ga je dan de as verstrooien? Ik was nog nooit in 
Indonesië geweest. En dan heb je die urn in je rugzak. 
Heel bijzonder, je hebt het gevoel dat je met je moeder 
op je rug loopt. 
Maas:’ En wilde je na verloop van tijd dat mensen je 
moeder memoreerden?’ 
Ter Horst:’ Nee. Ik vind het wel belangrijk dat er mensen 
zijn die mijn moeder hebben gekend. Er was laatst 
iemand die had ik veertig jaar niet gezien, die vroeg 
leeft je moeder nog. En die heeft mijn moeder nog 
gekend, dus dat vind ik wel.. 
Oukbih:’ Waarom wilde je terug met de as van je 
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moeder naar Indonesië?’ 
Ter Horst:’ Mijn moeder was daar geboren. Wij vonden 
dat haar as daar verstrooid moest worden. 

 
Moraalridders, 26-01-2010 Eurlings 

 Knevel:’ Mag ik u een persoonlijke vraag stellen? U zei ik 
heb gebeden. Dat zei u met overtuiging in u gezicht. In 
uw stem. Is het dan zo dat als u voor een moeilijke dag 
stat, het was voor u een moeilijke dag. Dat u daar 
vandaag voor bid? 
Eurlings: Ik bid zoal dagelijks. Het is vaak een moeilijke 
dag. Ik heb, en ik wil daar niet over uitweiden want ik 
vind het een beetje privé, maar ik heb vandaag niet 
voor iets zakelijks gebeden maar voor een familielid dat 
het heel slecht maakt. 

 

 

Moraalridders, 26-01-2010 Eurlings 

 VD Brink: U zei ook: ik heb vandaag geluk ervaren. 
Wanneer was dat, wilt u dat vertellen? 
Eurlings: Ja, dat ervaar je op heel veel momenten. Dat 
ervaar je als je iets voor de mfensen in je naaste 
omgeving iets kunt doen. 
VD Brink: heeft u daar tijd voor als minister? 
Eurlings: Nou ik zou u zeggen te weinig. 
(..) 
Ik had na de kerst met oud en nieuw was ik een aantal 
dagen weg met mijn vriendin en met vrienden.  En dan 
besef je ook potjandrie ik ben alweer drie jaar minister. 
En dan besef je ook , voor de mensen in je omgeving. 
Zeker als het slecht gaat met iemand in je omgeving, 
hoe weinig tijd je hebt gehad voor mensen die 
belangrijk zijn voor je. Daar hoef je niet dramatisch over 
te doen maar Ik heb altijd gezegd ik ben politicus met 
passie, verstand en met hart maar relativeer jezelf  wel 
een beetje 
Van den Brink: Dus never nooit premier? 
Eurlings: Dat is niet mijn intentie. 
VD Brink: Ja, dat is wel heel euh… 
Eurlings: Dan zou je volgende keer mijn vriendin moeten 
uitnodigen. Die zegt het wat steviger. 
(..) 
Eurlings: Ik sta voor mijn zaak. Zo zit ik in elkaar en zo 
heeft u mij ook in vele jaren leren kennen.  

 Knevel:’ Raakt u het persoonlijk? U doet vrijdag een 
aantal uitspraken. U bent talk of the town in veel 
kranten. Er wordt van alles over u gezegd. Vleiend en 
minder vleiend. (..)Raakt dat u?’ 
Eurlings: Natuurlijk raakt me dat. 
VD Brink: Slaapt u er  slecht van? 
Eurlings: Nee, dat valt reuze mee. ik slaap over het 
algemeen heel goed. 

 VD Brink: Wat zei u vriendin erover? 
Eurlings: Die zei dat dit weekend heel goed was voor 
mijn naamsbekendheid. 

 Eurlings:’ Ik heb een hele goede vriend gebeld.’ 
 

 

Nieuwsuur, 10-09-2010, Donner over pensioenfondsen 

 Tweebeeke: Heeft u Ab Klink vandaag  nog gezien in de 
ministerraad? 
Donner: Die heb ik zeker gezien 
Tweebeeke: Ging het goed tussen jullie? 
Donner: Uitstekend 
Tweebeeke: Ook na zijn vertrek? 
Donner: Dat speel in de ministerraad niet. Daar zitten 
we als ministers. 
Tweebeeke: Ook het persoonlijk contact tussen jullie? 
Donner: Ik heb niet het idee dat dat anders is. 

 Donner: Maar dat is een heel ander onderwerp dan 
pensioenen. En daar was ik hiervoor. 

 

Pauw & Witteman, 05-10-2010, Donner over  
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regeerakkoord 
 ‘We beginnen met Piet Hein Donner, heeft u een fijne 

dag gehad?’ 

 
Nieuwsuur 14-10-2010, Studiogesprek Edith Schippers 
Huys:  

 ’Mevrouw Schippers, u bent vier jaar geleden gestopt 
met roken. Klopt dat?’ 

 

Pauw & Witteman, 14-12-2010 (Gasten: Maxime Verhagen 
& Bart Chabot) 

 Witteman: ‘Als je goed naar dit fragment kijkt, dan kun 
je zien dat dit het moeilijkste moment was in al die 
maanden. U ziet er echt totaal verslagen uit.’ 
Verhagen: ‘Wat het moeilijkste was…’ 

 ‘Het vertrek van iemand met wie je lang hebt 
samengewerkt (Ab Klink).. ja, dat gaat je niet in de 
koude kleren zitten. We doen altijd alsof dat zomaar 
even tussendoor komt: dat komt helemaal niet 
tussendoor. Daardoor was ik wel heel erg..’ 
Witteman:’ Geëmotioneerd door was?’ 
Verhagen:’ Ja. Geëmotioneerd door was. 
Pauw:’ Voelde u zich in de steek gelaten?’ 
Verhagen:’ Ja.’ 
(..) 
Witteman: ‘Kunt u zeggen op persoonlijke wijze hoe je 
daar mee omgaat? Hoe je de energie weer vindt om 
toch door te gaan? Wie u raadpleegt? Wat u dan doet: 
gaat u hardlopen in de duinen of je kop onder een 
koude douche steken? Wat doe je om te vermijden dat 
je de boel erbij neer gooit?’ 
Verhagen:’ Dat weekend dachten we: voorlopig kunnen 
we nog wel even in het bos gaan zitten. Toen ben ik met 
mijn vrouw en mijn jongste zoon die nog thuis woont, 
gewoon het weekend thuis geweest. Leuke dingen 
gedaan. De hele zomervakantie hadden we ook niet 
gehad. Het is goed dat ik hen weer een keer zag. 
Pauw:’ Opluchting bij de familie Verhagen eigenlijk? 
Verhagen:’ Ja. Papa is gewoon weer eens een keer 
thuis. 
Pauw:’ Papa hoeft voorlopig even niet te werken.’ 
(..) 
‘Weetje wat het ergste was? Ik ben 2,5 jaar gestopt met 
roken en ik heb toen om 5 uur weer een sigaret 
opgestoken. Dus ik heb me voorgenomen om met kerst 
weer aan de nicotinekauwgom te gaan. 
(..) 
Verhagen:’ Gelukkig heb je een team om je heen 
waarmee je zaken kunt bespreken. En ook thuis, kun je 
nog eens van je afpraten.’ 

 ‘Ik voel me wel eens eenzaam’ 

 

 

Pauw & Witteman 08-02-2011, Bijsterveldt 
 Pauw: ‘Was de jonge Marja een meisje dat in de disco 

stond?’ 

 ‘Mijn ouders hielden hun hart vast als ik naar de disco in 
Rotterdam ging.’ 

 

 

Pauw & Witteman, 17-02-2011, Minister de Jager over 
goede cijfers Nederlandse economie 

 Gesprek met Franca Treur. 
Pauw:’ U komt dus ook een beetje uit het boerenleven, 
als uw vader appelboer was?’  

 

Pauw & Witteman, 22-02-2011, Leers over snelheid 
asielprocedures 

 Witteman:’ Ergert u zich daaraan?’ 
Leers:’ Laat ik de feiten noemen.’ 
Witteman:’ De vraag was niet wat de feiten waren de 
vraag was of u zich ergert?’ 
Leers:’ Nou ik loop me niet heel de dag te ergeren.’ 
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Knevel & van der Brink (Kamp over pensioenstelsel) 11-06-
2011 

 Over eigen pensioen:  
Kamp: ‘Dat hangt van de koningin af’ 
Knevel:’ Of van de koning tegen die tijd.’ 
Van der Brink:’ Oh, ik dacht eigenlijk van uw vrouw.’ 
Kamp:’ Ik heb heel veel bazen.’ 

 Over bloemen voor Agnes Jongerius 
Knevel: ‘ Ik dacht net bij de schilderijen al te zien dat u 
niet veel verstand heeft van bloemen.’ 
Kamp:’ Absoluut niet. Ik koop ze wel vaak.’ 
Knevel:’ Voor uw vrouw?’ 
Kamp:’ Maar op kleur.’ 
Van der Brink: voor uw vrouw of ook voor 
vakbondsleden of eh.. 
Kamp: Meestal voor mijn vrouw 

 

 

Knevel & van den Brink, 07-06-2011 Schippers over EHEC 
 Knevel: Is in huize Schippers de afgelopen dagen 

komkommer, tomaat en taugé genuttigd? 
Schippers: Ja, ik ben nogal een liefhebber van rauwkost. 
Dat betekent wel goed wassen. EN de komkommers 
schillen. (..) 
Knevel: heeft u even eerlijk wat meer hygiënisch 
gehandeld? Het snijplankje verwisselen als er vlees op 
heeft gelegen wat  me allemaal niet doen. 

 Knevel: Dus u gaat uw plankje wisselen? 

 Knevel: heeft u dat gedaan? Heeft u extra tomaten 
gekocht? 
Schippers: ik eet dat altijd al veel en meer dan veel kun 
je niet eten. 

 

 

Knevel & van der Brink 01-07-2011, Donner 
 Knevel:’ Meneer Donner, nu ga ik nu naar uw zwakste 

plek vragen. Nou niet op die manier.’ (over DSK) 
Spong:’ Doe dat maar niet nee. Zijn vrouw zit in de zaal.’ 

 

 

Knevel en van den Brink, 29-08-2011 De Jager 
 Knevel:’ Afgelopen zomer was vrijwel iedere dag gedoe 

over de financiële crisis. Wij vroegen ons met enig 
medeleven af: bent u wel op vakantie geweest?’ 
De Jager:’ Ik ben een lang weekend naar New York 
geweest. (..) Dat was wel heel leuk. En ik zou nog een 
week naar Azië, maar dat heb ik afgezegd.’ 
Van der Brink:’ Een lang weekend was uw hele 
vakantie?’ 
De Jager:’ Ja.’ 
Van der Brink:’ Ons medeleven is op zijn plek’ 

 Van den Brink:’ Dan stelt u toch: Er moet geen cent 
meer naar Griekenland.’ 
De Jager:’ Die emotie begrijp ik heel goed, ik heb zelf af 
en toe ook dat soort emoties. 

 

 

Knevel en van den Brink, 29-08-2011 De Jager 
 Over Caro Emerald.  

Knevel’ Wat vindt u zo mooi aan de muziek?’ 
De jager:’ Ik vind het mooi dat juist ook in deze tijd retro 
een groot publiek aanspreekt. 

 

 

Nieuwsuur, 30-11-2011, van Bijsterveldt over meer 
aandacht ouders voor kinderen 

 Huys: Zelden presenteerde een minister een plan waar 
zoveel irritatie over kwam als uw plan om ouders meer 
betrokken te laten zijn 
Van Bijsterveldt: Laat ik voorop stellen: ouders die 
betrokken zijn bij de school (..) dat wanneer ouders heel 
intensief betrokken zijnbij een school.  
Huys: Die nuance zit er niet in. U spreekt alle ouders 
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aan. (..) 

 Huys:’ Vooral vrouwen hebben ongelofelijk geërgerd 
gereageerd’ 

 Van Bijsterveldt: Slechts 50% voorleest voor kinderen 
tijdens de basisschool 
Huys: Heeft u zelf veel voorgelezen? 
Van Bijsterveldt: ik heb heel veel voorgelezen. Ik ben 
gek op kinderboeken en dus heb ik mijn kinderen heel 
veel voorgelezen. 

