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Samenvatting 
De grenzen tussen politiek en populaire cultuur en nieuws en entertainment worden steeds minder 
duidelijk zichtbaar. Zondag met Lubach begeeft zich in het grijze gebied tussen deze grenzen met 
een mix van satire, comedy, nieuws en politiek debat. Dit onderzoek analyseert hoe tijdens het 6e 
seizoen van Zondag met Lubach parasociale strategieën worden ingezet om de kijker te betrekken 
en na te laten denken over politieke actualiteit. Met behulp van een content- en discoursanalyse 
wordt vastgesteld op welke manier talige technieken worden ingezet voor het aanspreken van het 
publiek. Het onderzoek laat zien dat Lubach voortdurend gebruik maakt van parasociale strategieën 
om de kijker van advies te voorzien. Hij bewerkstelligt dit mede door een hypothetische situatie te 
creëren voor de kijker waar hij zelf de uitkomst van invult. Hij legt de kijker keuzes voor en probeert 
met een conversationeel karakter de kijkers ook buiten de uitzending om te betrekken. 
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1. Inleiding 
Op 15 maart 2017 vonden de Nederlandse Tweede Kamerverkiezingen plaats en na een record van 
225 dagen kabinetsformatie is recentelijk eindelijk het regeerakkoord gepresenteerd. Het 
opkomstpercentage lag op 81,9% en daarmee is er sprake van de hoogste opkomst sinds 30 jaar 
(Kiesraad, 2017). De verkiezingen leven weer onder de Nederlandse bevolking en dit is ook terug te 
zien in de media. Naast zendtijd voor politieke partijen die door het Commissariaat voor de Media 
zijn toegewezen treden de lijsttrekkers ook veelvuldig op in nieuwsprogramma’s en talkshows. 
Aanvullend zijn er tal van politiek verslaggevers en analisten die het politieke nieuws dagelijks 
uitgebreid aan de man brengen. 

Cabaretier, schrijver en televisiepresentator Arjen Lubach beschouwt in zijn programma Zondag met 
Lubach het politieke nieuws op een andere manier dan de traditionele media. In zijn talkshow 
gebruikt hij satire om zijn licht te laten schijnen over de politieke ontwikkelingen rondom de 
verkiezingen. In het meest recente seizoen zette hij de talkshow definitief op de kaart en was er 
bijna sprake van een verdubbeling in kijkcijfers ten opzichte van eerdere seizoenen. Met volgens 
Stichting KijkOnderzoek een gemiddeld publiek van 990.000 kijkers per uitzending nestelde het 
programma zich in 2017 definitief tussen de best bekeken programma’s in Nederland. Het 
programma heeft ook een groot bereik via nieuwe mediakanalen als Twitter, Facebook en YouTube 
en was tijdens de Social Awards de grote winnaar met prijzen voor de beste hype, beste video en 
beste inhaker.  

In tegenstelling tot andere programmamakers van de publieke omroep heeft Lubach bedongen dat 
hij zijn video’s ook via YouTube mag verspreiden. Hiermee kan hij een breder en jonger publiek 
bereiken dan veel andere programma’s met aandacht voor politiek (Takken, 2017). Lubach bedacht 
onder andere #hoedan om in te gaan op de gebreken van het verkiezingsprogramma van de PVV en 
zorgde voor een uitbarsting aan reacties op Twitter en meer dan 10 miljoen views op YouTube. 
Daarnaast ging het fragment ‘The Netherlands welcomes Trump in his own words’ viral en werd het 
via verschillende media meer dan 75 miljoen keer bekeken wereldwijd. Ook werd de applicatie 
‘Kamergotchi’ in het leven geroepen waarbij je als speler een lijsttrekker toegewezen krijgt die je in 
leven moet houden door deze dagelijks goed te verzorgen. Hiermee wordt door de talkshow ook een 
breder publiek bereikt dan enkel het traditionele televisiepubliek en neemt het een prominente 
positie in binnen het medialandschap rondom de Nederlandse verkiezingen (Nieber & Zanting, 2017; 
Beerekamp, 2017; Jungmann, 2017). 

Verschillende onderzoeken wijzen uit dat politiek georiënteerde entertainmentprogramma’s (zoals 
bijvoorbeeld The Daily Show en The Colbert Report) de houding, politieke kennis en politieke 
betrokkenheid van kijkers kunnen beïnvloeden (Hoffman & Young, 2011; Baumgartner, 2006; 
LaMarre, Landreville, & Beam, 2009; Hoffman & Thomson, 2009). Ook is aangetoond dat digitale 
politieke satire effect heeft op hoe kijkers een politieke kandidaat beschouwen en dat het een 
positief effect heeft op politieke participatie (Baumgartner, 2008; Boukes, Boomgaarden, Moorman 
& de Vreese, 2015). Zondag met Lubach is net als de eerder genoemde Amerikaanse talkshows 
gericht op politieke thema’s zoals bijvoorbeeld peilingen, immigratie en klimaatverandering. Al dan 
niet bewust worden kijkers aangesproken op hun visie en mogelijk tot reflectie of 
gedragsverandering gemotiveerd omtrent deze thema’s. 

Het genoemde onderzoek naar gedragsverandering door mediagebruik is voornamelijk 
effectonderzoek waarbij op kwantitatieve wijze wordt gemeten wat voor effect media op het gedrag 
van mensen hebben. Het probleem is dat er minder bekend is over hoe dat effect mogelijk bereikt 
kan worden. Media- en communicatiewetenschapper Geoffrey Baym heeft meerdere onderzoeken 
uitgevoerd naar de veranderende stijlen van ‘broadcast journalism’ (zoals via radio, televisie en 
internet) over het politieke discours. Zijn werk richt zich voornamelijk op hoe nieuws en 
entertainment alsmede politiek en populaire cultuur zich met elkaar vermengen. The Daily Show is 
hierbij veelvuldig geanalyseerd op beeld- en taaltechnieken om de kijker te betrekken. Er wordt 
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bijvoorbeeld gebruik gemaakt van een ‘live’ camera shot waarbij de camera door de studio vliegt om 
de kijker het gevoel te geven dat hij er op dat moment live bij is. Op talig gebied wordt bijvoorbeeld 
herhaling veelvuldig als techniek ingezet om een boodschap over te brengen (Baym, 2005, 2007; 
Baym & Jones, 2012). 

Baym geeft talrijke voorbeelden van hoe media bepaalde strategieën (on)bewust inzetten om 
gedragsverandering te faciliteren en het publiek te betrekken. Het doel van dit onderzoek is een 
bijdrage te leveren aan een talig gebied waar nog minder over bekend is binnen het genre van satire 
en politiek georiënteerde entertainmentprogramma’s: parasociale interactie. Deze vorm van 
communicatie vormt geen onderdeel van het werk van Baym. Binnen het huidige onderzoek wordt 
parasociale interactie verder geconceptualiseerd en worden parasociale strategieën geïdentificeerd. 
Door te analyseren hoe een Nederlands politiek-satirisch programma zoals Zondag met Lubach 
bepaalde talige strategieën inzet wordt getracht de kennisleemte op te vullen die bestaat binnen 
mediaonderzoek naar hoe met behulp van parasociale interactie kijkers betrokken worden in 
politiek-satirische setting. Hierbij gaat het niet om de eerder onderzochte effecten van parasociale 
interactie, maar om op welke manier bepaalde strategieën worden ingezet om deze effecten te 
bereiken. Met 'op welke manier' wordt zowel ingegaan op welke strategie alsmede de functie 
daarvan. Met andere woorden: welke strategieën worden gebruikt en wat is de motivatie 
daarachter?  Het doel van dit onderzoek is op deze manier een toevoeging te doen aan de 
bevindingen van Baym en de kennis over parasociale interactie. 

Een treffend voorbeeld van een uiting die Lubach gebruikt voor het bewerkstelligen van parasociale 
interactie is: “En dan denk je misschien: hoe moet het nu verder met de beschaving?” Dit lijkt geen 
bijzondere uiting, maar hierin zitten drie parasociale strategieën verpakt om de kijker te betrekken. 
In het onderstaande theoretisch kader worden dit soort strategieën verder toegelicht en uitgewerkt. 
Voor dit onderzoek wordt enkel het zesde en meest recente seizoen van Zondag met Lubach 
geanalyseerd. De reden hiervan is het recente succes in verhouding tot de eerdere seizoenen en het 
feit dat het seizoen in het teken staat van de Tweede Kamerverkiezingen. Dit maakt het een 
relevante casus voor het beantwoorden van het volgende vraagstuk: 

“Op welke manier gebruikt Zondag met Lubach parasociale strategieën om kijkers te betrekken bij 

politieke actualiteit?” 

2.  Theoretisch kader 

2.1 Parasociale interactie 
Parasociale interactie is een term die zijn oorsprong kent in de jaren vijftig in een decennium dat 
gekenmerkt werd door de opkomst van televisie als nieuw massamedium, naast radio, kranten, 
magazines en films. Volgens de grondleggers van het concept, de sociologen Donald Horton en 
Richard R. Wohl, wekken televisie en film kunstmatig de illusie dat er sprake is van een face-to- 
facerelatie tussen de kijker en een mediapersoonlijkheid: “[…] the ‘actor’ – whether he is playing 
himself or performing in a fictional role – is seen engaged with others; but often he faces the 
spectator, uses the mode of direct address, talks as if he were conversing personally and privately 
(Horton & Wohl, 1956, p. 215). “ Deze schijnrelatie, die Horton en Wohl de para-sociale relatie 
noemen, wordt gekenmerkt door een alsof en wordt tot stand gebracht door het gebruik van 
speciale cameratechnieken zoals close-ups of de specifieke belichting van een mediapersoonlijkheid. 
Medium-specifieke technieken worden bewust of onbewust ingezet om intimiteit te creëren tussen 
de kijker en de persoonlijkheid op het scherm. De kijker is niet alleen kijker (passieve observator), 
maar anticipeert en reageert op een bepaalde manier waardoor sociale interactie plaatsvindt, een 
‘simulacrum of conversational give and take’. De televisiepersoonlijkheid, die op vaste tijden zijn 
opwachting maakt in de private sfeer van de huiskamer, wordt gezien en gekend als een goede 
vriend — dat is althans de illusie die wordt gecreëerd. Parasociale interactie is gemedieerde 
interactie, en als zodanig niet direct, maar heeft niettemin veel overeenkomsten met 
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interpersoonlijke interactie (face-to- face-interactie). Beide vormen van interactie worden namelijk 
gestuurd door principes als empathie, socialiteit en vriendelijkheid. Het menselijk brein verwerkt de 
gemedieerde ervaring op een soortgelijke manier als een ongemedieerde ervaring, waardoor 
mensen hetzelfde reageren op als zij op echte mensen zouden reageren (Chen, 2016, p. 236). 
Parasociale interactie verschilt echter van ‘gewone’ sociale interactie op het cruciale punt dat de 
beleving eenzijdig is, zoals ook Horton en Wohl al stelden. De mediaconsument ervaart interactie 
met de mediapersoonlijkheid, maar niet omgekeerd. Parasociale interactie kan derhalve gezien 
worden als de denkbeeldige en onbeantwoorde betrokkenheid van de mediaconsument bij de 
mediapersoonlijkheid (Hartmann & Goldhoorn, 2011, p. 1104). 

 
In de jaren tachtig werd de schijnrelatie die door parasociale interactie tot stand wordt gebracht 
verder onderzocht, ook binnen de communicatiewetenschappen en psychologie. Het bestaan van 
parasociale interactie als speciale vorm van sociale interactie was inmiddels aangetoond, maar over 
de precieze werking van het fenomeen was nog veel onduidelijk. Alan Rubin en andere onderzoekers 
deden onderzoek naar de psychologische behoeften van mediaconsumenten: is er bijvoorbeeld een 
correlatie tussen eenzaamheid en mediagebruik, bijvoorbeeld in het zoeken van parasociale 
interactie? De onderliggende gedachte, die teruggaat op Levy (1979), is dat parasociale interactie 
een bepaalde behoefte bevredigd. Voor dit onderzoek ontwikkelden de auteurs ook een 
meetinstrument, de zogenaamde Parasocial Interaction Scale, om de betrokkenheid van kijkers te 
meten (Rubin, Perse & Powell, 1985). Sindsdien wordt er veel onderzoek gedaan naar de effecten 
van parasociale interactie. Er is onder meer aangetoond dat parasociale interactie kan leiden tot 
gesprekken over de educatieve inhoud van een media-uiting. Deze gesprekken kunnen een sociaal 
geconstrueerde leeromgeving vormen waarbinnen mensen voorheen aangehouden ideeën 
evalueren, opties overwegen en stappen identificeren om sociale verandering te initiëren (Papa, 
Singhal, Law, Pant, Sood, Rogers, & Shefner-Rogers, 2000, p. 50). 

 
Voor het onderhavige onderzoek is ten slotte ook de soort betrokkenheid van de kijker met wat hij 
of zij consumeert van belang. De betrokkenheid kan verschillende vormen aannemen. Kijkers 
beschouwen mediapersoonlijkheden als een vriend en stellen zich voor dat ze onderdeel uitmaken 
van de sociale wereld van de persoonlijkheid. Ook wenden kijkers zich tot mediapersoonlijkheden 
voor advies (“seeking council”) (Rubin, Perse, & Powell, 1985, p. 156-157). De “endorsements” 
(publieke steun) van publieke figuren voor politici is hier een duidelijk voorbeeld van. Recent is er 
meer aandacht voor de rol die parasociale interactie kan spelen bij de formatie van politieke 
opvattingen. Zenor (2014) noemt dit “parasocial politics”, waarbij parasociale interactie wordt 
erkend als factor binnen politieke beeldvorming. 
 