 Huys: Dan wordt het interview afgesloten met een 
opmerking over uw privéleven. U heeft twee zoons 
grootgebracht (..). Bij het voortgezet onderwijs had ik 
beter betrokken kunnen betrokken kunnen zijn, maar ik 
had het heel druk, maar iedereen heeft het druk. Ik had 
wel een oppas die ik betaalde en die was heel actief op 
school. Als leesmoeder van alles en nog wat. Een soort 
plaatsvervangende ouder. 
Van Bijsterveldt: Dat laatste heb ik niet gezegd. Want je 
bent zelf ouder. 
Huys: Maar met alle respect: dat maakt u plan en 
interview volkomen ongeloofwaardig. U geeft zelf aan 
dat u uw kinderen zelf de aandacht niet kon geven die u 
nu van ouders verwacht. 
V B: Nou, ik heb heel veel aandacht gegeven aan mijn 
kinderen thuis. 
Huys: Maar u heeft dat zelf niet voor elkaar gekregen 
zegt u. 
V B: Dat zeg ik niet. Wat ik aangeef is dat ik veel tijd heb 
besteed aan mijn kinderen. (..) 
Bij het voortgezet onderwijs had ik wel wat meer 
betrokken kunnen zijn.  
Huys: Maar wat vraagt u nu van ouders, iets dat u zelf 
niet voor elkaar heeft gekregen? 
Van Bijsterveldt: Maar het gaat niet om mij. Het gaat 
om beter onderwijs 
(..) 
Huys: Nu krijgen we een beetje het idee van de pot 
verwijt de ketel.  Het idee dat we krijgen is dat u alles op 
alles heeft alles op alles gezet om carrière te maken, u 
bent voorzitter geweest van het CDA, 
gemeenteraadspolitiek in Almere, u heeft er veel tijd en 
energie in gestoken en nu zegt u tegen ouders eigenlijk 
moet je dat niet doen, neem eens wat vaker vrij,  stoot 
een deel van uw werkzaamheden af en zorg eens beter 
voor de kinderen, dat zegt iemand met een topcarrière 
heeft gemaakt, dat klinkt toch ongeloofwaardig 
Van Bijsterveldt: Maar toch ben ik altijd heel betrokken 
geweest bij de  school en bij de kinderen en nu ik 
terugkijk had ik dat misschien beter kunnen doen. 

 Huys: U spreekt uit persoonlijke ervaring? Spijt dat u het 
anders had kunnen doen? 
Van Bijsterveldt: Nee, nee, nee. Ik spreek als minister 
van onderwijs. 

 
Pauw & Witteman, 01-02-2012, Schippers over obesitas 

 Witteman: Heeft u zondag gekeken? (kampioenschap 
Groothuis) 
Schippers: In de herhaling. Niet het moment zelf. Ik heb 
de tv aangezet maar ik ben in slaap gevallen. Bij ons 
staat het schaatsen altijd aan want ik heb een 
ontzettend groot schaatsliefhebber als echtgenoot. 

 Witteman: Heeft u zelf wel eens aan de hand gehad ik 
ga eens proberen wat minder zwaar te worden, al is dat 
in uw geval niet aan de hand denk ik 
Schippers: Oh ja, met enige regelmaat. 
Witteman: En wat doet u dan? 
Schippers: Dan sla ik traktaties over, probeer ik wat 
minder te eten, wat meer te sporten. 
Witteman: En wat is dat in uw geval? 
Schippers: ik ben gek op teamsport of met andere 

 



52 
 

mensen sporten maar dat is met mijn werk ontzettend 
moeilijk  want je moet bijna alle afspraken afzeggen. 
Dus nu zit ik boven op de trimfiets bij ons op zolder. 

 
Pauw & Witteman, 25-04-2012, Verhagen na Catshuis over 
toekomst 

 Pauw: ‘Wat is het moeilijkste moment? 

 Witteman:’ Had u niet eerder in die 7 weken het idee: 
het kan wel eens dat Wilders de boel opbreekt? 
Misschien dat er geen concrete aanleiding was, maar 
dat je dat gevoel hebt.’ 
Verhagen:’ Iedereen weet hoe die dingen gaan: je ligt 
zelf ook gewoon wakker: dat je denkt, kan ik dit nog wel 
trekken. Kan ik deze concessie doen? Dat is voor mij net 
zo moeilijk als voor Geert Wilders als voor Stef Blok. Je 
zit gewoon te kijken: kan ik dit nog wel doen? Het doet 
altijd pijn. Je doet ook concessie waarvan je weet dat je 
hele achterban over je heengaat vallen. 
Witteman:’ Maar we vroegen iets anders. De vraag was 
of u eerder dan de laatste dag het gevoel had: Wilders 
zou wel eens de boel kunnen opbreken.’ 
Verhagen:’ Nee, wat je wel had was: hij durft geen ja en 
hij durft geen nee te zeggen.’ 
Witteman:’ Dat was vaak?’ 
Verhagen:’ Nee, u vroeg heeft u dat gevoel wel eens 
gehad. Dat is iets anders dand deed ie dat vaak. Hij deed 
dat ook niet, hij zei het ook niet. Maar het gevoel van hij 
durft geen ja te zeggen hij durft geen nee te zeggen.’ 
Witteman: ‘Waar zat dat hem dan in?’ 
Verhagen:’ Dat is een gevoel.’ 

 Pauw:’ Zegt misschien wel tegen de partners, we komen 
niet te laat huis. Nog even wat puntjes op de i.’ 

 Pauw:’ Heeft u de toen de pakkenwagen laten komen?’ 
Verhagen:’ Ik had een beige broek aan en een los 
overhemd. Daarin ga je niet het einde van het kabinet 
aankondigen.’ 

 Witteman:’ Zullen we even kijken wat u aanhad en wat 
u zei, want dat geeft aardig de sfeer aan van die laatste 
vijf minuten. 

 Verhagen: ‘De dag daarna ben ik lekker gaan autorijden 
met mijn zoon. De dag daarna voel je je leeg en katerig.’ 

 Pauw:’ Ik stelde ook een persoonlijke vraag.’ 
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Bijlage IV 

Initiatief Presentator – Koppeling met Beleid. 

Knevel & van den Brink, 30-05-2007 Koenders over 
gesprekken leiders conflictgebieden 

 Van den Brink:’ Wat was het mooiste moment uit uw 
korte carrière tot nu toe?’  
Koenders:’ Misschien wel het toespreken van de 
veiligheidsraad.(..)’ 
Van den Brink:’ Heb je dan het gevoel dat je tegen de 
wereld spreekt?’ 

 Knevel:’ Bert Koenders, minister van 
ontwikkelingssamenwerking sinds enkele maanden, we  
weten niet zo gek veel van u. Is dat bewust beleid? 
Koenders:’ Nee, dat is geen bewust beleid. U vraagt 
maar. Tot op zekere hoogte. 
Knevel: U bent lid van de PVDA al jaren, Ook 
fractiemedewerker geweest. Komt u uit een rood nest? 
Koenders: Nee, nou mijn grootvader was wel lid van de 
SDAP, hij was  een Friese onderwijzer en zag de armoede 
in de veenkolonieën. (..) Mijn ouders waren.. of zijn, mijn 
vader leeft nog, politiek bewust maar meer een beetje 
van als het teveel naar links ging dan trokken ze naar 
rechts en andersom.’  

 Knevel: Als u niet aan het werk bent, wat doet u dan? 
Wat zijn u hobby’s zover wij mogen weten?.’ 
Koenders: ’Ja, nou,ik zou bijna zeggen koken maar dat is 
niet helemaal waar. Ik zou dat niet durven zeggen met 
een chefkok in de buurt. (Joop Braakhekke) (..) Ik ben gek 
op reizen, ook buiten mijn werk om. Ik ben iemand die 
graag naar de film gaat. Veel boeken leest.  
Knevel: Sport? 
Koenders: Veelte weinig (..) 
Knevel: Er is geen mevrouw Koenders? 
Koenders: Nee 
Knevel: Niet allemaal kindjes Koenders? 
(..) 
Knevel: Even terug naar het persoonlijke: U schijnt 
vloeiend Frans en Italiaans te spreken. 

 

Pauw & Witteman, 28-02-2007, Cramer 

 Witteman:’ Zijn u kinderen die kritische leeftijd al 
voorbij?’ 
Cramer:’ Gelukkig wel zal ik bijna zeggen. Maar ik zie het 
ook in mijn eigen omgeving. (..) Het is vreselijk moeilijk 
om dat in de hand te houden. Maar ook het gezin, het 
verdere gezin verder nog draaiende houden. Want 
iedereen ondervindt daar de gevolgen van. Je hebt ook 
nog andere kinderen begrijp ik? 
Witteman:’ maar hoe moet dat met die andere 
honderden kinderen?’ 

 Witteman:’ U woonde daar ook? U vader had daar een 
zaak?’ 
Cramer:’ Ja, ik woonde boven de zaak van mijn ouders.’ 
(..) 
Cramer:’ Nu ga ik meer praten over mijn vader dan over 
mijn vak.’ 
(..) 

 Pauw:’ Zo liep u vader er zelf ook bij?’ 
Knevel & van den Brink, 31-05-2007, Van der Hoeven over 
rol als minister 

 Van den Brink: heeft u wel eens het plan gehad om een 
eigen bedrijf te beginnen? 
Van der Hoeven: Ja 
Van den Brink: Waarom is dat niet gelukt? 
Van der Hoeven: Omdat ik met iets anders groots begon. 

 Van den Brink: U bent opnieuw minister geworden. Dat u 
dat weer wilde. 

Opmerking [JH1]: VLOEIT NIET VOORT 
UIT BELEID. De vraag richt zich op het 
persoonlijke leven van Koenders. 

Opmerking [JH2]: VLOEIT NIET VOORT 
UIT BELEID. Knevel wil middels deze vraag 
de minister leren kennen. De vraag kent 
geen aanleiding in een beleidsstuk. 

Opmerking [JH3]: VLOEIT NIET VOORT 
UIT BELEID. Knevel wil middels deze vraag 
de minister leren kennen. De vraag kent 
geen aanleiding in een beleidsstuk. 

Opmerking [JH4]: VLOEIT NIET VOORT 
UIT BELEID. Wittemans vraag vloeit voort 
uit het gesprek met tafelgast Wilma 
DuBois.  

Opmerking [JH5]: VLOEIT niet VOORT 
UIT BELEID. P&W willen met deze vraag 
Cramer beter leren kennen. 

Opmerking [JH6]: VLOEIT NIET VOORT 
UIT BELEID. De vraag van de presentator 
komt voort uit een gesprek met een andere 
tafelgast,  
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Van der Hoeven: Ik ben het inmiddels vijf jaar. Je kunt 
dingen op de agenda zetten en dingen veranderen. 
(..) 
Van den Brink: u wilde niet terug naar Limburg? 
Van der Hoeven: Ik ga elke week terug naar Limburg. 
(..) 
Van der Brink: En doordeweeks zit u op een flatje in Den 
Haag? 
Van der Hoeven: ja.  
Van der BrinK: Alleen? 
Van der Hoeven: Mijn man gaat vaak mee. 
Vand er Brink: die is ouder dan u? 
Van der Hoeven: die is ouder dan ik. 
Van der Brink: die zegt niet kom eens terug naar 
Limburg? 
Van der Hoeven: die zegt wel: kun je niet een paar van 
die tassen kwijt? Kun je niet wat rustiger aan doen. Dat 
zeggen alle mannen. Dan zeg ik : ja jongen dat hoort 
erbij. 
(..) 
Van den Brink: Maar wat is de reden dat u dat nog doet? 
Het hoeft toch helemaal niet meer. 

 Van den Brink: Nog even over uzelf: wij worden in de 
voorbereiding over u: Maria van der Hoeven is een katje 
dat je niet zonder handschoenen moet aanpakken.  
Van der Hoeven: dan moet u dat niet doen 
Van den Brink: Maar klopt het? 
Van d er Hoeven: Nou, ik kan soms wel vierkant uit de 
hoek komen. 

 Carnavalsbeelden 
(..) 
Knevel:’ En dat vindt u leuk?’ 
Van der hoeven: Nou,(..) 
Knevel: Gaat u na carnaval ook 40 dagen vasten? 
Van der Hoeven: Nee, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik 
dat niet doe. 
Knevel: Wel de lusten maar niet de lasten 
Alariachi: Jammer, voor een CDA kamerlid. 
Van der Hoeven: Ik vind dat je daar ook eerlijk over moet 
zijn. 
(..) 
Knevel: U gaat heel veelgeld uitgeven, want u bent 
minister van economische zaken. 

 Van Den Brink: Wat gaat u morgen doen?’ 
Vd Hoeven:’ Ik ga om half 8 sporten en dan vergaderen.’ 

 
Pauw & Witteman, 13-11-2007, Vogelaar over Verdonk 

 Witteman:’ U wordt licht geïrriteerd merk ik.’ 

 Jort Kelder: Volgens mij moet u een cursus charisma en 
leiderschap gaan volgen want dit gaat niet werken.’ 
‘U moet een andere baan gaan zoeken.’ 

NOVA, 14-12-2007, Bos 

 Mingelen: Zullen we eens kijken na de vriendschap en 
collegialiteit die we hebben gesproken naar de echte 
liefde. En daar bedoel ik mee Feyenoord. 

 Bos krijg gesigneerd shirt van Feyenoord. 
Bos:’ Vraagt u nu maar wat u vragen wil. Mijn avond kan 
niet meer stuk. Kom maar op met die peilingen. 

 Bos: De laatste keer dat ik bij Feyenoord was zat Dirk 
Kuyt achter me. En die bewonder ik enorm. Maar ik vind 
het dan toch raar om als twee bekende Nederlanders 
elkaar de handtekening te vragen.  

 
Pauw & Witteman, 10-02-2009, Koenders over bezoek 
Colombia 

 Witteman: Meneer Koenders, herkent u als een van 
meest begeerde vrijgezellen van het west Europa iets in 
wat zij vertellen? 
(..) 
Koenders: ik weet nog toen ik in de jaren ’70 studeerde 

Opmerking [JH7]: VLOEIT VOORT UIT 
BELEID. Van den Brink vraagt naar de 
persoonlijke beweegredenen van Van der 
Hoeven om nog minister te zijn.  

Opmerking [JH8]: VLOEIT NIET VOORT 
UIT BELEID De presentatoren willen Van 
der Hoeven beter leren kennen. 

Opmerking [JH9]: VLOEIT NIET VOORT 
UIT BELEID. Met het tonen van de beelden 
willen K&vdB de minister  beter leren 
kennen als mens. 

Opmerking [JH10]: VLOEIT NIET 
VOORT UIT BELEID. Standaard einde van 
het programma. 

Opmerking [JH11]: VLOEIT VOORT 
UIT BELEID. Kelder en Witteman uiten hun 
kritiek op de manier  waarop Vogelaar haar 
werk doet. 

Opmerking [JH12]: VLOEIT NIET 
VOORT UIT BELEID. De voorliefde van Bos 
voor Feyenoord heeft niets te maken met 
zijn politieke bestaan. 
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(..) toen had je eindeloze praatgroepen waar mannen 
moesten leren breien en over hun gevoelens moesten 
leren praten.  

 
NOVA, 18-06-2006, Maria van der Hoeven over 
energierapport 

 Huys: ‘Na afloop van het gesprek kunt u dan lekker de 
kwartfinale kijken.’ 

 
NOVA, 14-08-2008, Vogelaar na vertrek 

 Polak:’ u werd vanmorgen wakker. Heeft u geslapen? 
Vogelaar: ‘Ja hoor. Niet zo lang, maar ik ben wel 
gewend van mijn tijd als minister om niet zulke lange 
nachten te hebben. 
(..) 
Polak: ’U zag vanmorgen al deze krantenkoppen. Dacht 
u toen: ik ga maar terug en verder met slapen? 
Vogelaar: nee ik ben  iets later opgestaan dan 
gebruikelijk en toen ben ik begonnen met heel veel sms-
berichten te  bekijken. 

Pauw & Witteman, 16-02-2009, Van der Hoeven over 
nieuwe cijfers CPB 

 Pauw:’ Gaan we u ook weer zien in een raar pakje met 
carnaval?’ 
Van der Hoeven:’ Ik zal u eens vertellen: dat weet ik nog 
niet. Op zaterdag voor carnaval wordt de macht 
overgedragen van de burgemeester naar de Prins  
Carnaval. En aan het einde daarvan wordt alles wat 
denkt autoriteit te zijn of geacht wordt autoriteit te 
hebben, wordt verkleed. En als wat je verkleed wordt 
hoor je niet van te voren. 
Witteman: U staat erbij en u wordt aangekleed? 
Van der Hoeven: Jaaa, en als u erbij was zou u misschien 
ook verkleed worden 
Witteman: Maar dat is minder schokkend misschien. 
Van der Hoeven: Dat weet ik niet. 
Pauw: Maar u weet helemaal niet hoe u eruit zal zien? 
Van der Hoeven: Het kan van alles zijn. Ze hebben me 
wel eens verkleed als Mary Poppins  
(..) 
Pauw: Wie is nu van het kabinet dat je denkt die kan ik 
wel meenemen naar het Zuiden? 
Van der Hoeven:  Nou ik neem niet mee. Men wordt 
uitgenodigd of niet. 
Pauw: Camiel Eurlings? 
Van der Hoeven: Als hij wordt uitgenodigd komt hij 
zeker 
Pauw: maar Donner.. 
Van der Hoeven: Nou, dat is een hele humoristische 
man. Die kan heel goed carnaval vieren ondanks dat hij 
een hele andere achtergrond heeft. 

Knevel & van der Brink, 29-05-2009, Bos over recessie 
 Knevel: ’Is uw humeur recessievrij?’ 

 Gesprek over Willemsorde Kroon 
Knevel: Was u erbij vanmiddag? 
Bos: Nee, het was een beperkte delegatie vanhet 
kabinet. (..) 
Knevel: Had u erbij willen zijn? 
Bos: Ik denk dat ik dit ook heel mooi en emotioneel had 
gevonden. 
Knevel: Maar het is een pijnlijk verhaal voor u: u bent 
afgekeurd voor dienst toch? 
Bos: Zeker. Geen ruggengraat. Ik had.. voor u slechte 
grappen maakt doe ik het zelf.. nee ik had en heb hele 
slechte knieën.  

 Van den Brink:’ Het was wel weer het enige wat bleef 
hangen van dat debat. Wordt u daar niet sip van?’ 

 Knevel: Waar praat u het liefst over vanavond met mij: 
de voorjaarsnota en de economische cijfers of over uw 
zoon Joppe, inmiddels 6 weken oud? 

Opmerking [JH13]: VLOEIT NIET 
VOORT UIT BELEID. Koenders wordt 
gevraagd te reageren op Veldhuis en 
Kemper. 

Opmerking [JH14]: VLOEIT NIET 
VOORT UIT BELEID. De suggestie van Huys 
om na de vergadering de wedstrijd van het 
Nederlands elftal te kijken heeft geen 
politieke aanleiding. 

Opmerking [JH15]: VLOEIT VOORT 
UIT BELEID. Polak is geïnteresseerd in de 
nachtrust van Vogelaar omdat ze de avond 
tevoren is afgetreden.  

Opmerking [JH16]: VLOEIT NIET 
VOORT UIT BELIED. Pauw bevraagt hier 
puur de menselijke kwaliteiten van Van Der 
Hoeven. 

Opmerking [JH17]: VLOEIT VOORT 
UIT BELEID. Bos maakte die middag slechte 
economische cijfers bekend, maar maakte 
volgens Knevel een opgewekte indruk. 

Opmerking [JH18]: VLOEIT NIET 
VOORT UIT BELEID. Vraag Knevel vindt 
oorsprong in gesprek met Kroon. 

Opmerking [JH19]: VLOEIT VOORT 
UIT BELEID. Vraag naar emotie komt voort 
uit een politiek debat. 
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Bos: Dan moet het toch de economie zijn. 
Knevel: Jammer he? 
Bos: Ja. 
Knevel: We willen het toch even over Joppe hebben. 
Hopelijk groeit hij voorspoedig op. 
Bos: Hij groeit harder dan de economie op dit moment. 
Knevel: Nou, kijk. En als hij straks volwassen is dan 
zadelt zijn vader hem op met een ongelofelijke 
staatsschuld. Denkt u daar wel eens aan als u hem in uw 
armen houdt? 
Bos: Nee, daar denk ik niet aan.  
Van Den BrinK: Ja jongen, dat moet jij straks allemaal 
betalen. 
Knevel: Jij moet de schuld van je vader dragen. 
Bos: Het is een van de vervelende aspecten van de 
huidige situatie… 

 Bos: 22.000 per inwoner.  
Knevel: Dus uw zoon heeft nu een prijs van, wat is het 
op z’n hoofd… 

 Bos: Ik word er niet chagrijnig van.  

 Bos: Een man een man, een woord een woord. Of in het 
geval van mevrouw ter Horst een vrouw een vrouw, een 
woord een woord. 

 
Pauw & Witteman, 22-09-2009 Ter Horst over Afghanistan 

 Gesprek over verlies met Cornald Maas. Pauw:’ 
Mevrouw Ter Horst, hoe is dat bij u, is de dood iets dat 
deel uit maakt van uw dagelijks leven, of is het iets wat 
u liever buiten de deur houdt, ook al is het er? Ik 
bedoel: leven ouders nog?’ 
Ter Horst:’ Nee, mijn vader en moeder zijn overleden. 
Dat gebeurt iedereen die een zekere leeftijd bereikt, 
denk ik. Nou, ik heb vooral de dood van mijn moeder 
wel als schokkend ervaren, want ik heb de laatste twee 
jaar van haar leven heb ikvoor haar gezorgd. Ze zat in 
een verzorgingstehuis, maar ik ging daar wel vaak naar 
toe. Dat heeft de relatie wel heel erg verdiept. En zij 
was geboren in Indonesië en toen ben ik met mijn zusje 
naar Indonesië gegaan. Dat had ze niet gevraagd, maar 
wij vonden allebei dat haar as in Indonesië verstrooid 
zou moeten worden. Dat is eigenlijk heel raar want dan 
doe je zo’n urn in een koffer. Daar zit dan je moeder in. 
En waar ga je dan de as verstrooien? Ik was nog nooit in 
Indonesië geweest. En dan heb je die urn in je rugzak. 
Heel bijzonder, je hebt het gevoel dat je met je moeder 
op je rug loopt. 
Maas:’ En wilde je na verloop van tijd dat mensen je 
moeder memoreerden?’ 
Ter Horst:’ Nee. Ik vind het wel belangrijk dat er mensen 
zijn die mijn moeder hebben gekend. Er was laatst 
iemand die had ik veertig jaar niet gezien, die vroeg 
leeft je moeder nog. En die heeft mijn moeder nog 
gekend, dus dat vind ik wel.. 
Oukbih:’ Waarom wilde je terug met de as van je 
moeder naar Indonesië?’ 
Ter Horst:’ Mijn moeder was daar geboren. Wij vonden 
dat haar as daar verstrooid moest worden. 

 
Moraalridders, 26-01-2010 Eurlings 

 Knevel:’ Mag ik u een persoonlijke vraag stellen? U zei ik 
heb gebeden. Dat zei u met overtuiging in u gezicht. In 
uw stem. Is het dan zo dat als u voor een moeilijke dag 
stat, het was voor u een moeilijke dag. Dat u daar 
vandaag voor bid? 
Eurlings: Ik bid zoal dagelijks. Het is vaak een moeilijke 
dag. Ik heb, en ik wil daar niet over uitweiden want ik 
vind het een beetje privé, maar ik heb vandaag niet 
voor iets zakelijks gebeden maar voor een familielid dat 
het heel slecht maakt. 

 VD Brink: U zei ook: ik heb vandaag geluk ervaren. 

Opmerking [JH20]: VLOEIT VOORT 
UIT BELEID. Knevel en van den Brink 
gebruiken de zoon van Bos als metafoor 
voor de nieuwe generatie. 

Opmerking [JH21]: VLOEIT NIET 
VOORT UIT BELEID. De  vragen over verlies 
vinden hun aanleiding in het gesprek met 
Cornald Maas. 

Opmerking [JH22]: VLOEIT VOORT 
UIT BELEID. Knevel wil weten of Eurlings 
bidt voor politieke zaken. 
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Wanneer was dat, wilt u dat vertellen? 
Eurlings: Ja, dat ervaar je op heel veel momenten. Dat 
ervaar je als je iets voor de mensen in je naaste 
omgeving iets kunt doen. 
VD Brink: heeft u daar tijd voor als minister? 
Eurlings: Nou ik zou u zeggen te weinig. 

 Eurlings: Ik had na de kerst met oud en nieuw was ik 
een aantal dagen weg met mijn vriendin en met 
vrienden.  En dan besef je ook potjandrie ik ben alweer 
drie jaar minister. En dan besef je ook , voor de mensen 
in je omgeving. Zeker als het slecht gaat met iemand in 
je omgeving, hoe weinig tijd je hebt gehad voor mensen 
die belangrijk zijn voor je. Daar hoef je niet dramatisch 
over te doen maar Ik heb altijd gezegd ik ben politicus 
met passie, verstand en met hart maar relativeer jezelf  
wel een beetje 
Van den Brink: Dus never nooit premier? 
Eurlings: Dat is niet mijn intentie. 
VD Brink: Ja, dat is wel heel euh… 
Eurlings: Dan zou je volgende keer mijn vriendin moeten 
uitnodigen. Die zegt het wat steviger. 

 Eurlings: Ik sta voor mijn zaak. Zo zit ik in elkaar en zo 
heeft u mij ook in vele jaren leren kennen.  

 Knevel:’ Raakt u het persoonlijk? U doet vrijdag een 
aantal uitspraken. U bent talk of the town in veel 
kranten. Er wordt van alles over u gezegd. Vleiend en 
minder vleiend. (..)Raakt dat u?’ 
Eurlings: Natuurlijk raakt me dat. 
VD Brink: Slaapt u er  slecht van? 
Eurlings: Nee, dat valt reuze mee. ik slaap over het 
algemeen heel goed. 
(..) 
VD Brink: Wat zei u vriendin erover? 
Eurlings: Die zei dat dit weekend heel goed was voor 
mijn naamsbekendheid. 
(..) 
Eurlings:’ Ik heb een hele goede vriend gebeld.’ 

Nieuwsuur, 10-09-2010, Donner over pensioenfondsen 

 Tweebeeke: Heeft u Ab Klink vandaag  nog gezien in de 
ministerraad? 
Donner: Die heb ik zeker gezien 
Tweebeeke: Ging het goed tussen jullie? 
Donner: Uitstekend 
Tweebeeke: Ook na zijn vertrek? 
Donner: Dat speel in de ministerraad niet. Daar zitten 
we als ministers. 
Tweebeeke: Ook het persoonlijk contact tussen jullie? 
Donner: Ik heb niet het idee dat dat anders is. 

 Donner: Maar dat is een heel ander onderwerp dan 
pensioenen. En daar was ik hiervoor. 