In het huidige onderzoek wordt onderzocht welke parasociale strategieën in Zondag met Lubach 
worden ingezet bij items over politiek. Het onderzoek beperkt zich tot strategieën die talig zijn: de 
wijze waarop Arjen Lubach politieke onderwerpen bespreekt en de kijker toespreekt. In de volgende 
paragraaf wordt dieper ingegaan op de theorie aangaande linguïstische strategieën om parasociale 
interactie tot stand te brengen.  
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2.2 Parasociale strategieën 
Hoewel er al zestig jaar onderzoek wordt gedaan naar parasociale interactie en parasociale 
relaties, is er nog betrekkelijk weinig bekend over linguïstische strategieën om parasociale interactie 
tot stand te brengen. Horton en Wohl (1956) noemen naast gebaren (“gestures”) en setting 
(“milieu”) de conversationele stijl (“conversational style”) die wordt gehanteerd. Die karakterisering 
is helder uiteengezet, maar roept toch vragen op. Hoe converseer je met iemand die er niet is? Het 
feit dat de interactie gemedieerd is door media of technologie betekent dat de co-presentie (van de 
kijker, het publiek) van een andere aard is (Campos-Castillo, & Hitlin, 2013). Wanneer de klassieke 
beschrijving van parasociale interactie van Horton en Wohl met die van meer recente auteurs 
vergeleken wordt dan is de conclusie dat er meer onderzoek nodig is naar de linguïstische 
kenmerken van de “gemedieerde conversationele stijl”. Zulk onderzoek moet een verklaring geven 
hoe het kan dat (of: aan welke voorwaarden moet zijn voldaan zodat) gemedieerde taal in een 
communicatieve situatie die afwijkt van een normaal gesprek toch conversationeel genoemd kan 
worden. Anders gezegd: hoe is de geconstateerde gelijkenis met ongemedieerde taal mogelijk in een 
gemedieerde communicatiecontext? Gemedieerde taal, of ‘broadcast talk’, heeft namelijk een 
drietal kenmerken (Tolson, 2000, 27-28). Er is zoals gezegd een zekere gelijkenis met alledaagse 
conversatie. Maar de taal is ook institutioneel, het wordt geproduceerd in een institutionele 
setting. Een interviewer heeft bijvoorbeeld het institutionele recht om kritische vragen te stellen 
(Hutchby, 2006, 33). Verder wordt de taal gehoord door een groter publiek, het studiopubliek 
en de kijkers thuis. 
 
In deze paragraaf worden vijf linguïstische parasociale strategieën geïdentificeerd. Deze strategieën 
zijn ontleend aan het invloedrijke boek Language and Power van Nicholas Fairclough (1989), 
alsmede aan onderzoek van Tolson (2010) en Frobenius (2014) naar parasociale interactie tussen 
vloggers en hun volgers op YouTube. Het gaat om strategieën die gebruikt worden om 
betrokkenheid bij het publiek te creëren en parasociale interactie tot stand te brengen (Frobenius, 
2014, p. 59). Er is gekeken welke strategieën die in de literatuur worden genoemd regelmatig 
worden gebruikt in de afleveringen van Zondag met Lubach.  
 
1. Het publiek generaliseren 
Hiermee wordt bedoeld dat het publiek wordt aangesproken met “je”, “jullie”, “jij”, “kijkers” 
en “wij”, in plaats van op persoonlijke wijze. Hierdoor wordt het hele publiek tegelijk 
aangesproken. Fairclough (1989) ziet dit gebeuren in reclame, maar ook in andere vormen 
van massacommunicatie: 
 
 “Another case where it pays to try to work out relationships which 
are being implicitly claimed is when the pronoun you is used, also in mass communication, 
where there are many actual and potential addressees whose identity is unknown to the 
producer. Despite the anonymity of mass-communication audiences, the direct address of 
members of the audience on an individual basis with you is very common indeed. […] Such 
simulated personal address has a wide currency in advertising and elsewhere, presumably as 
an attempt to remedy increasing impersonality.” (p. 128). 
 
In Zondag met Lubach wordt het publiek vaak direct aangesproken. Dit gebeurt met de tweede 
persoon enkelvoud of meervoud van het persoonlijk voornaamwoord (jij/jullie). Doordat Arjen 
Lubach de kijker tutoyeert wordt er een intimiteit gesuggereerd die past bij interpersoonlijke 
communicatie. Soms ook wordt ‘je’ gebruikt in de betekenis van ‘men’. Hierdoor wordt het publiek 
gegeneraliseerd. De implicatie is dat wat “jij” als kijker denkt, is wat iedereen (“men”) denkt. 
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2. De aandacht vestigen op een bepaalde tijd en ruimte 
Tolson (2010, p. 282) geeft aan dat door het benoemen van tijd en ruimte een co-presentie (alsof de 
kijker op dat moment ter plaatse is) ontstaat en een situatie die uitnodigt tot interactie, ondanks dat 
een video of programma niet live is. Hierbij kan worden gedacht aan woorden als “nu”, “hier”, 
“vandaag” en “op dit moment”, waardoor de kijker het idee heeft dat er sprake is van een interactie 
die zich op dat moment op die locatie voordoet. Deze strategie komt reeds naar voren in de naam 
van het programma door het verband tussen tijd (zondag) en co-presentie (met Lubach). 
 
3. Aanzetten tot interactiviteit 
Kenmerkend voor deze strategie is het direct aanspreken van het publiek, bijvoorbeeld met de vraag 
om een reactie (“comment”) achter te laten onder een YouTube-video. In een latere uitzending kan 
worden ingegaan op de reacties. Dit geeft de interactie een “conversationeel karakter” (Tolson, 
2010, p. 282). Arjen Lubach zet deze strategie in met behulp van verschillende mediakanalen. 
Politieke items worden soms afgesloten met een oproep tot actie, bijvoorbeeld het gebruik van een 
Twitter-hashtag. Het gevolg is dat de conversatie als het ware doorgaat nadat het programma is 
geëindigd. 
 
4. Het stellen van vragen 
Ook dit is een veel gebruikte strategie om het publiek bij het programma te betrekken. Zondag met 
Lubach geeft niet alleen commentaar op het nieuws, maar bedrijft ook onderzoeksjournalistiek. 
Daarbij worden politieke actualiteiten uitgelegd door vragen te stellen en deze vragen even later te 
beantwoorden; belangrijke punten worden aldus ingebed in een vraag-antwoordstructuur. Ook kan 
het publiek om zijn mening worden gevraagd of aan het denken worden gezet (Tolson, 2010, p. 283). 
 
5. Het gebruik van “als-passages” 
Een voorbeeld hiervan is: “Als je geïnteresseerd bent, bekijk dan ook eens de aflevering over 
immigratie”. Zondag met Lubach wordt op de dag van de uitzending opgenomen in aanwezigheid 
van een livepubliek. Tijdens de opname spreekt Arjen Lubach in de camera het niet-zichtbare 
televisiepubliek toe; hij richt zich tot verbeelde ontvangers die op een later moment en in een 
andere ruimte het programma kijken. Bij face-to- facecommunicatie is de interesse van de 
gesprekspartner meestentijds onvoorwaardelijk (“onconditioneel”). Het gesprek gaat ergens over, 
en aangezien beide gesprekspartners deelnemen aan het gesprek is het duidelijk dat er wederzijdse 
interesse is. Wanneer er geen specifieke gesprekspartner aanwezig is, krijgt het taalgebruik al snel 
een conditioneel karakter. Dit levert zogeheten “als-passages” op (Frobenius, 2014, p. 61). 

3. Methode 
Dit onderzoek analyseert hoe in seizoen 6 van Zondag met Lubach parasociale strategieën ingezet 
worden. Er is mede specifiek voor het meest recente seizoen gekozen omdat dit seizoen expliciet 
gericht is op de verkiezingen. Hierdoor leent het zich om te onderzoeken of er parasociale 
strategieën worden gebruikt om kijkers na te laten denken over hun houding tegenover politieke 
actualiteit. Daarnaast is het pas sinds het meest recente seizoen een belangrijke factor geworden 
binnen het Nederlandse medialandschap zoals in de inleiding wordt aangegeven. Belangrijk is dat er 
enkel fragmenten worden geanalyseerd waarbij er sprake is van een monoloog, dat wil zeggen 
Lubach die een onbekend publiek (de kijker) toespreekt. Wanneer Lubach in gesprek is met een 
verslaggever worden er geen parasociale strategieën door hem worden ingezet richting de kijker. 

Dit onderzoek bestaat uit een convergente methodologie om de analyse op zowel kwantitatief als 
kwalitatief niveau uit te voeren. Dit wordt gedaan door middel van een content- en discoursanalyse. 
Deze keuze is gemaakt om de voordelen van de contentanalyse ten volle te benutten, maar ook de 
tekortkomingen aan te vullen met een complementaire methodiek. De puur beschrijvende 
contentanalyse maakt een onderzoek reproduceerbaar en betrouwbaar, terwijl de kracht en 
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diepgang van het onderzoek worden versterkt door het te combineren met een discoursanalyse. De 
contentanalyse stelt patronen vast, maar enkel met behulp van de discoursanalyse worden 
onderliggende motieven voor de geobserveerde patronen blootgelegd en de data geïnterpreteerd. 
Zo richt het onderzoek zich niet alleen op 'wat' het patroon is, maar ook op 'waarom' dat patroon zo 
is. Allereerst wordt de contentanalyse uiteengezet, waarna de discoursanalyse nader wordt 
toegelicht. 

Een contentanalyse is bij uitstek een geschikte onderzoeksmethode voor het bestuderen en 
categoriseren van menselijke communicatie. Er wordt op objectieve wijze vastgesteld hoe vaak 
bepaalde fenomenen voorkomen binnen een mediatekst (Long & Wall, 2012, p. 122). Door 
eenheden van analyse (bijvoorbeeld signaalwoorden) te identificeren worden grote hoeveelheden 
data gecategoriseerd in behapbare stukken (Weber, 1990, p. 12). Het doel van deze methode is de 
tekstanalyse te systematiseren en de tekst empirisch te coderen om de data in een 
gestandaardiseerde vorm te vatten (Babbie, 2013, p. 346). Voor dit onderzoek bestaat het 
codeersysteem uit vijf parasociale strategieën, waarbij de uitingen ingedeeld worden in één of 
meerdere van de strategieën. Dit kan dus ook betekenen dat uitingen overlappen en er gebruik 
gemaakt wordt van meerdere strategieën bij dezelfde uiting. In bijlage 8.1 staan de uitingen per 
uitzending genoteerd en worden de kernwoorden die bepalend zijn voor de gebruikte strategie 
dikgedrukt weergegeven. 

Voor de analyse van Zondag met Lubach gaat het dus om wat Lubach tegen het publiek zegt, hoe hij 
dat zegt en waarom hij dat zegt. De “wat” en “hoe” vraag worden geanalyseerd door de uitingen in 
te delen in de eerder genoemde parasociale strategieën. De “waarom” vraag zal in de 
discoursanalyse tot uiting komen. Hierbij gaat het niet om hoe vaak de strategieën worden ingezet 
maar op welke manier en wat de motivatie hierachter is. Er staat centraal hoe Lubach parasociale 
strategieën inzet om te proberen de kijker tot denken te zetten over de houding tegenover politieke 
actualiteit. Hierbij worden karakteristieke voorbeelden van de vastgestelde  patronen uit de 
contentanalyse naar voren gehaald om te analyseren wat de functie en de achterliggende motivatie 
daarvan is. Voor het analyseren van deze kwestie wordt gebruik gemaakt van een discoursanalyse. 

Michel Foucault is de grondlegger van het begrip ‘discours’. Hij omschrijft het als meerdere uitingen 
(zowel gesproken als geschreven) over een bepaald onderwerp die samen een discursieve formatie 
vormen (Foucault, 1971, p. 26). Deze uitingen zijn volgens Foucault meer dan enkel taal en omvatten 
ook sociale en politieke lading die gebaseerd zijn op constant veranderende machtsstructuren. 
Hierdoor kan een discours betekenisvormend optreden en ook weer een nieuw discours tot gevolg 
hebben. Door veranderende contexten en machtsstructuren gedurende het verstrijken van de tijd is 
een discours nooit vaststaand, maar altijd in beweging. Voor het huidige onderzoek wordt gekeken 
naar hoe het discours rondom de politieke uitingen in Zondag met Lubach vormgegeven wordt met 
behulp van parasociale interactie en op zijn beurt ook weer vormgeeft aan het discours rondom de 
verkiezingen. 

Volgens Stuart Hall gaat discours over het produceren van kennis vanuit taal en het vormen van 
betekenissen (Hall, 2006, p. 165). Het kan door verschillende mensen binnen verschillende 
omstandigheden worden geproduceerd en hoeft niet één subject te omvatten (Hall, 2006, p. 166). 
Voor dit onderzoek betreft het wel één subject in de vorm van Zondag met Lubach maar er is wel 
per uitzending sprake van een verschillend overkoepelend thema. Deze thema’s zijn allen politiek 
georiënteerd maar kunnen dus ook als een individueel discours worden gezien. De manier waarop 
politici en politieke partijen worden gerepresenteerd in het programma kan ook zorgen dat een 
discours weer op een nieuwe manier betekenis krijgt. 

Bij de discoursanalyse vindt er een contextualisatie van communicatie plaats. Dat wil zeggen dat er 
op een deconstructieve wijze gezocht wordt naar de motivatie achter de uitingen. Voor het huidige 
onderzoek betekent dit dat er gekeken wordt naar hoe Lubach parasociale strategieën gebruikt bij 
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de representatie van politieke actualiteit. Dit wordt gedaan aan de hand van het analyseren van de 
volgende sociale factoren (Brown & Yule, 1983): 

1. De participanten: welke rol hebben de spreker en het publiek en wat is de onderlinge relatie? 

2. De setting: waar en wanneer wordt er gesproken? 

3. Het onderwerp: waarover wordt er gesproken? 

4. De functie: waarom wordt er over een bepaald onderwerp gesproken? 

Er is per aflevering bijgehouden welke onderwerpen er aan bod komen en wat de motivatie was 

achter de uitingen van Lubach. Het onderwerp en de functie zijn per uitzending in kaart gebracht in 

de bijlage (sectie 8.2).De participanten en de setting worden nader toegelicht in de resultatensectie 

in plaats van per aflevering, omdat deze over het gehele seizoen stabiel bleken. De strategieën die 

bij de contentanalyse naar voren komen worden gebruikt om uit te werken hoe de relatie tussen 

Lubach en de kijker vorm krijgt. Meer specifiek betekent dit dat er geanalyseerd wordt hoe de 

verschillende rollen van de spreker (zie theoretisch kader) tot uiting komen bij het gebruik van 

parasociale strategieën. De functie van de uitingen van Lubach wordt blootgelegd door te analyseren 

wat de motivatie achter de uitingen is. Er worden illustratieve passages in een discursieve context 

geplaatst om aan te tonen hoe Lubach talige technieken gebruikt om kijkers na te laten denken over 

hun houding tegenover politieke actualiteit. Tot slot wordt er getoond hoe Lubach het 

conversationele karakter van ongemedieerde communicatie nabootst met behulp van talige 

technieken. 

4. Resultaten 

4.1 Contentanalyse 
Allereerst volgen de resultaten van de contentanalyse. Hierin wordt gemeten hoe vaak de 
verschillende parasociale strategieën worden ingezet gedurende het meest recente seizoen van 
Zondag met Lubach. In bijlage 8.1 zijn alle uitingen waarbij een parasociale strategie wordt ingezet 
uitgeschreven terug te vinden per aflevering. In totaal gebruikt Lubach liefst 793 keer een 
parasociale strategie om het publiek aan te spreken. Dat wil zeggen dat hij per aflevering bijna 80 
keer gebruik maakt van deze strategieën om het publiek te betrekken en parasociale interactie te 
bewerkstelligen. Gezien een aflevering ongeveer 30 minuten duurt en Lubach niet constant aan het 
woord is wordt duidelijk dat hij zeer frequent parasociale strategieën inzet. 