Pauw & Witteman, 05-10-2010, Donner over 
regeerakkoord 

 ‘We beginnen met Piet Hein Donner, heeft u een fijne 
dag gehad?’ 

 
Nieuwsuur 14-10-2010, Studiogesprek Edith Schippers 
Huys:  

 ’Mevrouw Schippers, u bent vier jaar geleden gestopt 
met roken. Klopt dat?’ 

Pauw & Witteman, 14-12-2010 (Gasten: Maxime Verhagen 
& Bart Chabot) 

 Witteman: ‘Als je goed naar dit fragment kijkt, dan kun 
je zien dat dit het moeilijkste moment was in al die 
maanden. U ziet er echt totaal verslagen uit.’ 
Verhagen: ‘Wat het moeilijkste was…’ 

 ‘Het vertrek van iemand met wie je lang hebt 
samengewerkt (Ab Klink).. ja, dat gaat je niet in de 
koude kleren zitten. We doen altijd alsof dat zomaar 
even tussendoor komt: dat komt helemaal niet 
tussendoor. Daardoor was ik wel heel erg..’ 

Opmerking [JH23]: VLOEIT NIET 
VOORT UIT BELEID. De vraag naar het 
persoonlijke geluk van Knevel vindt geen 
oorsprong in een politieke aanleiding. 

Opmerking [JH24]: VLOEIT VOORT 
UIT BELEID. Knevel vraagt naar wat de 
politieke ophef betekent heeft voor 
Eurlings persoonlijke leven. 

Opmerking [JH25]: VLOEIT VOORT 
UIT BELEID. De vraag naar de band tussen 
Donner en Klink volgt op een politiek 
conflict tussen de heren. 

Opmerking [JH26]: VLOEIT VOORT 
UIT BELEID. De interesse in de dag van 
Donner vindt zijn oorsprong in de bereikte 
coalitie. 

Opmerking [JH27]: VLOEIT VOORT 
UIT BELEID. Huys vraagt dit omdat 
Schippers minister van volksgezondheid is. 



58 
 

Witteman:’ Geëmotioneerd door was?’ 
Verhagen:’ Ja. Geëmotioneerd door was. 
Pauw:’ Voelde u zich in de steek gelaten?’ 
Verhagen:’ Ja.’ 

 Witteman: ‘Kunt u zeggen op persoonlijke wijze hoe je 
daar mee omgaat? Hoe je de energie weer vindt om 
toch door te gaan? Wie u raadpleegt? Wat u dan doet: 
gaat u hardlopen in de duinen of je kop onder een 
koude douche steken? Wat doe je om te vermijden dat 
je de boel erbij neer gooit?’ 
Verhagen:’ Dat weekend dachten we: voorlopig kunnen 
we nog wel even in het bos gaan zitten. Toen ben ik met 
mijn vrouw en mijn jongste zoon die nog thuis woont, 
gewoon het weekend thuis geweest. Leuke dingen 
gedaan. De hele zomervakantie hadden we ook niet 
gehad. Het is goed dat ik hen weer een keer zag. 
Pauw:’ Opluchting bij de familie Verhagen eigenlijk? 
Verhagen:’ Ja. Papa is gewoon weer eens een keer 
thuis. 
Pauw:’ Papa hoeft voorlopig even niet te werken.’ 

 ‘Weetje wat het ergste was? Ik ben 2,5 jaar gestopt met 
roken en ik heb toen om 5 uur weer een sigaret 
opgestoken. Dus ik heb me voorgenomen om met kerst 
weer aan de nicotinekauwgom te gaan. 

 Verhagen:’ Gelukkig heb je een team om je heen 
waarmee je zaken kunt bespreken. En ook thuis, kun je 
nog eens van je afpraten.’ 

 ‘Ik voel me wel eens eenzaam’ 

 
Pauw & Witteman 08-02-2011, Bijsterveldt 

 Pauw: ‘Was de jonge Marja een meisje dat in de disco 
stond?’ 

 ‘Mijn ouders hielden hun hart vast als ik naar de disco in 
Rotterdam ging.’ 

 
Pauw & Witteman, 17-02-2011, Minister de Jager over 
goede cijfers Nederlandse economie 

 Gesprek met Franca Treur. 
Pauw:’ U komt dus ook een beetje uit het boerenleven, 
als uw vader appelboer was?’  

Pauw & Witteman, 22-02-2011, Leers over snelheid 
asielprocedures 

 Witteman:’ Ergert u zich daaraan?’ 
Leers:’ Laat ik de feiten noemen.’ 
Witteman:’ De vraag was niet wat de feiten waren de 
vraag was of u zich ergert?’ 
Leers:’ Nou ik loop me niet heel de dag te ergeren.’ 

 
Knevel & van der Brink (Kamp over pensioenstelsel) 11-06-
2011 

 Over eigen pensioen:  
Kamp: ‘Dat hangt van de koningin af’ 
Knevel:’ Of van de koning tegen die tijd.’ 
Van der Brink:’ Oh, ik dacht eigenlijk van uw vrouw.’ 
Kamp:’ Ik heb heel veel bazen.’ 

 Over bloemen voor Agnes Jongerius 
Knevel: ‘ Ik dacht net bij de schilderijen al te zien dat u 
niet veel verstand heeft van bloemen.’ 
Kamp:’ Absoluut niet. Ik koop ze wel vaak.’ 
Knevel:’ Voor uw vrouw?’ 
Kamp:’ Maar op kleur.’ 
Van der Brink: voor uw vrouw of ook voor 
vakbondsleden of eh.. 
Kamp: Meestal voor mijn vrouw 

 
Knevel & van den Brink, 07-06-2011 Schippers over EHEC 

 Knevel: Is in huize Schippers de afgelopen dagen 
komkommer, tomaat en taugé genuttigd? 
Schippers: Ja, ik ben nogal een liefhebber van rauwkost. 

Opmerking [JH28]: VLOEIT VOORT 
UIT BELEID. Verhagen wordt bevraagt over 
hoe hij het politieke klappen van het 
Catshuys als mens heeft ervaren. 

Opmerking [JH29]: VLOEIT NIET 
VOORT UIT BELEID. Deze vraag vormt een 
bruggetje naar het gesprek met Bart 
Chabot. 

Opmerking [JH30]: VLOEIT NIET 
VOORT UIT BELEID. De Jager wordt 
gevraagd naar zijn boerengeschiedenis 
naar aanleiding van het boek van Treur.  

Opmerking [JH31]: VOEIT VOORT UIT 
BELEID. Witteman vraagt hier naar een 
politieke ergernis. 

Opmerking [JH32]: VLOEIT VOORT 
UIT BELEID. Kamp praat over het 
pensioenstelsel. De vraag naar zijn eigen 

Opmerking [JH33]: VLOEIT NIET 
VOORT UIT BELEID. Het vraagstuk of Kamp 
veel van bloemen weet vindt geen 
oorsprong in zijn politiek beleid. 
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Dat betekent wel goed wassen. EN de komkommers 
schillen. (..) 
Knevel: heeft u even eerlijk wat meer hygiënisch 
gehandeld? Het snijplankje verwisselen als er vlees op 
heeft gelegen wat  me allemaal niet doen. 

 Knevel: Dus u gaat uw plankje wisselen? 

 Knevel: heeft u dat gedaan? Heeft u extra tomaten 
gekocht? 
Schippers: ik eet dat altijd al veel en meer dan veel kun 
je niet eten. 

 
Knevel & van der Brink 01-07-2011, Donner 

 Knevel:’ Meneer Donner, nu ga ik nu naar uw zwakste 
plek vragen. Nou niet op die manier.’ (over DSK) 
Spong:’ Doe dat maar niet nee. Zijn vrouw zit in de zaal.’ 

 
Knevel en van den Brink, 29-08-2011 De Jager 

 Knevel:’ Afgelopen zomer was vrijwel iedere dag gedoe 
over de financiële crisis. Wij vroegen ons met enig 
medeleven af: bent u wel op vakantie geweest?’ 
De Jager:’ Ik ben een lang weekend naar New York 
geweest. (..) Dat was wel heel leuk. En ik zou nog een 
week naar Azië, maar dat heb ik afgezegd.’ 
Van der Brink:’ Een lang weekend was uw hele 
vakantie?’ 
De Jager:’ Ja.’ 
Van der Brink:’ Ons medeleven is op zijn plek’ 

 Van den Brink:’ Dan stelt u toch: Er moet geen cent 
meer naar Griekenland.’ 
De Jager:’ Die emotie begrijp ik heel goed, ik heb zelf af 
en toe ook dat soort emoties. 

 
Knevel en van den Brink, 29-08-2011 De Jager 

 Over Caro Emerald.  
Knevel’ Wat vindt u zo mooi aan de muziek?’ 
De jager:’ Ik vind het mooi dat juist ook in deze tijd retro 
een groot publiek aanspreekt. 

 
Nieuwsuur, 30-11-2011, van Bijsterveldt over meer 
aandacht ouders voor kinderen 

 Huys: Zelden presenteerde een minister een plan waar 
zoveel irritatie over kwam als uw plan om ouders meer 
betrokken te laten zijn 
Van Bijsterveldt: Laat ik voorop stellen: ouders die 
betrokken zijn bij de school (..) dat wanneer ouders heel 
intensief betrokken zijnbij een school.  
Huys: Die nuance zit er niet in. U spreekt alle ouders 
aan. (..) 

 Huys:’ Vooral vrouwen hebben ongelofelijk geërgerd 
gereageerd’ 

 Van Bijsterveldt: Slechts 50% voorleest voor kinderen 
tijdens de basisschool 
Huys: Heeft u zelf veel voorgelezen? 
Van Bijsterveldt: ik heb heel veel voorgelezen. Ik ben 
gek op kinderboeken en dus heb ik mijn kinderen heel 
veel voorgelezen. 

 Huys: Dan wordt het interview afgesloten met een 
opmerking over uw privéleven. U heeft twee zoons 
grootgebracht (..). Bij het voortgezet onderwijs had ik 
beter betrokken kunnen betrokken kunnen zijn, maar ik 
had het heel druk, maar iedereen heeft het druk. Ik had 
wel een oppas die ik betaalde en die was heel actief op 
school. Als leesmoeder van alles en nog wat. Een soort 
plaatsvervangende ouder. 
Van Bijsterveldt: Dat laatste heb ik niet gezegd. Want je 
bent zelf ouder. 
Huys: Maar met alle respect: dat maakt u plan en 
interview volkomen ongeloofwaardig. U geeft zelf aan 
dat u uw kinderen zelf de aandacht niet kon geven die u 

Opmerking [JH34]: VLOEIT VOORT 
UIT BELEID. Schippers spreekt over haar 
voorliefde voor rauwkost omdat de EHEC-
bacterie in omloop is. 

Opmerking [JH35]: VLOEIT VOORT 
UIT BELEID. De heren zijn geïnteresseerd in 
de zomer van De Jager, omdat hij vooral 
met politiek bezig is geweest. 

Opmerking [JH36]: VLOEIT NIET 
VOORT UIT BELEID. Caro Emerald zat in 
deze uitzending aan tafel; daaruit 
voortvloeiend komt deze vraag. 
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nu van ouders verwacht. 
V B: Nou, ik heb heel veel aandacht gegeven aan mijn 
kinderen thuis. 
Huys: Maar u heeft dat zelf niet voor elkaar gekregen 
zegt u. 
V B: Dat zeg ik niet. Wat ik aangeef is dat ik veel tijd heb 
besteed aan mijn kinderen. (..) 
Bij het voortgezet onderwijs had ik wel wat meer 
betrokken kunnen zijn.  
Huys: Maar wat vraagt u nu van ouders, iets dat u zelf 
niet voor elkaar heeft gekregen? 
Van Bijsterveldt: Maar het gaat niet om mij. Het gaat 
om beter onderwijs 
(..) 
Huys: Nu krijgen we een beetje het idee van de pot 
verwijt de ketel.  Het idee dat we krijgen is dat u alles op 
alles heeft alles op alles gezet om carrière te maken, u 
bent voorzitter geweest van het CDA, 
gemeenteraadspolitiek in Almere, u heeft er veel tijd en 
energie in gestoken en nu zegt u tegen ouders eigenlijk 
moet je dat niet doen, neem eens wat vaker vrij,  stoot 
een deel van uw werkzaamheden af en zorg eens beter 
voor de kinderen, dat zegt iemand met een topcarrière 
heeft gemaakt, dat klinkt toch ongeloofwaardig 
Van Bijsterveldt: Maar toch ben ik altijd heel betrokken 
geweest bij de  school en bij de kinderen en nu ik 
terugkijk had ik dat misschien beter kunnen doen. 

 Huys: U spreekt uit persoonlijke ervaring? Spijt dat u het 
anders had kunnen doen? 
Van Bijsterveldt: Nee, nee, nee. Ik spreek als minister 
van onderwijs. 

 
Pauw & Witteman, 01-02-2012, Schippers over obesitas 

 Witteman: Heeft u zondag gekeken? (kampioenschap 
Groothuis) 
Schippers: In de herhaling. Niet het moment zelf. Ik heb 
de tv aangezet maar ik ben in slaap gevallen. Bij ons 
staat het schaatsen altijd aan want ik heb een 
ontzettend groot schaatsliefhebber als echtgenoot. 

 Witteman: Heeft u zelf wel eens aan de hand gehad ik 
ga eens proberen wat minder zwaar te worden, al is dat 
in uw geval niet aan de hand denk ik 
Schippers: Oh ja, met enige regelmaat. 
Witteman: En wat doet u dan? 
Schippers: Dan sla ik traktaties over, probeer ik wat 
minder te eten, wat meer te sporten. 
Witteman: En wat is dat in uw geval? 
Schippers: ik ben gek op teamsport of met andere 
mensen sporten maar dat is met mijn werk ontzettend 
moeilijk  want je moet bijna alle afspraken afzeggen. 
Dus nu zit ik boven op de trimfiets bij ons op zolder. 

 
Pauw & Witteman, 25-04-2012, Verhagen na Catshuis over 
toekomst 

 Pauw: ‘Wat is het moeilijkste moment? 

 Witteman:’ Had u niet eerder in die 7 weken het idee: 
het kan wel eens dat Wilders de boel opbreekt? 
Misschien dat er geen concrete aanleiding was, maar 
dat je dat gevoel hebt.’ 
Verhagen:’ Iedereen weet hoe die dingen gaan: je ligt 
zelf ook gewoon wakker: dat je denkt, kan ik dit nog wel 
trekken. Kan ik deze concessie doen? Dat is voor mij net 
zo moeilijk als voor Geert Wilders als voor Stef Blok. Je 
zit gewoon te kijken: kan ik dit nog wel doen? Het doet 
altijd pijn. Je doet ook concessie waarvan je weet dat je 
hele achterban over je heengaat vallen. 
Witteman:’ Maar we vroegen iets anders. De vraag was 
of u eerder dan de laatste dag het gevoel had: Wilders 
zou wel eens de boel kunnen opbreken.’ 
Verhagen:’ Nee, wat je wel had was: hij durft geen ja en 

Opmerking [JH37]: VLOEIT VOORT 
UIT BELEID. De kritiek die Huys levert komt 
voort uit een discrepantie tussen het 
persoonlijk handelen en het politieke 
beleid van de minister. 

Opmerking [JH38]: VLOEIT NIET 
VOORT UIT BELEID. Groothuis zit aan tafel, 
vandaar de vraag aan Schippers. 

Opmerking [JH39]: VLOEIT VOORT 
UIT BELEID. Schippers zit aan tafel om te 
spreken over obesitas. Naar aanleiding 
daarvan vraagt Witteman naar haar 
persoonlijke ervaringen met overgewicht.  
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hij durft geen nee te zeggen.’ 
Witteman:’ Dat was vaak?’ 
Verhagen:’ Nee, u vroeg heeft u dat gevoel wel eens 
gehad. Dat is iets anders dand eed ie dat vaak. Hij deed 
dat ook niet, hij zei het ook niet. Maar het gevoel van hij 
durft geen ja te zeggen hij durft geen nee te zeggen.’ 
Witteman: ‘Waar zat dat hem dan in?’ 
Verhagen:’ Dat is een gevoel.’ 

 Pauw:’ Zegt misschien wel tegen de partners, we komen 
niet te laat huis. Nog even wat puntjes op de i.’ 

 Pauw:’ Heeft u de toen de pakkenwagen laten komen?’ 
Verhagen:’ Ik had een beige broek aan en een los 
overhemd. Daarin ga je niet het einde van het kabinet 
aankondigen.’ 

 Witteman:’ Zullen we even kijken wat u aanhad en wat 
u zei, want dat geeft aardig de sfeer aan van die laatste 
vijf minuten. 

 Verhagen: ‘De dag daarna ben ik lekker gaan autorijden 
met mijn zoon. De dag daarna voel je je leeg en katerig.’ 

 Pauw:’ Ik stelde ook een persoonlijke vraag.’ 

 
Opmerking [JH40]: VLOEIT VOORT 
UIT BELEID. Pauw en Witteman willen 
eenbeeld genereren van hoe Verhagen een 
persoonlijke gebeurtenis zelf heeft beleefd 
als mens. 
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Initiatief Minister – Koppeling met Beleid 
Pauw & Witteman, 28-02-2007, Cramer 

 Cramer:’ Voor het kabinet Balkenende I heb ik ook een 
gesprek gevoerd, maar ik had toen nog kinderen die 
naar school gingen. Ik vond dat geen combinatie. 
Ministerschap en twee kids om op te voeden. Dus dat 
heb ik toen niet gedaan. 
Witteman:’ Zijn ze u dankbaar?’ 
 Cramer:’ Dat weet ik niet. Maar inmiddels zijn ze het 
huis uit.’ 

 
 
 
 

Pauw & Witteman, 19-11-2007 Eurlings over plan om 
mensen de trein in te krijgen 

 Eurlings:’ Mijn tongval is nog niet niet echt 
geadopteerd, ik ben nog steeds erg Zuidelijk. 

 Eurlings:’ Ik ben jaren geleden toen ik mijn 
ingenieursopleiding deed, een tijd in Japan gewerkt bij 
een printerfabriek. (anekdote Geesink)  

 

 
NOVA, 30-11-2007 Eurlings over kilometerheffing 

 Eurlings:’ Ik sta zelf ook heel vaak vast en velen met mij 

 
NOVA, 14-12-2007, Bos 

 Bos: Mijn broer speelt de premier in de prins het 
meisje. Wordt de komende twee weken uitgezonden, 
als ik even reclame mag maken.  

 
Pauw & Witteman, 16-04-2008, Plasterk over onderwijs 

 Plasterk:’ Op een gegeven moment was ik door die 
stapel heen en toen zat ik met mijn woordvoerder op 
mijn kamer en toen ben ik hem wat mooie  video’s van 
Neil Young gaan laten zien. 

 
NOVA, 14-08-2008, Vogelaar na vertrek 

 ‘Ik walg van dit soort type media. Ik heb een fysieke 
weerstand om me ten opzichte van dat soort media te 
verhouden.’ 

(..) 
Ik ben nogal geneigd om direct te zijn en dat is niet altijd 
handig in de politiek.’ 
(..) 
Op het moment datje geen minister meer bent voel je je 
vrijer om dingen te zeggen.’ 
(..) 
‘Omdat ik a iemand ben die er wel van houdt om te 
zeggen waar het op staat.’ 

 
Pauw & Witteman, 25-03-2009 Bos 

 Bos: Ik maak er een gewoonte van om altijd naar huis te 
gaan 
Witteman: Hoe laat het ook wordt, ik ga naar huis. 
Bos: Ik ga naar huis. 
Witteman: Dat zullen ze leuk vinden thuis 
Bos: mijn kinderen vinden het heel leuk om door hun 
eigen vader uit bed gehaald te worden 
Pauw: Dat weten ze: dat u hun eigen vader bent 
Bos: ik moet me elke ochtend voorstellen 

 
Pauw & Witteman 08-02-2011, Bijsterveldt 

 ‘Ik ben zelf ook moeder. Ik wil ook het beste 
voor mijn kind’. 

Opmerking [JH41]: VLOEIT NIET 
VOORT UIT BELEID. Cramer geeft hier 
inzicht inhaar motivatie om eerder geen 
deel te nemen aan een kabinet.  Van een 
directe koppeling is geen sprake. 

Opmerking [JH42]: VLOEIT NIET 
VOORT UIT BELEID. Eurlings spreekt over 
het wonen in het Westen. Voelt hij zich al 
thuis buiten Limburg? 

Opmerking [JH43]: VLOEIT NIET 
VOORT UIT BELEID.  Eurlings reageert 
hiermee op de aanwezigheid van tafelgast 
Anton Geesink. 

Opmerking [JH44]: VLOEIT VOORT 
UIT BELEID. Eurlings laat hiermee zien dat 
hij ook geregeld in de file staat, zoals vele 
Nederlanders. 

Opmerking [JH45]: VLOEIT NIET 
VOORT UIT BELEID. Bos maakt van de 
gelegenheid gebruikom het werk van zijn 
broer te promoten. 

Opmerking [JH46]: VLOEIT NIET 
VOORT UIT BELEID. Plastserk schetst de 
setting waarin hij zat af te wachten op de 
uitslag van een politiek gesprek. Van een 
direct verband met zijn beleid is geen 
sprake. 

Opmerking [JH47]: VLOEIT NIET 
VOORT UIT BELEID. Vogelaars val werd 
mede veroorzaakt door haar starre 
verhouding met de media, maar deze 
opmerking kent geen direct verband met 
haar beleid. 

Opmerking [JH48]: VLOEIT NIET 
VOORT UIT BELEID. Bos laat hiermee zien 
dat hij een gezinsman is; met zijn politieke 
portefeuille heeft dit niets  te maken. 

Opmerking [JH49]: VLOEIT VOORT 
UIT BELEID. Als minister van Onderwijs 
plaatst van Bijsterveldt deze opmerking om 
haar betrokkenheid aan te tonen 
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Nieuwsuur, 19-09-2011, Leers over COA 

 Leers: ‘Nee, ik was daar niet van op de hoogte. Ik 
was erg onder de indruk van de reportage. Dat 
doet je ook wat.’ 
Tweebeeke:’ Maar u bent minister. Waarom 
bent u daar niet van op de hoogte 

 
Pauw & Witteman, 25-04-2012, Verhagen na Catshuis over 
toekomst 

  ‘Ik zal mijn kinderen vragen om het 
(notitietboekje Catshuisbesprekingen) als ik er 
niet meer ben aan het rijksarchief te geven.’ 

 ‘Er lopen wel eens emoties op, maar dat zal hier 
op de redactie ook wel gebeuren.’ 

 

 

  

Opmerking [JH50]: VLOEIT VOORT 
UIT BELEID. Leers stelt persoonlijk geraakt 
te zijn door de reportage van Nieuwsuur. 
Volgens Tweebeeke betreft het materie die 
hij had moeten kennen als minister. 

Opmerking [JH51]: VLOEIT NIET 
VOORT UIT BELEID. Verhagen reflecteert 
hier op een overleg. 
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Bijlage V 

Initiatief Presentator - Normaal of Bijzonder? 

Knevel & van den Brink, 30-05-2007 Koenders over 
gesprekken leiders conflictgebieden 

 Van den Brink:’ Wat was het mooiste moment uit uw 
korte carrière tot nu toe?’  
Koenders:’ Misschien wel het toespreken van de 
veiligheidsraad. 
(..) 
Van den Brink:’ Heb je dan het gevoel dat je tegen de 
wereld spreekt?’ 

 Knevel:’ Bert Koenders, minister van 
ontwikkelingssamenwerking sinds enkele maanden, we  
weten niet zo gek veel van u. Is dat bewust beleid? 
Koenders:’ Nee, dat is geen bewust beleid. U vraagt 
maar. Tot op zekere hoogte. 
Knevel: U bent lid van de PVDA al jaren, Ook 
fractiemedewerker geweest. Komt u uit een rood nest? 
Koenders: Nee, nou mijn grootvader was wel lid van de 
SDAP, hij was  een Friese onderwijzer en zag de armoede 
in de veenkolonieën. (..) Mijn ouders waren.. of zijn, mijn 
vader leeft nog, politiek bewust maar meer een beetje 
van als het teveel naar links ging dan trokken ze naar 
rechts en andersom.’  

 Knevel: Als u niet aan het werk bent, wat doet u dan? 
Wat zijn u hobby’s zover wij mogen weten?.’ 
Koenders: ’Ja, nou,ik zou bijna zeggen koken maar dat is 
niet helemaal waar. Ik zou dat niet durven zeggen met 
een chefkok in de buurt. (Joop Braakhekke) (..) Ik ben gek 
op reizen, ook buiten mijn werk om. Ik ben iemand die 
graag naar de film gaat. Veel boeken leest.  
Knevel: Sport? 
Koenders: Veelte weinig (..) 
Knevel: Er is geen mevrouw Koenders? 
Koenders: Nee 
Knevel: Niet allemaal kindjes Koenders? 
(..) 
Knevel: Even terug naar het persoonlijke: U schijnt 
vloeiend Frans en Italiaans te spreken. 

 

Pauw & Witteman, 28-02-2007, Cramer 

 Witteman:’ Zijn u kinderen die kritische leeftijd al 
voorbij?’ 
Cramer:’ Gelukkig wel zal ik bijna zeggen. Maar ik zie het 
ook in mijn eigen omgeving. (..) Het is vreselijk moeilijk 
om dat in de hand te houden. Maar ook het gezin, het 
verdere gezin verder nog draaiende houden. Want 
iedereen ondervindt daar de gevolgen van. Je hebt ook 
nog andere kinderen begrijp ik? 

 Witteman:’ U woonde daar ook? U vader had daar een 
zaak?’ 
Cramer:’ Ja, ik woonde boven de zaak van mijn ouders.’ 
(..) 
Cramer:’ Nu ga ik meer praten over mijn vader dan over 
mijn vak.’ 
(..) 
Pauw:’ Zo liep u vader er zelf ook bij?’ 

Knevel & van den Brink, 31-05-2007, Van der Hoeven over 
rol als minister 

 Van den Brink: heeft u wel eens het plan gehad om een 
eigen bedrijf te beginnen? 
Van der Hoeven: Ja 
Van den Brink: Waarom is dat niet gelukt? 
Van der Hoeven: Omdat ik met iets anders groots begon. 