Opvallend is dat Lubach voornamelijk het publiek generaliseert door te spreken in termen van je, jij, 
wij en jullie. Wanneer hij gebruik maakt van een parasociale strategie, is dit in bijna de helft van de 
gevallen (46,46%) het generaliseren van het publiek. Dit is mede het geval doordat deze strategie 
vaak in combinatie met één van de andere strategieën wordt toegepast door Lubach. In aflevering 4 
vraagt Lubach bijvoorbeeld het volgende: “Wat gebeurt er nou als je Wilders en Rutte, de nummer 1 
en 2 in de peilingen, uit het debat haalt?” Hierbij maakt hij gebruik van het generaliseren van het 
publiek, een als-passage en het stellen van een vraag. 

Het stellen van vragen is na het generaliseren van het publiek veruit de meest gebruikte strategie 
tijdens de afleveringen. In ruim een derde van de gevallen (33,42%) wordt deze strategie ingezet. 
Daarmee zijn de twee genoemde strategieën verantwoordelijk voor 80,08% van de uitingen waarbij 
parasociale strategieën worden ingezet. Waar als-passages nog regelmatig worden ingezet binnen 
alle afleveringen, is dit bij het benoemen van tijd en ruimte en het aanzetten tot interactiviteit 
opvallend genoeg niet het geval. Het aanzetten tot interactiviteit wordt in totaal slechts 8 keer 
(1,01%) gebruikt, waarbij het opvalt dat er in 5 afleveringen helemaal geen sprake van is. In 
aflevering 5 over Geert Wilders gebruikt Lubach het aanzetten van interactiviteit opvallend genoeg 
wel 4 maal. Op de motivatie hierachter wordt bij de discoursanalyse verder ingegaan.  
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Ondanks dat het benoemen van tijd en ruimte relatief weinig wordt ingezet (6,05%), komt het na de 

verkiezingen (15 maart 2017) wel opvallend vaak voor ten opzichte van daarvoor. Liefst de helft van 

de keren dat het wordt ingezet is na de verkiezingen, terwijl dit slechts 3 afleveringen betreft. Een 

voorbeeld hiervan is de uiting: ”Dus zelfs de vorige VVD-generatie begint zich zorgen te maken over 

wat er nu in Den Haag gebeurt.” Ook op de motivatie achter deze uiting en de stijging in het gebruik 

van het benoemen van tijd en ruimte zal in de volgende sectie worden ingegaan. De resultaten zijn 

terug te zien in de onderstaande tabel 1, die zowel in absolute als relatieve cijfers weergeeft hoe 

vaak de parasociale strategieën ingezet worden. Hierbij wordt het zowel per aflevering als in totaal 

in kaart gebracht. 

Tabel 1. Parasociale strategieën (absoluut en relatief) per aflevering en in totaal. 

 Aflevering  
Totaal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Publiek 
generaliseren 
percentage 

34 
 

64% 

49 
 

55% 

24 
 

51% 

46 
 

46% 

50 
 

49% 

37 
 

43% 

33 
 

39% 

28 
 

37% 

37 
 

42% 

32 
 

47% 

370 
 

46,66% 

Vraag stellen 
 
percentage 

11 
 

21% 

28 
 

31% 

22 
 

47% 

33 
 

34% 

34 
 

33% 

33 
 

38% 

36 
 

42% 

21 
 

28% 

27 
 

31% 

20 
 

29% 

265 
 

33,42% 

Als-passage 
 
percentage 

8 
 

15% 

7 
 

8% 

1 
 

2% 

13 
 

13% 

11 
 

11% 

13 
 

15% 

9 
 

11% 

17 
 

22% 

14 
 

16% 

9 
 

13% 

102 
 

12,86% 

Benoemen tijd 
en ruimte 
percentage 

- 
 

- 

5 
 

6% 

- 
 

- 

5 
 

5% 

4 
 

4% 

3 
 

3% 

7 
 

8% 

9 
 

12% 

9 
 

10% 

6 
 

9% 

48 
 

6,05% 

Aanzetten tot 
interactiviteit 
percentage 

- 
 

- 

- 
 

- 

- 
 

- 

1 
 

1% 

4 
 

4% 

- 
 

- 

- 
 

- 

1 
 

1% 

1 
 

1% 

1 
 

1% 

8 
 

1,01% 

Totaal 53 89 47 98 103 86 85 76 88 68 793 
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4.2 Discoursanalyse 
De discoursanalyse heeft als doel om de motivatie achter de uitingen in Zondag met Lubach bloot te 
leggen. In dit onderzoek gaat het specifiek om de uitingen waarbij gebruik gemaakt wordt van een 
parasociale strategie. Door deze uitingen te analyseren kan er een uitspraak gedaan worden over hoe 
deze vorm hebben gegeven aan het discours rondom de Tweede Kamerverkiezingen en de houding 
van kijkers ten opzichte van politieke actualiteit. In bijlage 8.2 staat per aflevering uitgewerkt welke 
onderwerpen ter sprake komen gedurende het seizoen. De meest opvallende resultaten worden in de 
onderstaande sectie besproken om de rol van Lubach ten opzichte van het publiek te definiëren. Eerst 
wordt de setting duidelijk gemaakt, waarna de analyse van de participanten, de onderwerpen en de 
functie daarvan volgt. 

Lubach opent elke week met een aantal actualiteiten die kort beschouwd worden vanaf achter zijn 
desk. Dit betreffen veelal uitspraken van politici, misstanden of vreemde nieuwsfeiten die aan het licht 
worden gebracht. Hierbij speelt het digitale scherm naast Lubach een belangrijke rol. Hier worden 
constant fragmenten, foto’s en digitale illustraties getoond om het onderwerp nader toe te lichten of 
overzichtelijk te houden. Daarnaast interacteert Lubach veel met het scherm om conversaties na te 
bootsen of te reageren op wat er getoond wordt. Hij gebruikt hiervoor ook zijn soundboard, waar hij 
tal van citaten van politici klaar heeft staan om te ‘reageren’ op verschillende situaties. Zo laat Lubach 
bijvoorbeeld Mark Rutte gekscherend reageren met “Sjonge, jonge!” op zijn eigen uitspraken omtrent 
een samenwerking met de PVV. Hierbij sluit Rutte een samenwerking met geen enkele partij uit, 
waarna hij een week later aangeeft niet de met PVV samen te kunnen werken. 

Nadat de actualiteiten van de afgelopen week zijn besproken volgt het hoofdthema van de specifieke 
aflevering, dat meestal meer dan de helft van de zendtijd inneemt. Daarna is er vaak nog een kort 
item waarbij er een rol is weggelegd voor een verslaggever op locatie of een gast in de studio. Tijdens 
het gehele seizoen komt Lubach slechts op drie momenten achter zijn desk vandaan, waarmee dus 
gesteld kan worden dat hij in de algemene setting aan het woord is vanachter zijn desk. Wel maakt hij 
regelmatig gebruik van attributen, bijvoorbeeld in de vorm van tegeltjeswijsheden met standpunten 
van politieke partijen. Verder liggen er standaard een soundboard, pen en papier op zijn desk waar hij 
meerdere malen per uitzending gebruik van maakt. Links van de desk is een groter scherm waar 
Lubach enkele keren gebruik van maakt, zoals bij zijn uitleg over welke 31 partijen deelnemen aan de 
verkiezingen. Nu de algemene setting van Zondag met Lubach bekend is wordt in meer detail ingegaan 
op hoe parasociale strategieën worden gebruikt tijdens het programma. 

Bij het analyseren van de participanten is de vraag welke rol de spreker en het publiek hebben en wat 
de onderlinge relatie tussen hen is. De participanten van Zondag met Lubach bestaan uit presentator 
Arjen Lubach en de kijker (het publiek). Buiten het publiek zijn ook de besproken figuren bestaande 
uit politici, politieke partijen, organisaties, presentatoren, zangers en andere prominente figuren 
onderdeel van de participanten. Een belangrijk verschil is dat er over de publieke figuren wordt 
gesproken terwijl er met het publiek wordt gesproken. Lubach spreekt de kijker toe en behandelt 
daarbij allerlei verschillende politieke thema’s op een satirische wijze. Op satirische wijze betekent in 
dat geval dat er zowel humor gebruikt wordt ten koste van publieke figuren, als dat er serieuze vragen 
worden gesteld en problemen uiteengezet worden. Deze vragen en problemen legt Lubach bij de 
kijker neer, zonder de keuze voor de kijker te maken of een bepaalde visie op te dragen. Wel vraagt 
hij de kijker regelmatig om na te denken over welke keuzes er gemaakt kunnen worden. Een treffend 
voorbeeld hiervan is de uiting over Geert Wilders: “Dus of je het nou eens bent met hem of niet, laten 
we hem allemaal, of je nou kiezer bent of een politicus of een kritisch journalist, of Rick Nieman, laten 
we hem allemaal de komende 3 weken in ieder geval de vraag stellen: Geert #Hoedan.” Hierbij 
generaliseert Lubach het publiek en poogt hij het publiek tot denken te zetten over het beleid van 
Wilders, zonder zijn beleid direct af te kraken of mensen te ontmoedigen voor hem te stemmen. 
Daarnaast weet hij de kijker zo te betrekken dat er op Twitter buiten de uitzending om verder debat 
optreedt waarbij kijkers met elkaar interacteren. 
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Een opvallende manier waarop Lubach parasociale strategieën inzet is volgens een voorbeeld over het 
partijprogramma van de PVV: “En dan denk je, dat is best concreet.” Eerst generaliseert hij het publiek 
en geeft hij een indicatie van wat het publiek denkt. Vervolgens geeft hij zelf nadere toelichting bij die 
gedachte, die vaak niet overeenkomt met de gedachte zelf: “Daarvoor moet je niet alleen de vrijheid 
van godsdienst uit de grondwet halen, maar ook de vrijheid van meningsuiting.” Deze constructie 
gebruikt Lubach ook vaak in combinatie met het stellen van een vraag. Bij het bespreken van de 
identiteit van “de Nederlander” volgens verschillende partijen komt dit meerdere keren tot uiting. 
Lubach generaliseert het publiek en stelt een vraag die hij vervolgens zelf zal beantwoorden. 
Bijvoorbeeld bij het bespreken van de inhoud van een brief van de VVD die in alle kranten te lezen 
was tijdens de campagne: “En dan kun je denken, wat is dan normaal?” Hierna vervolgt Lubach: “Maar 
gelukkig heeft Rutte, zoals jullie misschien weten, een brief geschreven waarin hij vrij specifiek zegt 
wat volgens hem niet normaal is.” Daarnaast pas Lubach dit ook toe bij het CDA: “Nou goed en dan 
denk je, is dat alles, gaan we daarmee de Nederlandse identiteit veilig stellen?” om vervolgens aan te 
vullen: “Nee, Buma heeft meer.” In beide gevallen start Lubach met het impliceren van wat de kijker 
denkt, om vervolgens daar zelf een andere invulling aan te geven. 

Dit patroon is door het gehele seizoen terug te zien en is te koppelen aan een andere techniek die 
Lubach meerdere malen inzet. Hij creëert een hypothetische situatie waarbij hij de uitkomst voor de 
kijker al invult. Bij het bespreken van het partijprogramma van de PVV doet hij dit als volgt: “Als je het 
nou eens bent met de standpunten van Wilders, dat kan, dan neem je misschien al die vaagheden 
voor lief.” Hierbij generaliseert hij het publiek in een als-passage om vervolgens zelf een nieuwe 
hypothetische situatie te creëren: ”Maar stel je dan even voor dat een andere partij dit zou doen.” 
Hierna schetst Lubach een situatie waarbij GroenLinks op dezelfde manier als de PVV zou 
communiceren over de belangrijkste partijpunten en sluit hij af met: “Zij zouden daar nooit mee 
wegkomen!” Lubach geeft hierbij nooit expliciet aan voor of tegen een bepaalde partij te stemmen, 
maar poogt met behulp van parasociale strategieën de kijker wel na te laten denken over de politieke 
actualiteit rondom de PVV. 

Gedurende het seizoen gebruikt Lubach liefst 58 keer een techniek waarbij hij impliceert wat de kijker 
denkt of wat de kijker zich voor moet stellen. Hiermee wordt deze techniek vaker gebruikt dan het 
benoemen van tijd en ruimte of het aanzetten tot interactiviteit. Het creëren van een hypothetische 
situatie ontwikkelt zich hiermee tot een extra parasociale strategie. Door de kijker in een situatie te 
plaatsen en deze vervolgens in veel gevallen anders uit te laten te laten vallen dan verwacht, betrekt 
Lubach de kijker en ontlokt hij reactie bij de kijker. Hij toont de kijker twee kanten van een situatie en 
laat de kijker nadenken over welke optie rationeel is. Hiermee kan de kijker gestimuleerd worden om 
na te denken over zijn houding tegenover een mediapersoonlijkheid zonder dat dit expliciet gezegd 
wordt door Lubach. 

In veel gevallen maakt Zondag met Lubach dus gebruik van een impliciete benadering richting de 
kijker. Het (expliciet) aanzetten tot interactiviteit wordt zoals in de contentanalyse beschreven slechts 
8 keer gebruikt. Het opmerkelijke hierbij is dat deze strategie voor de helft van de keren ingezet wordt 
tijdens de aflevering over Geert Wilders. Dit is de enige politicus in het gehele seizoen waarover de 
kijker direct wordt aangesproken om tot een handeling over te gaan. Lubach doet dit bijvoorbeeld 
door de kijker als volgt aan te spreken: “Dus als je op Twitter zit en je wilt Geert Wilders volgen maar 
je mist net dat beetje nuance, volg dan @GeertMilder.” Zondag met Lubach heeft in dit geval een 
Twitteraccount in het leven geroepen als tegenhanger van het officiële account van Geert Wilders 
waar expliciete politieke uitingen worden voorzien van nuance door tekst aan zijn uitspraken toe te 
voegen. 

De andere strategie die naast het aanzetten tot interactiviteit relatief weinig wordt ingezet, is het 
benoemen van tijd en ruimte. De setting van het programma is hier voor een groot deel 
verantwoordelijk voor omdat de uitzendingen beginnen met het terugblikken op het nieuws van de 
voorgaande week en het merendeel van het seizoen gericht is op het vooruitblikken op de 
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verkiezingen. Hierdoor is er weinig sprake van het benadrukken van het hier en nu. Zoals uit de 
contentanalyse naar voren komt is er na de verkiezingen veel vaker sprake van het benoemen van tijd 
en ruimte. De helft van de keren dat deze strategie wordt ingezet is in de laatste drie afleveringen van 
het seizoen. Dit gebeurt bijvoorbeeld meerdere keren door de balans op te maken over de situatie die 
als gevolg van de verkiezingen is ontstaan: “En nu moet er van de 13 verschillende partijen die nu in 
de kamer zitten ook nog eens een kabinet worden gevormd.” Lubach gebruikt dit bijvoorbeeld ook 
om te benadrukken wat er op dat moment speelt om de kijker bewust te maken van waar dit mogelijk 
toe kan gaan leiden: “ We hebben nu dus ook het klimaatkonijn dat tijdens de kabinetsformatie uit de 
hoge hoed gaat komen.” 

Naast een aantal opvallende manieren waarop Lubach parasociale strategieën inzet is het ook van 
belang terug te komen op hoe deze het discours rondom de verkiezingen vormgeven. Lubach laat zich 
gedurende het seizoen vrijwel uitsluitend negatief uit over alle partijen en politici die ter sprake 
komen. De enige uitzondering is Lilliane Ploumen (PVDA) die een enkele keer positief uitgelicht wordt. 
Daarnaast worden voornamelijk de VVD, PVDA en PVV voortdurend op vormen van wanbeleid 
aangesproken. Dat de VVD en PVDA veel ter sprake komen is een logisch gevolg van dat er situaties 
besproken worden die actueel zijn onder het kabinet van dat moment. Aan Geert Wilders wordt zelfs 
een gehele uitzending gewijd, waarbij het beleid van de PVV als zeer abstract en vaag wordt weggezet. 
Door Rutte, Asscher en Wilders voortdurend belachelijk te maken en te bekritiseren (zie bijlage 8.2 
voor meerdere voorbeelden) kan het discours rondom de verkiezingen in beweging komen. 

Het meest treffende voorbeeld van hoe Zondag met Lubach vormgeeft aan het discours rondom de 
Tweede Kamerverkiezingen wordt door Lubach zelf gegeven in de laatste aflevering voor de 
verkiezingen over peilingen. Volgens Lubach creëren peilingen een eigen wereld die uiteindelijk de 
echte wereld wordt en niet per se de wereld is die mensen willen. Met behulp van het inzetten van 
parasociale strategieën is dit ook precies wat Lubach zelf doet. Hij creëert hypothetische situaties 
waarbij de kijker een aantal keuzes krijgt voorgelegd en hij de kijker impliciet naar een keuze probeert 
te leiden. Hiermee is het dus niet zozeer de keuze van de kijker zelf, maar ook die van Lubach die 
bepalend is voor de houding van de kijker tegenover politieke actualiteit. Hierin uit de rol van Lubach 
zich vooral als degene waarnaar kijkers gaan voor het zoeken van advies. 

In een breder perspectief betekent dit dat Zondag met Lubach onderdeel uitmaakt van een (voor 
Nederland nieuwe) beweging van hoe men (in navolging van de Amerikanen bij The Daily Show) 
nadenkt over nieuws en waar men informatie vandaan haalt. Het is een beweging weg van het 
institutionele journalisme uit de tijd van Horton en Wohl, waarbij de nieuwslezer als autoritaire stem 
het nieuws op “objectieve” wijze brengt. De alternatieve conversationele actualiteitsbeschouwing 
zorgt voor een discursieve integratie van het politiek debat en een ontwikkeling op het gebied van 
parasociale interactie. Door de kijker te betrekken met behulp van parasociale strategieën probeert 
Lubach het institutionele karakter van zijn show te camoufleren en in plaats van één autoritaire stem 
een verscheidenheid aan onafhankelijke stemmen te creëren die met elkaar in gesprek gaan via 
verschillende mediakanalen. 

Juist het feit dat Lubach zich bewust is van de technieken die politici gebruiken (bijvoorbeeld publiek 

dat op de achtergrond ja knikt op een argument kracht bij te zetten) maakt het interessant om te zien 

hoe hij door interactie te zoeken met de kijker om het conversationele karakter van de show ook 

buiten de uitzendingen om in leven houdt. Gezien de vele reacties via Facebook, YouTube en Twitter 

is Zondag met Lubach in deze opzet zeker geslaagd. Echter maakt dit het ook mogelijk voor politici om 

dezelfde technieken te kopiëren en op populistische manieren in te zetten. 

5. Conclusie 
In dit onderzoek staat de vraag centraal hoe Zondag met Lubach parasociale strategieën gebruikt om 
de kijker te betrekken bij politieke actualiteit. In de contentanalyse is vastgesteld dat het politiek-
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satirische programma veelvuldig gebruik maakt van parasociale strategieën. Gedurende het meest 
recente seizoen wordt liefst 793 keer een parasociale strategie ingezet. Hiermee vormt het een 
belangrijk middel om de kijker te betrekken en tot denken te zetten. In bijna de helft van de gevallen 
generaliseert hij het publiek en in combinatie met het stellen van vragen vormt dit ruim 80% van de 
ingezette parasociale strategieën. Waar het gebruik van als-passages nog regelmatig voorkomt, 
gebeurt dit in het geval van het benoemen van tijd en ruimte en (vooral) aanzetten tot interactiviteit 
een stuk minder.   

De discoursanalyse wijst uit dat de rol van presentator Lubach zich vooral uit in het toespreken van 
het publiek, waarbij hij politieke thema’s uiteenzet met behulp van humor, satire, onderzoek en 
parasociale strategieën. Politieke figuren worden veelal bekritiseert en belachelijk gemaakt, al wordt 
er nooit een voorkeur of afkeur voor een specifieke partij uitgesproken. Vooral de grote partijen 
komen veel ter sprake en dit betekent dat voornamelijk de VVD, PVDA en de PVV het moeten 
ontgelden. Lubach spreekt hierbij de kijker nauwelijks expliciet toe om tot actie over te gaan en 
zoekt op impliciete wijze contact met de kijker. Door de kijker hypothetische situaties voor te leggen 
en bepaalde vragen te stellen poogt hij de kijker tot denken te zetten over de houding tegenover 
politieke figuren en te betrekken bij de politieke actualiteit. 

Het creëren van een hypothetische situatie doet Lubach door te impliceren wat de kijker denkt of 
wat de kijker zich voorstelt. Hierna wordt vaak een tegenstrijdig beeld geschetst ten opzichte van dat 
wat Lubach in eerste instantie impliceert. Dit doet hij bijvoorbeeld door te stellen dat de kijker denkt 
dat het simpel is om te achterhalen wat de concrete plannen van Wilders zijn, om vervolgens dit te 
ontkennen en te laten zien dat het partijprogramma van de PVV vaag en abstract is. Met het gebruik 
van deze techniek poogt Lubach de kijker na te laten denken over de houding tegenover de PVV 
zonder expliciet te zeggen wat de kijker hiervan moet vinden. 

De in de inleiding genoemde onderzoeken tonen aan dat politiek georiënteerde 

entertainmentprogramma’s de houding, politieke kennis en politieke betrokkenheid van kijkers 

kunnen beïnvloeden. Bovendien heeft (digitale) politieke satire effect op hoe kijkers een politieke 

kandidaat beschouwen en een positief effect op politieke participatie. Dit onderzoek is een aanzet 

om naast de effecten ook meer onderzoek te doen naar de verschillende (nieuwe) parasociale 

strategieën die daarbij ingezet kunnen worden.  Dit onderzoek dient hiermee als verkenning van dit 

weinig onderzochte gebied en biedt een nieuwe parasociale strategie als aanvulling op eerder 

onderzoek. Het werk van Baym toont aan dat er meerdere beeld- en taaltechnieken worden ingezet 

bij een vergelijkbaar programma als The Daily Show om een publiek te betrekken en 

gedragsverandering te faciliteren. Dit onderzoek wijst uit dat het inzetten van parasociale interactie 

binnen dit genre (en in een Nederlandse context) toe kan worden gevoegd aan de taaltechnieken die 

gebruikt kunnen worden voor verder onderzoek naar het faciliteren van gedragsverandering en het 

betrekken van de kijker. 
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6. Discussie 
Bij een contentanalyse wordt op objectieve wijze vastgesteld hoe vaak bepaalde fenomenen 
voorkomen binnen en mediatekst (gesproken en geschreven). Gezien het in dit onderzoek het 
gesproken woord betreft is het niet uit te sluiten dat er een misinterpretatie van de uitspraak van de 
presentator heeft plaatsgevonden waardoor mogelijk waardevolle data verloren gaan. Dit is zo veel 
mogelijk ondervangen door elke fragment meerdere keren te beluisteren, maar een klein verschil in 
interpretatie kan al bepalend zijn voor of er sprake is van het inzetten van een parasociale strategie. 
Hierbij zou een nog specifiekere afbakening van de bestaande parasociale strategieën kunnen 
helpen. Evenzeer maakt het relatief jonge onderzoek naar parasociale strategieën het lastig volgens 
een erkend model te werk te gaan. De huidige strategieën zijn uit verschillende onderzoeken naar 
voren gekomen maar dit neemt niet weg dat er mogelijk nog meer strategieën zijn of dat de huidige 
nog niet voldoende geconceptualiseerd zijn. 
  
Gedurende het onderzoek is bijvoorbeeld al naar voren gekomen dat in Zondag met Lubach 
veelvuldig een techniek wordt gebruikt die op zichzelf mogelijk toegevoegd zou kunnen worden aan 
de parasociale strategieën die door Fairclough, Frobenius en Tolson zijn vastgesteld. Het creëren van 
een hypothetische situatie door te impliceren wat de kijker denkt of zich voorstelt is een techniek 
die Lubach meermaals inzet en zou verder onderzocht moeten worden om te bepalen of het als op 
zichzelf staande parasociale strategie gezien zou mogen worden. Dit kan door te analyseren of 
dezelfde strategie ook in vergelijkbare shows in het buitenland wordt ingezet (The Daily Show, The 
Colbert Report) en of Lubach dit blijft doen in het nieuwe seizoen. De contentanalyse kan hiervoor 
worden ingezet gezien de reproduceerbaarheid.  
 
Daarnaast is in het kader van het grotere geheel waarin de grens tussen nieuws en entertainment 
steeds minder duidelijk is het voorstel is om voor verschillende mediakanalen en verschillende 
genres in kaart te brengen welke strategieën worden ingezet. Gebruikt een traditionele nieuwslezer 
dezelfde strategieën als een populaire vlogger of zijn hier andere (nieuwe) strategieën die ingezet 
worden? Dit geeft meer inzicht in de motivatie achter te uitingen en het gebruik van parasociale 
strategieën. Het huidige onderzoek kan alleen gezien worden als een verkenning van de motivatie 
achter de uitingen zonder hier een definitieve conclusie aan te verbinden. Hiervoor zal veel meer 
soortgelijk onderzoek uitgevoerd moeten worden of de makers van de show zouden zich 
beschikbaar moeten stellen voor interviews. 
 
Daarnaast richt dit onderzoek zich enkel op hoe parasociale strategieën ingezet kunnen worden, 
maar niet op de effecten daarvan. Het zou zeer bruikbaar zijn als er effectonderzoek wordt naar of 
de losse strategieën (verschillende) effecten hebben op de kijker.  Wanneer per strategie vastgesteld 
kan worden wat het effect op een kijker is dan kan dit van grote waarde zijn voor politici en 
reclame.  Dit kan bijvoorbeeld op positieve wijze worden ingezet voor doeleinden als 
leefstijlcampagnes of voorlichting om positieve gedragsverandering te stimuleren. Voorbeelden 
hiervan zijn stoppen met roken, veilige seks, donor worden of respect voor de medemens tonen.  

Tot slot blijft nieuw onderzoek zoals dat van Baym naar de vermenging van nieuws en entertainment 

alsmede politiek en populaire cultuur nodig om op de hoogte te blijven van hoe broadcast 

journalism zich ontwikkelt. In dit licht zou verder onderzoek naar Zondag met Lubach op het gebied 

van het gebruik van beeldtechnieken en andere taaltechnieken dan parasociale strategieën een 

verdere bijdrage kunnen leveren aan het huidige onderzoek. Daarenboven is receptieonderzoek 

naar de verschuiving van waar men nieuws zoekt en wat als betrouwbaar wordt ervaren een 

belangwekkend punt in licht van dit onderzoek.  
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8. Bijlagen 

8.1 Contentanalyse 
Aflevering 1: Inburgeren (22-01-2017) 

 
Parasociale strategieën 

En dan denk je misschien: hoe moet het nu 
verder met de beschaving? 

Publiek generaliseren, vraag stellen, benoemen 
tijd en ruimte 

Dat slaat toch helemaal nergens op? Vraag stellen 

Als je naar beelden van die bijeenkomst kijkt, 
dan zie je dat. 

Als-passage, publiek generaliseren 

Jongens jongens, laten we haar nou niet op 
haar uiterlijk beoordelen. 

Publiek generaliseren 

Je kunt ze helpen. Publiek generaliseren 

Je kan dus helpen, maar je kan ook gewoon 
reen beetje gaan zieken. 

Publiek generaliseren 

En je hoort het goed, dan ken je de gemeente 
Amsterdam nog niet. 

Publiek generaliseren 

En omdat wij ook wel inzien dat we hem beter 
te vriend kunnen houden, stellen we ons landje 
even aan hem voor. 

Publiek generaliseren 

Heb jij een nieuwe werkgever? Publiek generaliseren, vraag stellen 

En jij nog steeds bij diezelfde club? Publiek generaliseren, vraag stellen 

Hoe noem je mensen die zo praten ook alweer? Publiek generaliseren, vraag stellen 

Sluit Rutte de PVV nou uit of niet? Vraag stellen 

Als je goed luistert, kun je het horen. Als-passage, publiek generaliseren 

Als je echt niks meer weet, dan begin je maar in 
de wilde weg met complimentjes te strooien. 

Als-passage, publiek generaliseren 

Ben jij dat, sta jij daar met een andere vrouw te 
zoenen? 

Vraag stellen, publiek generaliseren 

Is dat die Samsung met een gecurved scherm?  Vraag stellen 

Wat heb je toch altijd gave spullen. Publiek generaliseren 

Ben je er klaar voor? Vraag stellen, publiek generaliseren 

Dit gaan we de komende tijd aanvullen… en 
dan hebben we aan het eind van de 
verkiezingen een leuke herinnering. 

Publiek generaliseren 

We kijken wel even wat het wordt. Publiek generaliseren 

Je hebt een groep die zegt: alle asielzoekers zijn 
van harte welkom. 

Publiek generaliseren 

Als ze hier eenmaal zijn en ze mogen blijven, 
dan moet ze inburgeren. 