 Van den Brink: U bent opnieuw minister geworden. Dat u 
dat weer wilde. 
Van der Hoeven: Ik ben het inmiddels vijf jaar. Je kunt 

Opmerking [JH52]: BIJZONDER. Van 
den Brink vraagt Koenders te reflecteren 
op zijn carrière. Het toespreken van de 
raad – het spreken tegen de wereld-  is iets 
wat niet iedereen zomaar  doet. 

Opmerking [JH53]: NORMAAL. Met 
zijn geschiedenis laat Koenders zien dat hij 
een gewone jongen is, zonder uitermate 
veel politieke interesse. 

Opmerking [JH54]: NORMAAL. 
Hiermee laat Koenders zien dat hij een 
normale man is met normale hobby’s. Het 
feit dat hij vloeiend zijn talen spreekt geeft 
het geheel nog een aura van bijzonderheid. 

Opmerking [JH55]: NORMAAL. Cramer 
herkent de verhalen van tafelgast DuBois 
uit haar eigen omgeving.  

Opmerking [JH56]: NORMAAL. Door 
het milieute schetsen  waar Cramer 
uitkomt, wordt duidelijk dat de minister 
eennormale vrouw is die de politiek is 
ingerold.  

Opmerking [JH57]: BIJZONDER. Van 
Der Hoeven geeft hier aan dat zij wel heeft 
overwogen zelf ook een bedrijf te beginnen 
– hetgeen al niet voor iedereen is 
weggelegd – maar dat zij door een andere 
grote baan niet gedaan heeft. 
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dingen op de agenda zetten en dingen veranderen. 
(..) 
Van den Brink: u wilde niet terug naar Limburg? 
Van der Hoeven: Ik ga elke week terug naar Limburg. 
(..) 
Van der Brink: En doordeweeks zit u op een flatje in Den 
Haag? 
Van der Hoeven: ja.  
Van der BrinK: Alleen? 
Van der Hoeven: Mijn man gaat vaak mee. 
Vand er Brink: die is ouder dan u? 
Van der Hoeven: die is ouder dan ik. 
Van der Brink: die zegt niet kom eens terug naar 
Limburg? 
Van der Hoeven: die zegt wel: kun je niet een paar van 
die tassen kwijt? Kun je niet wat rustiger aan doen. Dat 
zeggen alle mannen. Dan zeg ik : ja jongen dat hoort 
erbij. 
(..) 
Van den Brink: Maar wat is de reden dat u dat nog doet? 
Het hoeft toch helemaal niet meer. 

 Van den Brink: Nog even over uzelf: wij worden in de 
voorbereiding over u: Maria van der Hoeven is een katje 
dat je niet zonder handschoenen moet aanpakken.  
Van der Hoeven: dan moet u dat niet doen 
Van den Brink: Maar klopt het? 
Van d er Hoeven: Nou, ik kan soms wel vierkant uit de 
hoek komen. 

 Carnavalsbeelden 
Knevel:’ En dat vindt u leuk?’ 
Knevel: Gaat u na carnaval ook 40 dagen vasten? 
Van der Hoeven: Nee, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik 
dat niet doe. 
Knevel: Wel de lusten maar niet de lasten 
Alariachi: Jammer, voor een CDA kamerlid. 
Van der Hoeven: Ik vind dat je daar ook eerlijk over moet 
zijn. 

 Vd Hoeven:’ Ik ga om half 8 sporten en dan vergaderen.’ 

 
Pauw & Witteman, 13-11-2007, Vogelaar over Verdonk 

 Witteman:’ U wordt licht geïrriteerd merk ik.’ 

 Jort Kelder: Volgens mij moet u een cursus charisma en 
leiderschap gaan volgen want dit gaat niet werken.’ 
‘U moet een andere baan gaan zoeken.’ 

NOVA, 14-12-2007, Bos 

 Mingelen: Zullen we eens kijken na de vriendschap en 
collegialiteit die we hebben gesproken naar de echte 
liefde. En daar bedoel ik mee Feyenoord. 

 Bos krijg gesigneerd shirt van Feyenoord. 
Bos:’ Vraagt u nu maar wat u vragen wil. Mijn avond kan 
niet meer stuk. Kom maar op met die peilingen. 

 Bos: De laatste keer dat ik bij Feyenoord was zat Dirk 
Kuyt achter me. En die bewonder ik enorm. Maar ik vind 
het dan toch raar om als twee bekende Nederlanders 
elkaar de handtekening te vragen.  

 
Pauw & Witteman, 16-04-2008, Plasterk over onderwijs 

 Witteman:’ U heeft zelf schoolgaande kinderen. U weet 
dus hoe groot zo’n klas is?’ 

 
Pauw & Witteman, 10-02-2009, Koenders over bezoek 
Colombia 

 Witteman: Meneer Koenders, herkent u als een van 
meest begeerde vrijgezellen van het west Europa iets in 
wat zij vertellen? 
(..) 
Koenders: ik weet nog toen ik in de jaren ’70 studeerde 
(..) toen had je eindeloze praatgroepen waar mannen 
moesten leren breien en over hun gevoelens moesten 

Opmerking [JH58]: BIJZONDER. Van 
Den Brink stelt zijn vragen op een 
dusdanige manier dat het lijkt alsof het 
extreem bijzonder is dat Van Der Hoeven 
nog werkt en dat zij niet wordt 
teruggefloten doorhaar man.  

Opmerking [JH59]: Draagt niet bij aan 
een aura van normaal- of bijzonderheid. 

Opmerking [JH60]: NORMAAL. Van 
Der Hoeven wordt hier gepresenteerd als 
een normale vrouw die van een feestje 
houdt. 

Opmerking [JH61]: NORMAAL. Van 
Der Hoeven is een vrouw die ook haar werk 
met haar hobby’s moet combineren. 

Opmerking [JH62]: NORMAAL. Er 
wordt Vogelaar verweten  

Opmerking [JH63]: NORMAAL. 
Wouter Bos is ook maar een gewone 
voetbalfan.  

Opmerking [JH64]: BIJZONDER. Bos 
laat hiermee zien dat hij boven de normale 
fans staat. 

Opmerking [JH65]: NORMAAL. 
Plasterk is een normale man met een gezin. 
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leren praten.  

 
NOVA, 18-06-2006, Maria van der Hoeven over 
energierapport 

 Huys: ‘Na afloop van het gesprek kunt u dan lekker de 
kwartfinale kijken.’ 

 
NOVA, 14-08-2008, Vogelaar na vertrek 

 Polak:’ u werd vanmorgen wakker. Heeft u geslapen? 
Vogelaar: ‘Ja hoor. Niet zo lang, maar ik ben wel 
gewend van mijn tijd als minister om niet zulke lange 
nachten te hebben. 

 Polak: ’U zag vanmorgen al deze krantenkoppen. Dacht 
u toen: ik ga maar terug en verder met slapen? 
Vogelaar: nee ik ben  iets later opgestaan dan 
gebruikelijk en toen ben ik begonnen met heel veel sms-
berichten te  bekijken. 

  
Pauw & Witteman, 16-02-2009, Van der Hoeven over 
nieuwe cijfers CPB 

 Pauw:’ Gaan we u ook weer zien in een raar pakje met 
carnaval?’ 
Van der Hoeven:’ Ik zal u eens vertellen: dat weet ik nog 
niet. Op zaterdag voor carnaval wordt de macht 
overgedragen van de burgemeester naar de Prins  
Carnaval. En aan het einde daarvan wordt alles wat 
denkt autoriteit te zijn of geacht wordt autoriteit te 
hebben, wordt verkleed. En als wat je verkleed wordt 
hoor je niet van te voren. 
Witteman: U staat erbij en u wordt aangekleed? 
Van der Hoeven: Jaaa, en als u erbij was zou u misschien 
ook verkleed worden 
Witteman: Maar dat is minder schokkend misschien. 
Van der Hoeven: Dat weet ik niet. 
Pauw: Maar u weet helemaal niet hoe u eruit zal zien? 
Van der Hoeven: Het kan van alles zijn. Ze hebben me 
wel eens verkleed als Mary Poppins  
(..) 
Pauw: Wie is nu van het kabinet dat je denkt die kan ik 
wel meenemen naar het Zuiden? 
Van der Hoeven:  Nou ik neem niet mee. Men wordt 
uitgenodigd of niet. 
Pauw: Camiel Eurlings? 
Van der Hoeven: Als hij wordt uitgenodigd komt hij 
zeker 
Pauw: maar Donner.. 
Van der Hoeven: Nou, dat is een hele humoristische 
man. Die kan heel goed carnaval vieren ondanks dat hij 
een hele andere achtergrond heeft. 

Knevel & van der Brink, 29-05-2009, Bos over recessie 
 Knevel: ’Is uw humeur recessievrij?’ 

 Van den Brink:’ Het was wel weer het enige wat bleef 
hangen van dat debat. Wordt u daar niet sip van?’ 

Knevel & van der Brink, 29-05-2009, Bos over recessie 

 Gesprek over Willemsorde Kroon 
Knevel: Was u erbij vanmiddag? 
Bos: Nee, het was een beperkte delegatie van het 
kabinet. (..) 
Knevel: Had u erbij willen zijn? 
Bos: Ik denk dat ik dit ook heel mooi en emotioneel had 
gevonden. 
Knevel: Maar het is een pijnlijk verhaal voor u: u bent 
afgekeurd voor dienst toch? 
Bos: Zeker. Geen ruggengraat. Ik had.. voor u slechte 
grappen maakt doe ik het zelf.. nee ik had en heb hele 
slechte knieën. 

Knevel & van der Brink, 29-05-2009, Bos over recessie 
 Knevel: Waar praat u het liefst over vanavond met mij: 

de voorjaarsnota en de economische cijfers of over uw 

Opmerking [JH66]: BIJZONDER. 
Koenders is een felbegeerde vrijgezel, die 
door heel Europa bekend is. 

Opmerking [JH67]: NORMAAL. Van 
Der Hoeven is een normale Nederlander 
die naar het WK wil kijken. 

Opmerking [JH68]: BIJZONDER. Als 
minister kun je geen normale nachtrust 
pakken. 

Opmerking [JH69]: BIJZONDER. Het 
vertrek van Vogelaar heeft iets losgemaakt. 

Opmerking [JH70]: NORMAAL. Van 
der Hoeven is een  gewone vrouw die van 
carnaval houdt. 

Opmerking [JH71]: Draagt niet bij aan 
een aura van normaal- of bijzonderheid. 
 

Opmerking [JH72]: NORMAAL. Bos is 
een normale man met dienstplicht, waar 
hij door zijn zwakke knieën niet aan kon 
voldoen. 
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zoon Joppe, inmiddels 6 weken oud? 
Bos: Dan moet het toch de economie zijn. 
Knevel: Jammer he? 
Bos: Ja. 
Knevel: We willen het toch even over Joppe hebben. 
Hopelijk groeit hij voorspoedig op. 
Bos: Hij groeit harder dan de economie op dit moment. 
Knevel: Nou, kijk. En als hij straks volwassen is dan 
zadelt zijn vader hem op met een ongelofelijke 
staatsschuld. Denkt u daar wel eens aan als u hem in uw 
armen houdt? 
Bos: Nee, daar denk ik niet aan.  
Van Den BrinK: Ja jongen, dat moet jij straks allemaal 
betalen. 
Knevel: Jij moet de schuld van je vader dragen. 
Bos: Het is een van de vervelende aspecten van de 
huidige situatie… 

 Bos: 22.000 per inwoner.  
Knevel: Dus uw zoon heeft nu een prijs van, wat is het 
op z’n hoofd… 
(..) 
Bos: Ik word er niet chagrijnig van.  

 
Pauw & Witteman, 22-09-2009 Ter Horst over Afghanistan 

 Gesprek over verlies met Cornald Maas. Pauw:’ 
Mevrouw Ter Horst, hoe is dat bij u, is de dood iets dat 
deel uit maakt van uw dagelijks leven, of is het iets wat 
u liever buiten de deur houdt, ook al is het er? Ik 
bedoel: leven ouders nog?’ 
Ter Horst:’ Nee, mijn vader en moeder zijn overleden. 
Dat gebeurt iedereen die een zekere leeftijd bereikt, 
denk ik. Nou, ik heb vooral de dood van mijn moeder 
wel als schokkend ervaren, want ik heb de laatste twee 
jaar van haar leven heb ikvoor haar gezorgd. Ze zat in 
een verzorgingstehuis, maar ik ging daar wel vaak naar 
toe. Dat heeft de relatie wel heel erg verdiept. En zij 
was geboren in Indonesië en toen ben ik met mijn zusje 
naar Indonesië gegaan. Dat had ze niet gevraagd, maar 
wij vonden allebei dat haar as in Indonesië verstrooid 
zou moeten worden. Dat is eigenlijk heel raar want dan 
doe je zo’n urn in een koffer. Daar zit dan je moeder in. 
En waar ga je dan de as verstrooien? Ik was nog nooit in 
Indonesië geweest. En dan heb je die urn in je rugzak. 
Heel bijzonder, je hebt het gevoel dat je met je moeder 
op je rug loopt. 
Maas:’ En wilde je na verloop van tijd dat mensen je 
moeder memoreerden?’ 
Ter Horst:’ Nee. Ik vind het wel belangrijk dat er mensen 
zijn die mijn moeder hebben gekend. Er was laatst 
iemand die had ik veertig jaar niet gezien, die vroeg 
leeft je moeder nog. En die heeft mijn moeder nog 
gekend, dus dat vind ik wel.. 
Oukbih:’ Waarom wilde je terug met de as van je 
moeder naar Indonesië?’ 
Ter Horst:’ Mijn moeder was daar geboren. Wij vonden 
dat haar as daar verstrooid moest worden. 