Als-passage 

Wat is er in godsnaam met de 
inburgeringscursus gebeurd? 

Vraag stellen 

Je komt net uit Syrië of Eritrea en je mag blijven 
en je bent klaar om in te burgeren. 

Publiek generaliseren 

Het eerste dat je dan moet doen is… Publiek generaliseren 

Ja en dan krijg je dit. Publiek generaliseren 

Je kan je daar aanmelden Publiek generaliseren 

Wat is dat? Vraag stellen 

Stel dat je het dan toch snapt…. Omdat je 
wordt geholpen door een vrijwilliger. 

Publiek generaliseren 
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Dan hoor je dit. Publiek generaliseren 

En dan denk je. Publiek generaliseren 

Nou als je deze vraag dan goed hebt dan krijg je 
trouwens meteen een diploma. 

Als-passage, publiek generaliseren 

Stel het is je gelukt een lening aan te vragen, 
dan moet je met dat geld van DUO op zoek…. 

Publiek generaliseren 

Ze hebben jou nodig Publiek generaliseren 

Als de nieuwkomer zich uiteindelijk door al die 
ellende heeft heen geknokt dan staat er nog 
één laatste horde te wachten. 

Als-passage 

Zullen we een paar vragen doen? Vraag stellen, publiek generaliseren 

Zullen we er nog ééntje doen? Vraag stellen, publiek generaliseren 

Moet hij de buurman bellen, de gemeente 
bellen of de verzekering bellen? 

Vraag stellen 

Nog eentje? Vraag stellen 

Wie krijgt volgens Ali de baan? Vraag stellen 

Als ik de regering was, zou ik toch even sorry 
zeggen voor de slechte cijfers. 

Als-passage 

Wat gaat Asscher met dat rapport doen? Vraag stellen 

Dat is wel precies wat ik doe als mijn vriendin 
me dat vraagt. 

Als-passage 

En dan denk je, oké weird. Publiek generaliseren 

En dan denk je, er was helemaal geen 
Elfstedentocht in 2012. 

Publiek generaliseren 

We zijn nu dus al op een punt dat… Publiek generaliseren 

Dit was Zondag met Lubach, bedankt voor het 
kijken en veel plezier met je week. 

Publiek generaliseren 

 

Aflevering 2: Gronings gas (29-01-2017) 
 

Parasociale strategieën 

En dan denk je, nou en, maar onthoud dit even. Publiek generaliseren 

Onthoud dit, we komen er misschien zo op 
terug. 

Publiek generaliseren 

Heb je dit? Vraag stellen, publiek generaliseren 

Wat was er nou aan de hand? Vraag stellen 

Hoe zat het ook alweer? Vraag stellen 

Mooi, hebben we dat weer op een rijtje Publiek generaliseren 

Waarom blijft die gast elke keer die vraag 
herhalen? 

Vraag stellen 

Als je hem laat uitpraten, krijg je wel hele 
mooie antwoorden 

Als-passage 

Waarom is deze zaak juist nu ontploft? Vraag stellen, benoemen tijd en ruimte 

Zijn het de aankomende verkiezingen, zoals 
iedereen zegt? 

Vraag stellen 

Deze week spotten we het spotje van het CDA Benoemen tijd en ruimte, publiek generaliseren 

Buma, waarom hebben jullie zo’n raar 
verkiezingsspotje? 

Vraag stellen 

Als je het niet aan je kinderen kunt uitleggen 
dan moet je het veranderen. 

Als-passage, publiek generaliseren 
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Wat is dat voor logica? Vraag stellen 

En dan denk je, wat is dan fucking normaal? Vraag stellen, publiek generaliseren 

Waarom gooit hij dat niet gewoon in de 
prullenbak? 

Vraag stellen 

En dan denk je, ja dat is al het zelfde sinds de 
opgraving van Hans Wiegel. 

Publiek generaliseren 

Je kunt als partij niet zomaar soep gaan 
claimen, dat is van de SP. 

Publiek generaliseren 

En het milieu dan, dat blijft toch wel gewoon 
van de groene partijen? 

Vraag stellen 

Groene natuur juist bij de VVD? Vraag stellen 

En dan, we zijn een supergaaf land. Publiek generaliseren 

Hoe gaaf? Vraag stellen 

En hoe zijn we zo’n supergaaf land geworden? Vraag stellen 

Als je het hier niet leuk vindt dan ga je weg. Als-passage, publiek generaliseren 

Eigenlijk zijn we dus vooral een super rijk land. Publiek generaliseren 

We waren niet altijd al rijk, maar vijftig jaar 
geleden werden we ineens super rijk. 

Publiek generaliseren 

Hoe ontdek je nou zo’n veld? Vraag stellen 

En dan vragen jullie, was de paus katholiek? Vraag stellen, publiek generaliseren 

En dan denk je, Arjen was dit het raarste 
aardgaspropagandafilmpje van de overheid? 

Vraag stellen, publiek generaliseren 

Ans, wat denk je van aardgas? Vraag stellen, publiek generaliseren 

Inmiddels zijn we zo gewend aan aardgas, dat 
we dit gekke filmpjes vinden. 

Publiek generaliseren 

Ans, wat denk je van zuurstof? Vraag stellen, publiek generaliseren 

Maar met aardgas kun je dus niet alleen je huis 
verwarmen, maar ook de verzorgingsstaat 
opbouwen. 

Publiek generaliseren 

We kwamen zelfs in de top 10 van de rijkste 
landen terecht. 

Publiek generaliseren 

Ooit dachten we dat aardgas alleen maar 
voordelen had en eerst was dat ook zo. 

Publiek generaliseren 

Bij spijkerbroeken kun je zeggen, nee oma die 
scheur hoort zo….maar dit geldt niet voor 
eengezinswoningen.  

Publiek generaliseren 

Wat mij nou al jaren gebeurt als ik nieuws lees 
over de aardbevingen in Groningen, ik snap het 
wel, maar het voelt toch ver weg. 

Als-passage 

Ja toch? Vraag stellen 

Stel je nou voor, je zit zoals nu, thuis op de 
bank tv te kijken en ineens verschijnt er een 
grote scheur in de muur hierboven. 

Publiek generaliseren, Tijd en ruimte 
benoemen 

Dat je meteen denkt, is dit nog wel veilig en 
moet ik niet meteen het huis uit rennen na 
Zondag met Lubach want dat item over die 
aardbevingen was toch wel relevant? 

Vraag stellen, publiek generaliseren 

En elke dag weer denk je aan je kinderen die 
boven liggen te slapen, sterker nog je ziet ze 
gewoon liggen door die scheur in het plafond. 

Publiek generaliseren 
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En misschien blijft je huis wel overeind, maar 
de waarde van je huis stort sowieso in. 

Publiek generaliseren 

Wie van jullie heeft hier de laatste jaren een 
huis gekocht dat op instorten stond? 

Vraag stellen, publiek generaliseren, benoemen 
tijd en ruimte 

Dit is de situatie voor mensen zoals jij en ik. Publiek generaliseren 

Maar wij zijn toch een supergaaf land, dan 
fiksen wij dat toch? 

Vraag stellen, publiek generaliseren 

Nou laten we even gaan kijken naar hoe dat nu 
geregeld is. 

Benoemen tijd en ruimte, publiek generaliseren 

En nou denk je misschien, die Nederlandse 
Aardolie Maatschappij die klinkt als een knusse 
zaterdagavond met de hele familie. 

Generaliseren publiek 

Dit klinkt meer als een groep mensen die op 
een herfstachtige avond met een helikopter in 
jouw tuin landen en jouw hond neerschieten…. 
En voor je neus een peperkoek opeten. 

Generaliseren publiek 

Maar wat is dat op afstand, waar Kamp het 
over had? 

Vraag stellen 

Waarom zegt hij niet: onafhankelijk? Vraag stellen 

Nou, als je een beetje doorklikt op de website 
van Centrum Veilig Wonen, dan blijkt dat het 
voor meer dan de helft bestaat uit Arcadis. 

Als-passage, publiek generaliseren 

We zijn toch nog wel beste vrienden? Vraag stellen, publiek generaliseren 

Heeft er misschien iemand een tissue ofzo? Vraag stellen 

Dan denk je, wat een boel instanties, maar dat 
is nog helemaal niks. 

Publiek generaliseren 

Hoe gaat het dan als de NAM bij je langskomt? Vraag stellen, publiek generaliseren 

Dit is alsof de NAM jouw auto total loss rijdt en 
zegt: “Sorry maar we gaan het helemaal 
vergoeden, hier heb je twee wielen en een 
stuur.” 

Publiek generaliseren 

Een beetje alsof je U2 fans verplicht om naar 
kutmuziek te luisteren. 

Publiek generaliseren 

Het wordt tijd dat we erkennen dat het echt 
mis is gegaan in Groningen en dat we het beter 
hadden kunnen doen zoals in Noorwegen toen 
daar olie werd gevonden. 

Publiek generaliseren 

Maar wij hebben besloten het meteen allemaal 
te verbrassen. 

Publiek generaliseren 

We hebben een supergaaf land opgebouwd 
door die gasbel en het minste wat we dan 
kunnen doen is hoffelijk omgaan met de 
mensen wiens huizen en levens zijn verscheurd. 

Publiek generaliseren 

Dat zijn bij ons thuis de etiquette wanneer je 
een verzorgingsstaat op deze manier hebt 
opgebouwd. 

Publiek generaliseren 

Laten we het zo doen, we gooien deze rotzooi 
allemaal weg en we laten het doen door één 
onafhankelijk iemand. 

Publiek generaliseren 

We noemen hem Knoet, eens soort Hans Alders 
alleen zijn naam is anders. 

Publiek generaliseren 
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Heb je schade, dan bel je Knoet. Publiek generaliseren 

En als je schade hebt dan wordt dat gelijk 
betaald door de staat. 

Als-passage, publiek generaliseren 

En als de NAM zegt dan moet je zijn bij 
instantie dit en dat dan vechten ze dat maar uit 
met de staat. 

Als passage, publiek generaliseren 

Je kent hem van dat hij president is van de 
Verenigde Staten. 

Publiek generaliseren 

En dan kun je denken, niets aan te doen, maar 
gelukkig denkt niet iedereen zo. 

Publiek generaliseren 

Voor nu was dat de beste actie van de week Benoemen tijd en ruimte 

 

Aflevering 3: De Belastingsdienst (05-02-2017) Parasociale strategieën 
 

Voordat je als agent een verdacht persoon mag 
taseren, moet je eerst een hele enquête bij 
hem afnemen. 

Publiek generaliseren 

We moeten die man gewoon redden. Publiek generaliseren 

Ik richt me tot de kijker, ik richt met tot jullie. Publiek generaliseren 

Dus stel jezelf de vraag: die goedkope 
sportprogramma’s die ik kijk, hoe worden die 
eigenlijk gemaakt? 

Vraag stellen, publiek generaliseren 

Weet ik zeker dat de samenvatting van Ajax- 
Roda niet in elkaar is genaaid door de handjes 
van Tom Egbers? 

Vraag stellen 

Kijk alleen uitzendingen met presentatoren die 
je nog nooit eerder hebt gezien, dan weet je 
dat je goed zit. 

Publiek generaliseren 

Dan moet je nog wel even bepalen wie tegen 
wie moet. 

Publiek generaliseren 

En wij dachten dan dat je een soort, ja, loting 
zou doen met Bram Schilham als een soort 
Ruud Gullit. 

Publiek generaliseren 

Loop maar even mee, of nee blijven jullie maar 
even zitten. 

Publiek generaliseren 

Je ziet bekende partijen als de VVD of 
GroenLinks, maar ook kleinere partijen als de 
Vrouwen Partij of Respect, Jezus Leeft. 

Publiek generaliseren 

Dat klinkt meer alsof je ’s een idee hebt gehad 
dat je wilt onthouden en dat je half slapend je 
ideeën opschrijft in een boekje en dat je dan de 
volgende ochtend terugleest, ja ik moet een 
partij beginnen. 

Publiek generaliseren 

En dan denk je wat veel partijen, maar er zijn er 
ook nog 50+ die het niet gehaald hebben 

Publiek generaliseren 

Als de aanslag is geweest, dan heeft hij een 
bellijstje klaarliggen. 

Als-passage 

We gaan het hebben over de belastingdienst en 
dan denken jullie ga je nou een verhaal houden 
over de belastingdienst?  

Vraag stellen, generaliseren publiek 



23 
 

En dan zeg ik, props voor je sarcasme. Publiek generaliseren 

Wie is deze man, en waarom is hij zo lyrisch 
over de Belastingdienst? 

Vraag stellen 

En dan denk je, huh een alcoholverslaafde man 
met slokdarmkanker die weg ligt te rotten in 
Zorgvliet? 

Vraag stellen, publiek generaliseren 

Weet je wel, die gasten van die blauwe 
enveloppen waar we elk jaar 80.000 euro naar 
over maken. 

Publiek generaliseren 

Het wordt echt elk jaar duurder toch? Vraag stellen 

Wat? Vraag stellen 

Waarom niet? Vraag stellen 

Ken je dat van vroeger, dat je met ene meisje 
op dat feestje over wilde blijven? 

Vraag stellen, publiek generaliseren 

Dan zei je, het feest is volgens mij wel een beet 
voorbij. 

Publiek generaliseren 

En dan ga je naar de wc, doe je deodorant op 
en neem je snel een kauwgompje, kom je terug 
is dat meisje weg. 

Publiek generaliseren 

Herkenbaar, of niet? Vraag stellen 

Ongunstiger zou de vertrekregeling dus niet 
kunnen uitpakken, zou je denken. 

Publiek generaliseren 

Nou meneertje, hebben we haast? Vraag stellen 

Wilt u de beelden misschien even terugzien? Vraag stellen  

Hoe kon dit gebeuren onder Wonderboy 
Wiebes? 

Vraag stellen 

Hoe kan dat, was hij misschien druk met andere 
dingen? 

Vraag stellen 

En al die bijstandsmoeders, hoe gaan die dat 
ophoesten? 

Vraag stellen 

Goedemiddag, kan ik hier eeuwig branden? Vraag stellen 

Wat, alle gegevens van alle lekkages zijn 
mogelijk gedownload? 

Vraag stellen 

Wat had je je voorgesteld? Vraag stellen, publiek generaliseren 

Dan heb je net een rondleiding gehad. Publiek generaliseren 

Kan ik misschien iets anders doen? Vraag stellen 

Je kan zeggen wat je wil, maar Wiebes is wel 
een man die zijn politieke verantwoordelijkheid 
noemt…nee neemt… nee noemt. 

Publiek generaliseren 

Wie had er een mens besteld? Vraag stellen 

En dan hoor ik jullie roepen, hij lijkt om Wim T. 
Schippers. 