 
Moraalridders, 26-01-2010 Eurlings 

 Knevel:’ Mag ik u een persoonlijke vraag stellen? U zei ik 
heb gebeden. Dat zei u met overtuiging in u gezicht. In 
uw stem. Is het dan zo dat als u voor een moeilijke dag 
stat, het was voor u een moeilijke dag. Dat u daar 
vandaag voor bid? 
Eurlings: Ik bid zoal dagelijks. Het is vaak een moeilijke 
dag. Ik heb, en ik wil daar niet over uitweiden want ik 
vind het een beetje privé, maar ik heb vandaag niet 
voor iets zakelijks gebeden maar voor een familielid dat 
het heel slecht maakt. 

 
Moraalridders, 26-01-2010 Eurlings 

Opmerking [JH73]: NORMAAL. Bos is 
een normale vader met een gezin thuis.  

Opmerking [JH74]: BIJZONDER. Niet 
ieders zoon wordt opgezadeld met de 
staatschuld die zijn vader –in de ogen van 
de presentatoren- heeft veroorzaakt. 

Opmerking [JH75]: NORMAAL. 
Ministers krijgen net als iedereen te maken 
met dood en verlies.  

Opmerking [JH76]: NORMAAL. Bidden 
is in de kringen van Knevel zeer normaal. 
Het feit dat Eurlings ook te maken krijgt 
met verlies en ziekte laat zien dat hij 
normaal is. 
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 VD Brink: U zei ook: ik heb vandaag geluk ervaren. 
Wanneer was dat, wilt u dat vertellen? 
Eurlings: Ja, dat ervaar je op heel veel momenten. Dat 
ervaar je als je iets voor de mfensen in je naaste 
omgeving iets kunt doen. 
VD Brink: heeft u daar tijd voor als minister? 
Eurlings: Nou ik zou u zeggen te weinig. 
(..) 
Ik had na de kerst met oud en nieuw was ik een aantal 
dagen weg met mijn vriendin en met vrienden.  En dan 
besef je ook potjandrie ik ben alweer drie jaar minister. 
En dan besef je ook , voor de mensen in je omgeving. 
Zeker als het slecht gaat met iemand in je omgeving, 
hoe weinig tijd je hebt gehad voor mensen die 
belangrijk zijn voor je. Daar hoef je niet dramatisch over 
te doen maar Ik heb altijd gezegd ik ben politicus met 
passie, verstand en met hart maar relativeer jezelf  wel 
een beetje 
Van den Brink: Dus never nooit premier? 
Eurlings: Dat is niet mijn intentie. 
VD Brink: Ja, dat is wel heel euh… 
Eurlings: Dan zou je volgende keer mijn vriendin moeten 
uitnodigen. Die zegt het wat steviger. 
(..) 
Eurlings: Ik sta voor mijn zaak. Zo zit ik in elkaar en zo 
heeft u mij ook in vele jaren leren kennen.  

 Knevel:’ Raakt u het persoonlijk? U doet vrijdag een 
aantal uitspraken. U bent talk of the town in veel 
kranten. Er wordt van alles over u gezegd. Vleiend en 
minder vleiend. (..)Raakt dat u?’ 
Eurlings: Natuurlijk raakt me dat. 
VD Brink: Slaapt u er  slecht van? 
Eurlings: Nee, dat valt reuze mee. ik slaap over het 
algemeen heel goed. 
(..) 
VD Brink: Wat zei u vriendin erover? 
Eurlings: Die zei dat dit weekend heel goed was voor 
mijn naamsbekendheid. 
(..) 
Eurlings:’ Ik heb een hele goede vriend gebeld.’ 

 
Nieuwsuur, 10-09-2010, Donner over pensioenfondsen 

 Tweebeeke: Heeft u Ab Klink vandaag  nog gezien in de 
ministerraad? 
Donner: Die heb ik zeker gezien 
Tweebeeke: Ging het goed tussen jullie? 
Donner: Uitstekend 
Tweebeeke: Ook na zijn vertrek? 
Donner: Dat speel in de ministerraad niet. Daar zitten 
we als ministers. 
Tweebeeke: Ook het persoonlijk contact tussen jullie? 
Donner: Ik heb niet het idee dat dat anders is. 

 Donner: Maar dat is een heel ander onderwerp dan 
pensioenen. En daar was ik hiervoor. 

Pauw & Witteman, 05-10-2010, Donner over 
regeerakkoord 

 ‘We beginnen met Piet Hein Donner, heeft u een fijne 
dag gehad?’ 

 
Nieuwsuur 14-10-2010, Studiogesprek Edith Schippers 
Huys:  

 ’Mevrouw Schippers, u bent vier jaar geleden gestopt 
met roken. Klopt dat?’ 

Pauw & Witteman, 14-12-2010 (Gasten: Maxime Verhagen 
& Bart Chabot) 

 Witteman: ‘Als je goed naar dit fragment kijkt, dan kun 
je zien dat dit het moeilijkste moment was in al die 
maanden. U ziet er echt totaal verslagen uit.’ 
Verhagen: ‘Wat het moeilijkste was…’ 

 ‘Het vertrek van iemand met wie je lang hebt 

Opmerking [JH77]: NORMAAL. Het 
feit dat Eurlings graag bij zijn familie en 
vrienden is laat zien dat het een normaal 
mens is. 

Opmerking [JH78]: BIJZONDER. 
Eurlings wordt gepresenteerd als talk of 
the town.  

Opmerking [JH79]: NORMAAL. Naast 
politiek contact hebben de ministers ook 
gewoon normaal menselijk contact. 

Opmerking [JH80]: Draagt niet bij aan 
een aura van normaal- of bijzonderheid. 
 

Opmerking [JH81]: NORMAAL. 
Schippers is een normaal mens dat ook 
verslavingen heeft gekend. 
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samengewerkt (Ab Klink).. ja, dat gaat je niet in de 
koude kleren zitten. We doen altijd alsof dat zomaar 
even tussendoor komt: dat komt helemaal niet 
tussendoor. Daardoor was ik wel heel erg..’ 
Witteman:’ Geëmotioneerd door was?’ 
Verhagen:’ Ja. Geëmotioneerd door was. 
Pauw:’ Voelde u zich in de steek gelaten?’ 
Verhagen:’ Ja.’ 
(..) 
Witteman: ‘Kunt u zeggen op persoonlijke wijze hoe je 
daar mee omgaat? Hoe je de energie weer vindt om 
toch door te gaan? Wie u raadpleegt? Wat u dan doet: 
gaat u hardlopen in de duinen of je kop onder een 
koude douche steken? Wat doe je om te vermijden dat 
je de boel erbij neer gooit?’ 
Verhagen:’ Dat weekend dachten we: voorlopig kunnen 
we nog wel even in het bos gaan zitten. Toen ben ik met 
mijn vrouw en mijn jongste zoon die nog thuis woont, 
gewoon het weekend thuis geweest. Leuke dingen 
gedaan. De hele zomervakantie hadden we ook niet 
gehad. Het is goed dat ik hen weer een keer zag. 
Pauw:’ Opluchting bij de familie Verhagen eigenlijk? 
Verhagen:’ Ja. Papa is gewoon weer eens een keer 
thuis. 
Pauw:’ Papa hoeft voorlopig even niet te werken.’ 
(..) 
‘Weetje wat het ergste was? Ik ben 2,5 jaar gestopt met 
roken en ik heb toen om 5 uur weer een sigaret 
opgestoken. Dus ik heb me voorgenomen om met kerst 
weer aan de nicotinekauwgom te gaan. 
(..) 
Verhagen:’ Gelukkig heb je een team om je heen 
waarmee je zaken kunt bespreken. En ook thuis, kun je 
nog eens van je afpraten.’ 

 ‘Ik voel me wel eens eenzaam’ 

 
Pauw & Witteman 08-02-2011, Bijsterveldt 

 Pauw: ‘Was de jonge Marja een meisje dat in de disco 
stond?’ 

 ‘Mijn ouders hielden hun hart vast als ik naar de disco in 
Rotterdam ging.’ 

 
Pauw & Witteman, 17-02-2011, Minister de Jager over 
goede cijfers Nederlandse economie 

 Gesprek met Franca Treur. 
Pauw:’ U komt dus ook een beetje uit het boerenleven, 
als uw vader appelboer was?’  

Pauw & Witteman, 22-02-2011, Leers over snelheid 
asielprocedures 

 Witteman:’ Ergert u zich daaraan?’ 
Leers:’ Laat ik de feiten noemen.’ 
Witteman:’ De vraag was niet wat de feiten waren de 
vraag was of u zich ergert?’ 
Leers:’ Nou ik loop me niet heel de dag te ergeren.’ 

 
Knevel & van der Brink (Kamp over pensioenstelsel) 11-06-
2011 

 Over eigen pensioen:  
Kamp: ‘Dat hangt van de koningin af’ 
Knevel:’ Of van de koning tegen die tijd.’ 
Van der Brink:’ Oh, ik dacht eigenlijk van uw vrouw.’ 
Kamp:’ Ik heb heel veel bazen.’ 

 Over bloemen voor Agnes Jongerius 
Knevel: ‘ Ik dacht net bij de schilderijen al te zien dat u 
niet veel verstand heeft van bloemen.’ 
Kamp:’ Absoluut niet. Ik koop ze wel vaak.’ 
Knevel:’ Voor uw vrouw?’ 
Kamp:’ Maar op kleur.’ 
Van der Brink: voor uw vrouw of ook voor 

Opmerking [JH82]: NORMAAL. Het 
relaas van Verhagen geeft inzicht in hoe hij 
als mens omgaat met de politieke situatie. 
Het feit dat het hem niet in de koude 
kleren gaat zitten laat zien dat alle politieke 
beslommeringen hem niet koud laten. 

Opmerking [JH83]: NORMAAL. Van 
Bijsterveldt is ook een jongedame geweest 
die gewoon uitging. 

Opmerking [JH84]: NORMAAL. De 
Jager heeft ook een gewone geschiedenis 
gehad als boerenzoon. 

Opmerking [JH85]: NORMAAl. 
Tweebeeke wil weten hoe Leers als mens 
reflecteert op politieke beslommeringen. 

Opmerking [JH86]: Draagt niet bij aan 
een aura van normaal- of bijzonderheid. 
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vakbondsleden of eh.. 
Kamp: Meestal voor mijn vrouw 

 
Knevel & van den Brink, 07-06-2011 Schippers over EHEC 

 Knevel: Is in huize Schippers de afgelopen dagen 
komkommer, tomaat en taugé genuttigd? 
Schippers: Ja, ik ben nogal een liefhebber van rauwkost. 
Dat betekent wel goed wassen. EN de komkommers 
schillen. (..) 
Knevel: heeft u even eerlijk wat meer hygiënisch 
gehandeld? Het snijplankje verwisselen als er vlees op 
heeft gelegen wat  me allemaal niet doen. 

 Knevel: Dus u gaat uw plankje wisselen? 

 Knevel: heeft u dat gedaan? Heeft u extra tomaten 
gekocht? 
Schippers: ik eet dat altijd al veel en meer dan veel kun 
je niet eten. 

 
Knevel en van den Brink, 29-08-2011 De Jager 

 Knevel:’ Afgelopen zomer was vrijwel iedere dag gedoe 
over de financiële crisis. Wij vroegen ons met enig 
medeleven af: bent u wel op vakantie geweest?’ 
De Jager:’ Ik ben een lang weekend naar New York 
geweest. (..) Dat was wel heel leuk. En ik zou nog een 
week naar Azië, maar dat heb ik afgezegd.’ 
Van der Brink:’ Een lang weekend was uw hele 
vakantie?’ 
De Jager:’ Ja.’ 
Van der Brink:’ Ons medeleven is op zijn plek’ 

 
Knevel en van den Brink, 29-08-2011 De Jager 

 Over Caro Emerald.  
Knevel’ Wat vindt u zo mooi aan de muziek?’ 
De jager:’ Ik vind het mooi dat juist ook in deze tijd retro 
een groot publiek aanspreekt. 

 
Nieuwsuur, 30-11-2011, van Bijsterveldt over meer 
aandacht ouders voor kinderen 

 Huys: Zelden presenteerde een minister een plan waar 
zoveel irritatie over kwam als uw plan om ouders meer 
betrokken te laten zijn 
Van Bijsterveldt: Laat ik voorop stellen: ouders die 
betrokken zijn bij de school (..) dat wanneer ouders heel 
intensief betrokken zijnbij een school.  
Huys: Die nuance zit er niet in. U spreekt alle ouders 
aan. (..) 

 Huys:’ Vooral vrouwen hebben ongelofelijk geërgerd 
gereageerd’ 

 Van Bijsterveldt: Slechts 50% voorleest voor kinderen 
tijdens de basisschool 
Huys: Heeft u zelf veel voorgelezen? 
Van Bijsterveldt: ik heb heel veel voorgelezen. Ik ben 
gek op kinderboeken en dus heb ik mijn kinderen heel 
veel voorgelezen. 

 Huys: Dan wordt het interview afgesloten met een 
opmerking over uw privéleven. U heeft twee zoons 
grootgebracht (..). Bij het voortgezet onderwijs had ik 
beter betrokken kunnen betrokken kunnen zijn, maar ik 
had het heel druk, maar iedereen heeft het druk. Ik had 
wel een oppas die ik betaalde en die was heel actief op 
school. Als leesmoeder van alles en nog wat. Een soort 
plaatsvervangende ouder. 
Van Bijsterveldt: Dat laatste heb ik niet gezegd. Want je 
bent zelf ouder. 
Huys: Maar met alle respect: dat maakt u plan en 
interview volkomen ongeloofwaardig. U geeft zelf aan 
dat u uw kinderen zelf de aandacht niet kon geven die u 
nu van ouders verwacht. 
V B: Nou, ik heb heel veel aandacht gegeven aan mijn 

Opmerking [JH87]: Draagt niet bij aan 
een aura van normaal- of bijzonderheid. 

Opmerking [JH88]: NORMAAL. 
Schippers laat hiermee ziend at zij zich ook 
gewoon aan de regels moet houden. 

Opmerking [JH89]: BIJZONDER. De 
Jager is zo druk dat hij niet eens ‘normaal’ 
op vakantie kan. 

Opmerking [JH90]: NORMAAL. De 
Jager is ook een mens met muzikale 
voorkeuren. 
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kinderen thuis. 
Huys: Maar u heeft dat zelf niet voor elkaar gekregen 
zegt u. 
V B: Dat zeg ik niet. Wat ik aangeef is dat ik veel tijd heb 
besteed aan mijn kinderen. (..) 
Bij het voortgezet onderwijs had ik wel wat meer 
betrokken kunnen zijn.  
Huys: Maar wat vraagt u nu van ouders, iets dat u zelf 
niet voor elkaar heeft gekregen? 
Van Bijsterveldt: Maar het gaat niet om mij. Het gaat 
om beter onderwijs 
(..) 
Huys: Nu krijgen we een beetje het idee van de pot 
verwijt de ketel.  Het idee dat we krijgen is dat u alles op 
alles heeft alles op alles gezet om carrière te maken, u 
bent voorzitter geweest van het CDA, 
gemeenteraadspolitiek in Almere, u heeft er veel tijd en 
energie in gestoken en nu zegt u tegen ouders eigenlijk 
moet je dat niet doen, neem eens wat vaker vrij,  stoot 
een deel van uw werkzaamheden af en zorg eens beter 
voor de kinderen, dat zegt iemand met een topcarrière 
heeft gemaakt, dat klinkt toch ongeloofwaardig 
Van Bijsterveldt: Maar toch ben ik altijd heel betrokken 
geweest bij de  school en bij de kinderen en nu ik 
terugkijk had ik dat misschien beter kunnen doen. 

 Huys: U spreekt uit persoonlijke ervaring? Spijt dat u het 
anders had kunnen doen? 
Van Bijsterveldt: Nee, nee, nee. Ik spreek als minister 
van onderwijs. 

 
Pauw & Witteman, 01-02-2012, Schippers over obesitas 

 Witteman: Heeft u zondag gekeken? (kampioenschap 
Groothuis) 
Schippers: In de herhaling. Niet het moment zelf. Ik heb 
de tv aangezet maar ik ben in slaap gevallen. Bij ons 
staat het schaatsen altijd aan want ik heb een 
ontzettend groot schaatsliefhebber als echtgenoot. 

 Witteman: Heeft u zelf wel eens aan de hand gehad ik 
ga eens proberen wat minder zwaar te worden, al is dat 
in uw geval niet aan de hand denk ik 
Schippers: Oh ja, met enige regelmaat. 
Witteman: En wat doet u dan? 
Schippers: Dan sla ik traktaties over, probeer ik wat 
minder te eten, wat meer te sporten. 
Witteman: En wat is dat in uw geval? 
Schippers: ik ben gek op teamsport of met andere 
mensen sporten maar dat is met mijn werk ontzettend 
moeilijk  want je moet bijna alle afspraken afzeggen. 
Dus nu zit ik boven op de trimfiets bij ons op zolder. 

 
Pauw & Witteman, 25-04-2012, Verhagen na Catshuis over 
toekomst 

 Pauw: ‘Wat is het moeilijkste moment? 

 Witteman:’ Had u niet eerder in die 7 weken het idee: 
het kan wel eens dat Wilders de boel opbreekt? 
Misschien dat er geen concrete aanleiding was, maar 
dat je dat gevoel hebt.’ 
Verhagen:’ Iedereen weet hoe die dingen gaan: je ligt 
zelf ook gewoon wakker: dat je denkt, kan ik dit nog wel 
trekken. Kan ik deze concessie doen? Dat is voor mij net 
zo moeilijk als voor Geert Wilders als voor Stef Blok. Je 
zit gewoon te kijken: kan ik dit nog wel doen? Het doet 
altijd pijn. Je doet ook concessie waarvan je weet dat je 
hele achterban over je heengaat vallen. 
Witteman:’ Maar we vroegen iets anders. De vraag was 
of u eerder dan de laatste dag het gevoel had: Wilders 
zou wel eens de boel kunnen opbreken.’ 
Verhagen:’ Nee, wat je wel had was: hij durft geen ja en 
hij durft geen nee te zeggen.’ 
Witteman:’ Dat was vaak?’ 

Opmerking [JH91]: BIJZONDER. Huys 
stelt dat Van Bijsterveldt zelf een enrome 
carrière heeft gemaakt en nu van andere 
ouders verwacht dat niet te doen. 

Opmerking [JH92]: NORMAAL. In 
huize Schippers wordt ook gewoon van het 
schaatsen genoten. 

Opmerking [JH93]: NORMAAL. Ook 
mevrouw Schippers moet sporten en lijnen 
om haar figuur te behouden. 
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Verhagen:’ Nee, u vroeg heeft u dat gevoel wel eens 
gehad. Dat is iets anders dand deed ie dat vaak. Hij deed 
dat ook niet, hij zei het ook niet. Maar het gevoel van hij 
durft geen ja te zeggen hij durft geen nee te zeggen.’ 
Witteman: ‘Waar zat dat hem dan in?’ 
Verhagen:’ Dat is een gevoel.’ 

 Pauw:’ Zegt misschien wel tegen de partners, we komen 
niet te laat huis. Nog even wat puntjes op de i.’ 

 Pauw:’ Heeft u de toen de pakkenwagen laten komen?’ 
Verhagen:’ Ik had een beige broek aan en een los 
overhemd. Daarin ga je niet het einde van het kabinet 
aankondigen.’ 

 Witteman:’ Zullen we even kijken wat u aanhad en wat 
u zei, want dat geeft aardig de sfeer aan van die laatste 
vijf minuten. 

 Verhagen: ‘De dag daarna ben ik lekker gaan autorijden 
met mijn zoon. De dag daarna voel je je leeg en katerig.’ 

 Pauw:’ Ik stelde ook een persoonlijke vraag.’ 

 

 

Initiatief Minister- Normaal of Bijzonder? 
Pauw & Witteman, 28-02-2007, Cramer 

 Cramer:’ Voor het kabinet Balkenende I heb ik ook een 
gesprek gevoerd, maar ik had toen nog kinderen die 
naar school gingen. Ik vond dat geen combinatie. 
Ministerschap en twee kids om op te voeden. Dus dat 
heb ik toen niet gedaan. 
Witteman:’ Zijn ze u dankbaar?’ 
 Cramer:’ Dat weet ik niet. Maar inmiddels zijn ze het 
huis uit.’ 

 
 
 
 

Pauw & Witteman, 19-11-2007 Eurlings over plan om 
mensen de trein in te krijgen 

 Eurlings:’ Mijn tongval is nog niet niet echt 
geadopteerd, ik ben nog steeds erg Zuidelijk. 

 Eurlings:’ Ik ben jaren geleden toen ik mijn 
ingenieursopleiding deed, een tijd in Japan gewerkt bij 
een printerfabriek. (anekdote Geesink)  

 

 
NOVA, 30-11-2007 Eurlings over kilometerheffing 

 Eurlings:’ Ik sta zelf ook heel vaak vast en velen met mij 

 
NOVA, 14-12-2007, Bos 

 Bos: Mijn broer speelt de premier in de prins het 
meisje. Wordt de komende twee weken uitgezonden, 
als ik even reclame mag maken.  

 
Pauw & Witteman, 16-04-2008, Plasterk over onderwijs 

 Plasterk:’ Op een gegeven moment was ik door die 
stapel heen en toen zat ik met mijn woordvoerder op 
mijn kamer en toen ben ik hem wat mooie  video’s van 
Neil Young gaan laten zien. 

 
NOVA, 14-08-2008, Vogelaar na vertrek 

 ‘Ik walg van dit soort type media. Ik heb een fysieke 
weerstand om me ten opzichte van dat soort media te 
verhouden.’ 

(..) 
Ik ben nogal geneigd om direct te zijn en dat is niet altijd 
handig in de politiek.’ 
(..) 
Op het moment datje geen minister meer bent voel je je 

Opmerking [JH94]: NORMAAL. De 
politieke gang van zaken gaat Verhagen 
niet in de menselijke koude kleren zitten. 

Opmerking [JH95]: NORMAAL. Cramer 
laat zien dat haar prioriteiten bij haar gezin 
liggen. Ze heeft eerst gekozen voor het 
moederschap en daarmee maakt ze haar 
beweegredenen duidelijk. 

Opmerking [JH96]: NORMAAL. 
Eurlings laat hiermee zien dat hij dicht 
bijzichzelf en zijn Limburgse roots blijft. 

Opmerking [JH97]: BIJZONDER. 
Eurlings geeft hiermee inzich in zijn studie 
in Japan en dat is niet voor iedereen 
weggelegd. 

Opmerking [JH98]: NORMAAL. 
Eurlings staat zelf ook met enige regelmaat 
in de file. Dat is voor hem als minister niet 
uitgesloten. 

Opmerking [JH99]: BIJZONDER. Bos 
presenteert zichzelf hier als trotse broer; 
dergelijke familiebanden zullen voor 
menigeen bekend voorkomen. 

Opmerking [JH100]: NORMAAL. 
Plasterk en zijn woordvoerder hebben niet 
continu gesprekken over politiek maar 
laten elkaar ook mooie muziek horen.  

Opmerking [JH101]: NORMAAL. 
Vogelaar geeft inzicht in haar 
eigenschappen en karaktertrekken en laat 
ziend at ze die niet allemaal heeft kunnen 
passeren en overwinnen voor het 
ministerschap. 
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vrijer om dingen te zeggen.’ 
(..) 
‘Omdat ik a iemand ben die er wel van houdt om te 
zeggen waar het op staat.’ 

 
Pauw & Witteman, 25-03-2009 Bos 

 Bos: Ik maak er een gewoonte van om altijd naar huis te 
gaan 
Witteman: Hoe laat het ook wordt, ik ga naar huis. 
Bos: Ik ga naar huis. 
Witteman: Dat zullen ze leuk vinden thuis 
Bos: mijn kinderen vinden het heel leuk om door hun 
eigen vader uit bed gehaald te worden 
Pauw: Dat weten ze: dat u hun eigen vader bent 
Bos: ik moet me elke ochtend voorstellen 

 
Pauw & Witteman 08-02-2011, Bijsterveldt 

 ‘Ik ben zelf ook moeder. Ik wil ook het beste 
voor mijn kind’. 

 
Nieuwsuur, 19-09-2011, Leers over COA 

 Leers: ‘Nee, ik was daar niet van op de hoogte. Ik 
was erg onder de indruk van de reportage. Dat 
doet je ook wat.’ 
Tweebeeke:’ Maar u bent minister. Waarom 
bent u daar niet van op de hoogte 

 
Pauw & Witteman, 25-04-2012, Verhagen na Catshuis over 
toekomst 

  ‘Ik zal mijn kinderen vragen om het 
(notitietboekje Catshuisbesprekingen) als ik er 
niet meer ben aan het rijksarchief te geven.’ 

 ‘Er lopen wel eens emoties op, maar dat zal hier 
op de redactie ook wel gebeuren.’ 

 

 

 

Opmerking [JH102]: NORMAAL. Bos 
laat zien dat hij een gezinsman is. 

Opmerking [JH103]: NORMAAL. Van 
Bijsterveldt geeft hier te kennen dat zij als 
moeder als geen ander begrijpt hoe 
moeders zich voelen. 

Opmerking [JH104]: Draagt niet bij 
aan een aura van normaal- of 
bijzonderheid. 

Opmerking [JH105]: NORMAAL. 
Verhagen is een man die ook emoties heeft 
over werkgerelateerde zaken, 