Publiek generaliseren 

Kan hij niet bij Sesamstraat werken? Vraag stellen 

Je zit het liefst de hele dag in bad Tolstoj te 
lezen, er is maar één plek waar jij volledig tot je 
recht komt. 

Publiek generaliseren 

Wie is Donald Trump nou echt? Vraag stellen 

 

Aflevering 4: Defensie (12-02-2017) Parasociale strategieën 
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Het is vaker verontrustend het journaal, maar 
één weet je zeker, Ron Fraser in Den Haag. 

Publiek generaliseren 

Waar is Ron? Vraag stellen 

In Den Haag, dat weet je. Publiek generaliseren 

Hoe ver is Den Haag vanaf hier? Vraag stellen 

Als iemand nu in Groningen zit en hij moet 
richting Den Haag, doe mij en Ron een lol en 
neem Ron mee terug. 

Als-passage 

Dat krijg je als je Ron Fraser uit zijn natuurlijke 
habitat haalt, dan moeten mensen zichzelf gaan 
interviewen 

Als-passage, publiek generaliseren 

Is meneer Rutte hier weleens geweest? Vraag stellen 

Hoe vindt hij zelf dat het gaat? Vraag stellen 

Je moet één van die zinsdelen kiezen. Publiek generaliseren 

Wat gebeurt er nou als je Wilders en Rutte, de 
nummer 1 en 2 in de peilingen uit het debat 
haalt? 

Vraag stellen, als-passage, publiek 
generaliseren 

Dit krijg je dus als je die bal en die blonde er 
een keer niet bij hebt. 

Als-passage, publiek generaliseren 

En dan denk je, he, wat onschuldig maar als je 
inzoomt op de foto zie je ineens Alexander 
Pechtold met een bijl die Minnie Mouse aan 
het besnijden is. 

Als-passage, publiek generaliseren 

Waar het om gaat is dat je als invloedrijk 
politicus niet dit soort foto’s gaat verspreiden. 

Publiek generaliseren 

Want als je dat soort dingen gaat doen, dan 
weet je gewoon wat er gaat gebeuren. 

Als-passage, publiek generaliseren 

Ja, als de joden 6 miljoen Duitsers hadden 
vergast dan was iedereen toch ook heel erg 
boos geworden op de joden. 

Als-passage 

Dus moet je de Holocaust met een korreltje 
zout nemen. 

Publiek generaliseren 

Stel je voor dat Pim Fortuyn Folkert van der 
Graaf had vermoord. 

Publiek generaliseren 

Dan waren we toch ook heel boos geweest? Vraag stellen, publiek generaliseren 

Zeg Pim, waarom heb je die willekeurige 
vegetariër doodgeschoten? 

Vraag stellen, publiek generaliseren 

Nee ik hoop ook niet dat dit de toon blijft 
Xander, we moeten nog een maand. 

Publiek generaliseren 

Hij denkt dus dat je 180 tekens hebt op Twitter 
in plaats van 140. 

Publiek generaliseren 

En dan krijg je dit. Publiek generaliseren 

Dat verandert de zaak he? Vraag stellen 

Dan denk je, typisch Wilders, maar dan zie je 
wat hij erbij schreef. 

Publiek generaliseren 

Meteen een heel andere feel he? Vraag stellen 

Zie je, hij lijkt een lompe hork maar als je hem 
in een zelf verzonnen werkelijkheid tegenkomt 
valt hij best wel mee. 

Als-passage, publiek generaliseren 
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Dus als je op Twitter zit en je wilt Geert Wilders 
volgen maar mist net dat beetje nuance. 

Als-passage, publiek generaliseren 

Volg dan @GeertMilder. Aanzetten tot interactiviteit 

Oké, we gaan door. Publiek generaliseren 

Deze week werd in Den Haag een grote 
militaire conferentie gehouden. 

Benoemen tijd en ruimte 

Wat vertelt hij dat eigenlijk blij dat rijtje 
dreigingen he? 

Vraag stellen 

Vandaag richten we ons tot de nieuwe minister 
van defensie. 

Benoemen tijd en ruimte, publiek generaliseren 

Nu Leonie Sazias wordt genoemd als nieuwe 
minister van defensie, ja dan wel door mij, 
maar ze wordt genoemd. 

Benoemen tijd en ruimte 

Dit doen we speciaal voor onze YouTube 
kijkers, je weet wie je bent. 

Publiek generaliseren 

Maar weet je dat zeker Janine? Vraag stellen 

Ook niet als iemand roept: close your legs, 
spread your arms, thumbs up. Zelfs dan niet? 

Vraag stellen 

Ik zeg dan altijd wel maak er maar een 
vierbaansweg van maar als je het dan van zo 
dichtbij ziet schrik je toch wel even. 

Als-passage, publiek generaliseren 

Tip 2 is ken je budget. Publiek generaliseren 

Een soldaat zonder kogels, dat is als Johnny de 
Mol zonder cameraploeg met tien mongooltjes 
om hem heen. 

Als-passage 

Zoals je misschien wel eens hebt gehoord 
lossen soldaten het probleem van weinig 
munitie op door zelf maar pang-pang te 
roepen. 

Publiek generaliseren 

Dat je vijandige kogels op je af ziet komen en 
zegt: Michael mag ik even je helm lenen? 

Vraag stellen, publiek generaliseren 

Wat hebben we nog meer allemaal niet? Vraag stellen 

Je gooit hem in Luxemburg vol en dan kun je in 
één keer door naar Denemarken. 

Publiek generaliseren 

Wie gaat je tegenhouden? Vraag stellen, publiek generaliseren 

Maar heeft die Duits-Nederlandse 
samenwerking niet ook nadelen? 

Vraag stellen 

Tip 3 is: ken je vijanden. Publiek generaliseren 

Want je denkt als toekomstig minister 
waarschijnlijk, wat maakt het uit? 

Vraag stellen, publiek generaliseren 

Alles is nog mogelijk, als Somalië niet scoort 
tegen Oeganda en Rusland gooit een 
atoombom op Mali dan zijn we alsnog door. 

Als-passage, publiek generaliseren 

Hoe is het daar? Vraag stellen 

Nou, belangrijk is dus dat je goed op de hoogte 
bent van de situatie in landen waar we 
militairen hebben. 

Publiek generaliseren 

Je hebt IS, dat weet ik zeker. Publiek generaliseren 

Wie hebben we nou nog meer? Vraag stellen, publiek generaliseren 

Wie zitten er allemaal in Syrië? Vraag stellen 
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Dit is nog maar één van de landen waar we nu 
zitten. 

Benoemen tijd en ruimte, publiek generaliseren 

Tip 4 is: ken je zakenpartners. Publiek generaliseren 

Heeft Wilders weer gemaakt? Vraag stellen 

En hoe heet dat bedrijf? Vraag stellen 

Maar je moet wel uitkijken met externe 
bedrijven. 

Publiek generaliseren 

Dan heb je wel ballen als cateringbedrijf hoor. Publiek generaliseren 

En hoe licht je als cateraar het leger op? Vraag stellen, publiek generaliseren 

Hadden ze kogelbiefstuk besteld maar was er 
geen geld voor kogels? 

Vraag stellen 

Werd het babi pang pang? Vraag stellen 

Hoe doe je dat? Vraag stellen, publiek generaliseren 

48, 49, 1000? Vraag stellen 

Als je als minister dan ontdekt dat je wordt 
opgelicht dan zeg je toch tegen die cateraar 
jullie zullen nooit meer voor het leger werken 
bitches. 

Als-passage, publiek generaliseren 

Dat zeg je dan toch? Vraag stellen, publiek generaliseren 

Mag ik 2 bananen en een glas melk? Vraag stellen 

Tip 5 is: ken je vrienden Publiek generaliseren 

Zo zitten we met alle gezellige landen en 
Turkije in de NAVO. 

Publiek generaliseren 

Doen de landen dat? Vraag stellen 

Maar je hebt ook landen zoals Bulgarije. Publiek generaliseren 

Welk land is dat? Vraag stellen 

Wij betalen dus veel te weinig. Publiek generaliseren 

Het is toch niet te geloven he? Vraag stellen 

Maar wat hij hier zegt dat is toch volkomen 
redelijk? 

Vraag stellen 

Als wij, als Nederland, onderdeel willen blijven 
uitmaken van de NAVO dan moeten wij dus 
zorgen dat wij ons houden aan die afspraken 
waar meneer Trump het over heeft. 

Publiek generaliseren 

Zeker nu wij leven waarin steeds meer gekken 
aan de macht zoals Trump. 

Benoemen tijd en ruimte, publiek generaliseren 

 

Aflevering 5: Geert Wilders (19-02-2017) 
 

Parasociale strategieën 

Sybrand Buma steekt tijd in de groep waarvan 
je zeker weet dat ze niet op je gaan stemmen. 

Generaliseren publiek 

Een rapper? Vraag stellen 

Sybrand Buma moest best wel lang met kleine 
kinderen praten en dat begin je te merken. 

Publiek generaliseren 

En wat je ook niet weet, Sem of hoe je ook 
heet, is dat de papa van Nijntje dood is. 

Publiek generaliseren 

Wat je ook niet weet is dat iedereen dood gaat 
en niemand naar je komt zoeken als je dood ligt 
weg te rotten in je flat. 

Publiek generaliseren, als-passage 

Wow, wat was dat? Vraag stellen 
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Spaart u ook zegeltjes? Vraag stellen 

Het is een beetje Zondag met Kuzu toch? Vraag stellen 

Dat je op het eind denkt, ik heb gelachen maar 
ik steek er ook wat van op. 

Publiek generaliseren 

Wilder zegt hier eigenlijk drie belangrijke 
dingen 

Benoemen tijd en ruimte 

We kennen Geert Wilders natuurlijk al een 
tijdje, maar ik wil het toch even over hem 
hebben. 

Publiek generaliseren 

Dan weet ik wat jullie denken, o die Arjen 
Lubach van de linkse VPRO gaat lekker Wilders 
afzeiken. 

Publiek generaliseren 

Maar nee, we gaan met een open en neutrale 
blik kijken naar meneer Wilders. 

Publiek generaliseren 

Hoe kom ik hieruit? Vraag stellen 

Pardon, weet u hoe ik hieruit kom? Vraag stellen 

Maar vindt Wilders dan echt alles stom? Vraag stellen 

Wat je dan als politicus moet doen is dingen 
concreet uitwerken. 

Publiek generaliseren, als passage 

En dan denk je, dat wordt een vrij simpele 
rubriek want hij heeft een 
verkiezingsprogramma waar al zijn plannen 
gewoon instaan. 

Publiek generaliseren 

Wat is dit? Vraag stellen 

Nou, hoor je het ook eens van dezelfde. Publiek generaliseren 

En dan denk je, dat is best concreet. Publiek generaliseren 

Maar daarvoor moet je niet alleen de vrijheid 
van godsdienst uit de grondwet halen, maar 
ook de vrijheid van meningsuiting. 

Publiek generaliseren 

Dus dan mag je ook wel even toelichten hoe je 
dat precies voor je ziet. 

Publiek generaliseren 

Wat nou “enz.”? Vraag stellen 

Maar we weten nog steeds niet precies wat hij 
wil gaan doen. 

Publiek generaliseren 

Je vindt hem op stemwijzer.nl Publiek generaliseren 

Je klikt op: wat vinden de partijen? En zo kun je 
van elke partij zien wat ze vinden. 

Publiek generaliseren 

Nu denk je misschien, Arjen, je denkt veel te 
ouderwets. 

Publiek generaliseren 

Hoe dan? Vraag stellen 

We weten het nog steeds niet, maar het is wel 
belangrijk. 

Publiek generaliseren 

Wat moeten we dan met dat land? Vraag stellen, publiek generaliseren 

De enige manier waarop dit gesprek nog 
elitairder kon, was als het in het Latijn werd 
gehouden en Rick Nieman op het eind een 
massief gouden pik uit zijn broek had gehaald. 

Als-passage 

Hoe wilt hij dat dan gaan doen? Vraag stellen 

Komt de Koran politie de deur intrappen? Vraag stellen 

Maar waarom dan eigenlijk? Vraag stellen 
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 Je bent niet tegen het verbieden van boeken. Publiek generaliseren 

Maar jij wilt nu een extra boek verbieden. Publiek generaliseren 

Was dat interview dan één grote vage 
droomvlucht over het verbod op de Koran? 

Vraag stellen 

Nu komt het, ik heb een sigaar opgestoken en 
ben dichter bij de tv gaan zitten. 

Benoemen tijd en ruimte 

Ja maar Rick, zijn verhaal laten schetsen, is dat 
niet een beetje laat? 

Vraag stellen 

En waarom heeft die zon een gezichtje? Vraag stellen 

Hier hebben we ook niks aan. Publiek generaliseren 

Waar kan ik nog heen? Vraag stellen 

Wat gebeurt daar, als je aan Wilders vraagt 
eens concreet te worden? 

Vraag stellen, als-passage 

Heb je weer aan de heliumballonnen gezeten? Vraag stellen 

En nu denk je, dit was maar één aanvaring, 
maar dit gebeurt wel vaker. 

Publiek generaliseren 

Hoe moet het straks na de verkiezingen? Vraag stellen 

Wat wordt dat voor premier? Vraag stellen 

Wat vindt Wilders dan van Trump? Vraag stellen 

Trump loopt door de Amerikaanse politiek als 
een dronken zombie tijdens het WK mikado. 

Als-passage 

Het gaat om die details, maar die zien we dus 
niet. 

Publiek generaliseren 

Nu is dat helemaal geen geld meer naar de 
omroep. 

Benoemen tijd en ruimte 

Dit krijg je dus als details niet meer tellen. Als-passage, publiek generaliseren 

Laten we even terug gaan naar 2004. Publiek generaliseren 

Hoe dan? Vraag stellen 

Dan is het dag 10 en dan heb je je spiekbriefje 
erbij, met kernpunten die je dan langzaam gaat 
uitwerken. 

Publiek generaliseren 

Maar het is nu dag 4552. Benoemen tijd en ruimte 

Hoe dan? Vraag stellen 

Als je kijkt naar wat er vanmiddag weer 
gebeurde. 

Als-passage, publiek generaliseren 

Als je het nou eens bent met de standpunten 
van Wilders, dat kan, dan neem je misschien al 
die vaagheden voor lief. 

Als-passage, publiek generaliseren 

Maar stel je dan even voor dat een andere 
partij dit zou doen. 

Publiek generaliseren 

Maar Jesse, hoe gaan we dat dan allemaal 
doen? 

Vraag stellen 

Dus of je het nou eens bent met hem of niet, 
laten we hem allemaal, of je nou kiezer bent of 
een politicus of een kritisch journalist, of Rick 
Nieman, laten we hem allemaal de komende 3 
weken in ieder geval de vraag stellen: Geert 
#Hoedan. 

Publiek generaliseren, aanzetten tot 
interactiviteit 
 

Maar laten we eerlijk zijn, het draait ook wel 
een beetje om de poppetjes toch? 

Vraag stellen, publiek generaliseren 
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Je moet ook gewoon een goed gevoel hebben 
bij degene op wie je stemt. 

Publiek generaliseren  

Je moet hem of haar kunnen vertrouwen. Publiek generaliseren 

Voor wie voel je nou het meest? Vraag stellen, publiek generaliseren 

Wie zou je bij wijze van spreken in jouw huis 
willen nemen? 

Vraag stellen, publiek generaliseren 

Voor wie zou je een gerecht met kappertjes en 
ansjovis willen klaarmaken? 

Vraag stellen, publiek generaliseren 

Die is leuk toch? Vraag stellen 

Wat zou het nou leuk zijn als het echt was, of 
niet? 

Als-passage, vraag stellen 

En weet je wat nou het leuke is? Vraag stellen, publiek generaliseren 

Wij hebben hem namelijk echt gemaakt, jullie 
kunnen hem allemaal downloaden. 

Publiek generaliseren, aanzetten interactiviteit 
 

Je begint met een ei, die kun je openmaken 
door te schudden. 

Publiek generaliseren 

Wie heb ik? Vraag stellen 

Je kan hem eten geven, je kan hem kennis 
geven, je kan hem ook kietelen trouwens. 

Publiek generaliseren 

Je kan hem op zijn neus drukken. Publiek generaliseren 

En als er dan iets gebeurt dan kan je daar ook 
op inspelen. 

Als-passage, publiek generaliseren 

Verder kun je natuurlijk delen hoe het met je 
kamergotchi gaat op Facebook en op Twitter 

Aanzetten tot interactiviteit, publiek 
generaliseren 

Als je hem niet goed verzorgt, dan gaat hij 
dood. 

Als-passage, publiek generaliseren 

Dan kun je wel overnieuw beginnen, maar dat 
is gewoon niet zo leuk. 

Publiek generaliseren 

Je kan hem krijgen in jouw appstore van jouw 
telefoon of kijk op kamergotchi.nl. 

Publiek generaliseren, aanzetten tot 
interactiviteit 

Nou ik ben heel benieuwd welke lijsttrekker 
jullie het beste gaan verzorgen. 

Publiek generaliseren 

Dat geeft jullie extra te gelegenheid om met 
jullie kamergotchi te spelen, veel plezier met je 
kamergotchi. 

Publiek generaliseren 

 

Aflevering 6: Peilingen (05-03-2017) Parasociale strategieën 
 

Volgens mij heb ik nu een Roemertje in mijn 
oog, kan iemand even? 

Vraag stellen 

Klopt dat? Vraag stellen 

Als iemand in beeld zit te knikken dan ben je 
eerder geneigd het eens te zijn met wat er 
wordt gezegd. 

Als-passage, publiek generaliseren 

Klopt dat? Vraag stellen 

Als het niet zo is moet je het zeggen he? Vraag stellen, publiek generaliseren 

Als knikken werkt, haalt nee schudden achter 
een politicus het dan misschien onderuit? 

Als-passage, vraag stellen 

Doordat zo’n saboteur het zit te ontkennen, 
ben je het veel minder eens met de boodschap 

Publiek generaliseren 
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Het maakt niet uit wat Buma zegt, hier valt niet 
tegenop te debatteren toch? 

Vraag stellen 

Hier, kijk maar. Benoemen tijd en ruimte 

En hier, dit wordt gewoon een hele andere 
boodschap zie je. 

Benoemen tijd en ruimte, publiek generaliseren 

We beginnen even met Denk, dat is een 
politieke partij en die ken je waarschijnlijk nog 
wel van hun bewering dat ziekenhuizen 
allochtonen eerder dood laten gaan. 

Publiek generaliseren 

Tja, wat zit ik hier dan te doen? Vraag stellen 

Is het dan Kuzu? Vraag stellen 

Wat was er aan de hand? Vraag stellen 

Ja maar als GGZ Friesland mailtjes krijg van 
politiek geïnteresseerden, dan moet de 
politieke partij Denk dus mailtjes krijgen van 
mensen die psychische hulp nodig hebben.  

Als-passage 

Nu weten we dus hoe Denk aan hun 
standpunten komt. 

Benoemen tijd en ruimte, publiek generaliseren 

Moet je die blunder nou nog een keer laten 
zien of niet? 

Vraag stellen 

Zullen we nog heel even karaktermoord plegen 
of is dat flauw? 

Vraag stellen, publiek generaliseren 

Ik heb hier een puppy, hij ademt nog een 
beetje, even met zijn kopje op de tafel ja? 

Vraag stellen 

Is dit functioneel, is dit flauw, doen we het of 
niet? 

Vraag stellen, publiek generaliseren 

Vorige week zagen we hoe Geert Wilders de 
moord op Pim Fortuyn verwarde met de moord 
op Theo van Gogh en Jesse Klaver vindt 
blijkbaar dat alle grote mensen op elkaar lijken. 

Publiek generaliseren 

Sorry met Hitler, waar kan ik u mee van dienst 
zijn? 

Vraag stellen 

Hebben jullie ook pizza hawaï? Vraag stellen 

Je verwart wat ik bedoel. Publiek generaliseren 

Als je niet uitkijkt dan ga je er aan onderdoor. Als-passage, publiek generaliseren 

Wil de VVD soms alle kolencentrales 
omsmelten tot één grote bakfiets? 

Vraag stellen 

Is Mark Rutte aan het daten met een 
windmolen? 

Vraag stellen 

Nou bij peilingen denk je in Nederland 
natuurlijk maar aan één man. 

Publiek generaliseren 

Kom, hoe heet hij ook alweer? Vraag stellen 

We hebben inmiddels zes grote peilers in 
Nederland. 

Publiek generaliseren 

Wat denken jullie, jongen of meisje? Vraag stellen 

Dan heb je I&O research, die kijken op heel 
eigen manier naar peilingen. 

Publiek generaliseren 

Ja en als ik mijn ogen helemaal dicht doe dan 
sta ik in en vol Ziggo Dome met een 
evangelische glamrockband. 

Als-passage 
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En dan heb je nog Ipsos, daar heb ik even geen 
grap bij. 

Publiek generaliseren 

Op wie zou u stemmen? Vraag stellen 

Als er morgen verkiezingen waren, op wie zou u 
stemmen? 

Vraag stellen, als passage 

Of ik ga stemmen, dat hangt er vanaf, is er nog 
budget? 

Vraag stellen 

Hiernaast heb je ook nog hobbypeilers zoals 
Thierry Baudet van Forum voor Democratie. 

Publiek generaliseren 

Het lijkt me dat je bij een interne peiling op 150 
uitkomt. 

Publiek generaliseren 

Idealiter is de groep die je peilt een goede 
afspiegeling van de samenleving, maar het 
wordt bijvoorbeeld steeds lastigere deelnemers 
te vinden met een migratieachtergrond. 

Publiek generaliseren 

Hoe lossen opiniepeilers dat op? Vraag stellen 

En zijn peilingen dan allemaal onzin? Vraag stellen 

Als je 2 peilingen vergelijkt dan zijn de 
verschillen soms opvallend groot. 

Als-passage, publiek generaliseren 

Dan zou je ook dezelfde resultaten verwachten. Publiek generaliseren 

Als peilingen onderling zo verschillen dan kan 
er in theorie nog wel eentje goed zitten maar 
het zegt in elk geval dat ze niet allemaal kunnen 
kloppen. 

Als-passage 

En wat doe je op grote politieke dagen? Vraag stellen, publiek generaliseren 

En dat weet je wat je krijgt. Publiek generaliseren 

Alsof je voor een kerstdiner strategisch stemt 
voor pizza om dat je in elk geval geen spruitjes 
wilt en dan krijg je een smoothie van pizza met 
spruitjes terwijl je eigenlijk pannenkoeken had 
gewild. 

Publiek generaliseren 

Zijn peilingen eigenlijk wel een goed idee? Vraag stellen 

Dan kun je nog zeggen: verbied die dingen. Publiek generaliseren 

Als je erbij was geweest dan. Als-passage, publiek generaliseren 

En dan denk je, fijn alleen nog het gemiddelde, 
lekker rustig. 

Publiek generaliseren 

En dan heb je ook nog EenVandaag en die 
kunnen zich al helemaal niet inhouden. 

Publiek generaliseren 

En DWDD dan, die zullen sinds 2012 de kat toch 
ook wel iets meer uit de boom kijken? 

Vraag stellen 

Hoe ging dat deze week? Vraag stellen 

Heb ik al poesje mauw gezongen of niet? Vraag stellen 

Pieter wat gaan we doen? Vraag stellen 

Janine wat gaan we doen? Vraag stellen 

Dan denk je ach hij beantwoordt gewoon de 
vraag van de journalist. 

Publiek generaliseren 

Wat moeten we nou met die peilingen? Vraag stellen, publiek generaliseren 

We kiezen straks een volksvertegenwoordiging. Publiek generaliseren 

Als we ons op laten jagen door Maurice en zijn 
vriendjes dan krijgen we allemaal VVD’ers in de 

Als-passage, publiek generaliseren 
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kamer die daar alleen maar zitten omdat 
GroenLinksers bang waren voor pizza, nee 
spruitjes, nee de PVV. 

Prima als je VVD stemt, tuurlijk, maar doe dat 
dan op basis van de inhoud en niet op basis van 
het Songfestival 

Als-passage, publiek generaliseren 

Laten we op 15 maart allemaal stemmen op de 
partij waar je op wilt stemmen. 

Publiek generaliseren 

Maar waar het dus om gaat is dat je beter met 
je hart kunt stemmen. 

Publiek generaliseren 

Maar hoe kom je erachter voor welke partij je 
het diepst van binnen iets voelt? 

Vraag stellen, publiek generaliseren 

Behalve als je een app hebt. Als-passage, publiek generaliseren 

En als je al die gegevens dan van die poppetjes 
samenvoegt dan heb je een soort peilingen. 

Als-passage, publiek generaliseren 

 

Aflevering 7: Identiteit (12-03-2017) Parasociale strategieën 
 

Dat is ongelooflijk toch die uitslag? Vraag stellen 

Volgende verkiezingen gewoon weer bij mij op 
de kruk elke dag, naast mij, beetje peilingen ja? 

Vraag stellen 

Wat moet er dan nog meer weg? Vraag stellen 

Wie doet zoiets? Vraag stellen 

Moet president Erdogan nog meer macht 
krijgen? 

Vraag stellen 

Nou Erdogan, leer het ons dan, wat is volgens 
jou politiek en internationale diplomaite? 

Vraag stellen 

Trouwens, wat is eigenlijk een minister van 
familiezaken? 

Vraag stellen 

Ik bedoel, waarom bemoeit een minister zich 
met families? 

Vraag stellen 

Dat je eerst denkt: wat leuk en daarna ik kan 
niet. 

Publiek generaliseren 

Wat is dit? Vraag stellen 

Is dit een bioscoop, is dit een braderietje, kun je 
daar lasergamen, wat is dit? 

Vraag stellen 

U mag kiezen minister Kaya: fiets, klein rood 
stepje, kunnen we een huifkar laten komen, de 
rug van Ton Elias? 

Vraag stellen 

En dan kan je cynisch zijn, maar je kunt ook 
zeggen: dit is de multiculturele samenleving at 
its best. 

Publiek generaliseren 

Ik denk dan, wat is dat nou? Vraag stellen 

Het zou me niks verbazen als vanavond iemand 
op de Turkse staatstelevisie verschijnt en 
Sybrand Buma een christendemocratische 
appel noemt. 

Als-passage 

Die hoge noot van die trompettist, zou die 
vandaag dan eindelijk zuiver zijn? 

Vraag stellen 

Kun jij trompet spelen? Vraag stellen, publiek generaliseren 
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Het is natuurlijk ook moeilijk als er net een 
trein over jouw trompet is heengereden. 

Als-passage 

Moet je maar eens opletten, als je het weet, 
dan hoor je het. 

Als-passage, publiek generaliseren 

Nu weten we dat hij zelfs de datum kan 
voorlezen alsof het een schande is. 

Benoemen tijd en ruimte, publiek generaliseren 

Het is een beetje alsof je de Amsterdam Arena 
uitverkoopt en de dag voor je optreden 
veranderen ze de naam in Snackbar Tony. 

Publiek generaliseren 

Ik wilde ook nog een grap maken over de 
inhoud van de speech van Jesse Klaver, maar 
dat is niet gelukt want daarvoor heb je eerst 
inhoud nodig. 

Publiek generaliseren 

Kinderen, je zag ze overal. Publiek generaliseren 

Hier zie je de lijsttrekkers eindelijk eens 
stilstaan bij waar ze in godsnaam mee bezig 
zijn. 

Publiek generaliseren 

Kijk dat verhaal dat je zei dat roodkapje de wolf 
opensneed en dat daar de oma nog leven 
uitkwam kan ik wel in meekomen maar dat 
verhaal dat Je premier wordt, wat is dat voor 
sicke shit? 

Vraag stellen, publiek generaliseren 

Je weet dat je in een lastig gesprek zit als je 
over homogeweld moet beginnen om de sfeer 
er weer een beetje in te krijgen. 

Als-passage, publiek generaliseren 

Moeten die kinderen niet gewoon naar school? Vraag stellen 

Is het wel een goed idee dat kinderen zo druk 
bezig zijn met een slopende 
verkiezingscampagne? 

Vraag stellen 

Nou gelukkig is er nu een stichting die daar 
aandacht voor vraagt. 

Benoemen tijd en ruimte 

De Nederlandse identiteit is het belangrijkste 
verkiezingsthema? 

Vraag stellen 

Hoeveel vrijheid geven we op in ruil voor 
veiligheid? 

Vraag stellen, publiek generaliseren 

Hoeveel vluchtelingen nemen we op en hoe 
gaan we met ze om? 

Vraag stellen, publiek generaliseren 

Wat vinden we van de buitenlandse 
financiering van moskeeën?  

Vraag stellen, publiek generaliseren 

Wat doen we met Turkse ministers die hier 
campagne komen voeren voor een corrupte 
regering maar die Nederland niet in mogen en 
daarom landen met een vliegtuig in Duitsland 
en dan met een autootje de Grebbeberg komen 
overtuffen naar Rotterdam? 

Vraag stellen, publiek generaliseren 

Kortom, wat voor land willen we zijn? Vraag stellen, publiek generaliseren 

Laten we terugkijken op de campagnes om te 
zien wat de partijen voor antwoorden hebben 
gegeven op deze vragen. 

Publiek generaliseren 

We beginnen met de enige partij die eigenlijk 
niet mee debatteert en dat is de PVV. 

Publiek generaliseren 
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Maar dat geeft niks, want je moet wel echt 
onder een Koran hebben gelegen als je niet 
weet hoe Geert Wilders over Nederland denkt. 

Als-passage, publiek generaliseren 

Je gaat niet de Sharia invoeren, of een 
terroristische aanslag voorbereiden. 

Publiek generaliseren 

En je weet, als er één populist over de dam is, 
volgt de VVD. 

Publiek generaliseren, als-passage 

Nu willen ze nog steeds minder overheid en 
minder belasting, maar de slogan deze 
campagne luidt: normaal doen. 

Benoemen tijd en ruimte 

En dan kun je denken, wat is dan normaal? Vraag stellen, publiek generaliseren 

Maar gelukkig heeft Rutte, zoals jullie 
misschien weten, een brief geschreven waarin 
hij vrij specifiek zegt wat volgens hem niet 
normaal is. 

Publiek generaliseren 

Ja wat doe ik dan met mijn lege frietzakje? Vraag stellen 

Niet conducteurs bespugen, hoe kom ik dan op 
mijn werk? 

Vraag stellen 

Want we gaan door met het CDA. Publiek generaliseren 

Nou goed en dan denk je, is dat alles, gaan we 
daarmee de Nederlandse identiteit veilig 
stellen? 

Vraag stellen, publiek generaliseren 

Wacht even, gelijkwaardigheid tussen de man 
en de vrouw al duizenden jaren? 

Vraag stellen 

Of bedoel je dat misschien in Buma-jaren? Vraag stellen, publiek generaliseren 

‘Als het volkslied u niet blieft, wordt u Holland 
uitgetieft.’ 

Als-passage 

Lodewijk Asscher, wat heeft die te zeggen? Vraag stellen 

Het leuke is, als je heel goed zoekt in de diepste 
krochten van het internet dan kun je een beetje 
een idee krijgen van waar dat was. 

Als-passage, publiek generaliseren 

Dus Segers heeft, zo mogen we zo 
langzamerhand wel concluderen, in Egypte 
gewoond toch? 

Vraag stellen, publiek generaliseren 

Is het hier leuk? Vraag stellen, benoemen tijd en ruimte 

Hoe merkt Jan Roos dat bijvoorbeeld? Vraag stellen 

Nou als je de Nederlandse politiek dus mag 
geloven, dan heeft Nederland een 
identiteitscrisis. 

Als-passage, publiek generaliseren 

Ik snap wel dat je een beetje wilt meeliften op 
de nationalistische PVV trein, maar waar komen 
ze deze campagne dan allemaal mee? 

Vraag stellen, publiek generaliseren 

Is dit dan de Nederlandse identiteit? Vraag stellen 

Hier dan, het Wilhelmus, volgens mij vindt 
iedereen dat prima toch? 

Vraag stellen, benoemen tijd en ruimte 

Stel je voor dat de verkiezingen op alle punten 
zo vaag zouden blijven. 

Publiek generaliseren 

Het belangrijkste verkiezingspunt is de 
Nederlandse identiteit en dat geeft je allerlei 
mogelijkheden om te debatteren over zaken 
die er werkelijk toe doen. 

Publiek generaliseren 
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En daarom heb ik nu alvast een aantal 
verslaggevers naar die zaaltjes gestuurd om de 
sfeer te proeven. 

Benoemen tijd en ruimte 

Laten we meteen maar schakelen naar 
GroenLinks. 

Benoemen tijd en ruimte, publiek generaliseren 

 

Aflevering 8: Turkije (19-03-2017)  
 

Parasociale strategieën 

Het klinkt heel cool, maar je moet er wel mee 
oppassen. 

Publiek generaliseren 

De PVDA, daar moeten we het toch echt even 
over hebben. 

Publiek generaliseren 

Nou waar is het toch misgegaan bij de PVDA? Vraag stellen 

Hier, dit is een grafiek van de zetelverdeling 
door de jaren heen en daar kun je al een beetje 
aan zien wat de reden van het verval is. 

Benoemen tijd en ruimte, publiek generaliseren 

Want als je hem kantelt en je tekent er een 
oogje bij, dan zie je Jan met de pet die keihard 
de PVDA uitlacht. 

Als-passage publiek generaliseren 

Dit is het eerste Nederlandse feestje ooit, waar 
je Marokkanen mee had moeten nemen om 
binnen te komen. 

Publiek generaliseren 

Dus dan krijg je dit. Publiek generaliseren 

Moet je niet wat eten voordat je weggaat? Vraag stellen, publiek generaliseren 

Dus nu staat hij over baklava te fantaseren. Benoemen tijd en ruimte 

Want je zou maar 6 maanden op een vlot op de 
zee hebben gezeten. 

Publiek generaliseren 

Trouwens Victor, als je kijkt, ik heb je beste 
vriend weer gevonden. 

Als-passage, publiek generaliseren 

Je kan hem ophalen. Publiek generaliseren 

Wat moest hij doen? Vraag stellen 

Als hij nog een haring, 2 porties kip, kibbeling 
en een broodje makreel had gegeten dan had 
hij nu de absolute meerderheid gehad. 

Als-passage 

Maar oké, als Wilders volgens het buitenland 
zogenaamd verloren heeft, wie is dan volgens 
het buitenland de grote winnaar? 

Als-passage, vraag stellen 

Dus hoezo heeft het populisme verloren? Vraag stellen 

En nu moeten er van de 13 verschillende 
partijen die nu in de kamer zitten ook nog eens 
een kabinet worden gevormd. 

Benoemen tijd en ruimte 

We hebben een fittie, een beef of zoals we dat 
bij mij vroeger op het pleintje altijd noemde: 
een diplomatie ruzie die je maar zelden ziet. 

Publiek generaliseren 

Dat lijkt me onhandig als je een ambassadeur in 
Turkije bent. 

Als-passage, publiek generaliseren 

De ruzie tussen Nederland en Turkije is extra 
vervelend, want we hebben in Nederland een 
grote Turkse gemeenschap. 

Publiek generaliseren 
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Als hij bij de bakker een halfje wit bestelt, dan 
zegt de bakker: hoe bedoel je de stoel heeft 
een hoed op? 

Als-passage, vraag stellen 

Dit zijn Nederlanders, meestal gewoon hier 
geboren, die na een oproep van de Turkse 
regering in Nederland de straat op gaan om te 
rellen tegen Nederland. 

Benoemen tijd en ruimte 

Ik word ook altijd heel warm van binnen als ik 
Fryske Dúmkes op een bord zie liggen. 

Als-passage 

Wow, dit is cool toch? Vraag stellen 

Als ik dit zie dan denk ik Onderweg naar 
Morgen kan wel stoppen. 

Als-passage 

Wat, die zijn al gestopt? Vraag stellen 

Waarom staan die mensen dan zo te 
schreeuwen om Erdogan? 

Vraag stellen 

Hoe lang is die arm? Vraag stellen 

We hebben dus de situatie dat er in Nederland 
een hele groep Turkse Nederlanders is die 
vooral naar Turkse televisie kijkt. 

Publiek generaliseren 

Dus ik bereik ze nu waarschijnlijk niet. Benoemen tijd en ruimte 

Nou, laten we eens kijken naar die lange arm 
waarmee Turkije invloed uitoefent op Turkse 
Nederlands, en op mij op dit moment, en dan 
vooral naar de hand van de lange arm. 

Publiek generaliseren 

Dat krijg je automatisch als één van je ouders 
Turks is. 

Als-passage, publiek generaliseren 

Ook al ben jij hier geboren, je blijft Turks. Benoemen tijd en ruimte, publiek generaliseren 

Er waren hier dus opeens allemaal nieuwe 
mensen uit Turkije. 

Benoemen tijd en ruimte 

Nou, wat waren dat voor clubs? Vraag stellen 

Hoe kunnen Turkse ultra nationalisten nou 
helpen bij de integratie van Turkse 
Nederlanders in Nederland? 

Vraag stellen 

Als je een streng gelovige SGP of de NSB 
verantwoordelijk maakt voor integratie van 
Nederlanders in het buitenland dan krijg je 
zoiets. 

Als-passage, publiek generaliseren 

En misschien denk je nu: dat is diezelfde gast, 
en dat klopt, want er zijn niet zoveel Turkse 
Nederlanders die zich op dit gebied durven uit 
te spreken. 

Benoemen tijd en ruimte, publiek generaliseren 

Altijd als ik dat zie dan denk ik Goudkust kan 
wel stoppen. 

Als-passage 

Die zijn al gestopt? Vraag stellen 

Je zult nu zeggen tuurlijk dat systeem klinkt een 
beetje eng, maar die Nederlandse imams 
wonen in een vrij land die bepalen zelf wel wat 
ze zeggen. 

Publiek generaliseren 

Dus als er in Ankara iemand van Diyanet in 
slaap valt met zijn hoofd op het toetsenbord, 

Als-passage 
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dan staan er in Nederland 140 imams 
gelijktijdig qwertyuioppppppp. 

We hebben in Nederland dus wel een scheiding 
van kerk en staat, maar blijkbaar niet van 
moskee en Turkse staat. 

Publiek generaliseren 

Veel Turkse Nederlands zijn nogal verzot op 
hun Erdogan, waarom eigenlijk? 

Vraag stellen 

Die trouwens ook, als hij iets tegen de mensen 
wilt zeggen live inbelt tijdens het journaal via 
Facetime. 

Als-passage 

En waar loop je nou tegenaan als je veel 
speecht, dat is je op gegeven moment alles wel 
zo’n beetje gezegd hebt. 

Als-passage, publiek generaliseren 

Dus wat doe je dan? Vraag stellen, publiek generaliseren 

Je gaat gewoon dingen verzinnen. Publiek generaliseren 

Zo’n oproep om Nederlands te gaan verklikken, 
dat gaan mensen toch niet serieus doen? 

Vraag stellen 

Waarom niet? Vraag stellen 

Want als je je als Turkse Nederlander 
uitspreekt tegen Erdogan, dan blijft dat vaak 
niet zonder gevolgen. 

Als-passage, publiek generaliseren 

Arjen, van wie is deze beha? Vraag stellen 

Er zijn dus Nederlanders in Nederland die geen 
vrijheid van meningsuiting hebben en hoe kan 
je die nou helpen? 

Vraag stellen, publiek generaliseren 

Want wij  zijn nou juist zo trots dat je hier alles 
mag zeggen en dat je mag demonsteren zonder 
te worden opgepakt. 

Publiek generaliseren 

Als er één ding is wat Turkse Nederlanders aan 
Turkije bindt, dan is het wel voetbal. 

Als-passage 

Want wat vinden Turkse Nederlanders de 
allerleukste wedstrijd? 

Vraag stellen 

En dan natuurlijk vooral als Turkije wint. Als-passage 

Dus hebben wij een hele speciale versie van die 
wedstrijd gemaakt op Youtube en als jullie die 
allemaal kijken, liken en commenten dan komt 
die versie van die wedstrijd bovenaan op 
Youtube te staan. 

Publiek generaliseren, aanzetten tot 
interactiviteit 

Hier is speciaal voor alle Turkse Nederlanders 
die meer van Erdogan houden dan van 
Nederland de samenvatting van de EK- 
kwalificatie wedstrijd van 6 september 2015, 
Turkije- Nederland: 3-0. 

Benoemen tijd en ruimte 

Wie zaten er ook alweer allemaal in? Vraag stellen 

 

Aflevering 9: Airbnb (26-03-2017) Parasociale strategieën 
 

We hebben geld over. Publiek generaliseren 

Nou wat moeten we er mee doen? Vraag stellen, publiek generaliseren 

En als het je niet bevalt, dan pot je maar op. Als-passage, publiek generaliseren 
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De enige keer wanneer ‘waaronder de dader’ 
ergens op slaat is als iemand een luchtballon uit 
de lucht schiet waarin vier mensen zitten en dat 
dan het hele mandje bovenop hem terecht 
komt. 

Als-passage 

Dan kun je zeggen: er waren vier doden, 
waaronder de dader. 

Publiek generaliseren 

Dus je zit te lezen en je denkt jeetje wat mooi, 
ik raak in vervoering, ik wil hier iets mee. 

Publiek generaliseren 

Dan check je eerst even de heilige 
boekenleggen. 

Publiek generaliseren 

Nou stel je bent dus zo geïnspireerd en je bent 
van plan een aanslag te plegen. 

Publiek generaliseren 

Ja, dat wil je.  Publiek generaliseren 

Nou, dat lijkt me wel dat je dat doet. Publiek generaliseren 

Stel je wilt bijvoorbeeld met je kerk of moskee 
geld inzamelen voor een voedselpakket in 
Afrika. 

Publiek generaliseren 

Dus als iedereen die heilige boekenlegger nou 
even downloadt en in alle heilige boeken ter 
wereld stopt, dan ga ik er vanuit dat het 
internationale terrorisme binnen enkele weken 
van de aardbodem is verdwenen. 

Als-passage, oproepen tot interactiviteit 

Als ik een onderduikadres zocht dan zou ik ook 
gokken op Patrick Kluivert. 

Als-passage 

Tuurlijk, daar kun je blind je geld op inzetten. Publiek generaliseren 

Want Pattie en Okkie moet wel een duo zijn 
toch? 

Vraag stellen 

Moet je zo iemand nou wel een podium geven? Vraag stellen 

Een debat tussen een crimineel en zijn 
slachtoffer, wat is dat nou opeens? 

Vraag stellen 

Dat is toch helemaal geen programma voor 
goedkope sensatiezucht? 

Vraag stellen 

En toch vraag je je af: Waarom willen al die 
talkshows toch zo graag criminelen aan tafel? 

Vraag stellen, publiek generaliseren 

En waar halen ze die mensen eigenlijk 
vandaan? 

Vraag stellen 

Wie van jullie ken AIRBNB? Vraag stellen 

Wie gebruikt er weleens AIRBNB? Vraag stellen 

Niemand? Vraag stellen 

Ken je AIRBNB? Vraag stellen 

Nou, wat is AIRBNB? Vraag stellen 

Wie van jullie gebruikt er wel AIRBNB? Vraag stellen 

Dat is een leuk bedrijf toch? Vraag stellen 

Kijk hier heb je de leukste merken en hier de 
stomste merken. 

Benoemen tijd en ruimte, publiek generaliseren 

In het midden staan dan van die bedrijven 
waarvan je denkt, tja geen idee. 

Publiek generaliseren 
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Nou aan de linkerkant heb je bedrijven zoals de 
Triodos Bank, Tony Chocolonely en de 50-jarige 
Lisette die op de markt bloemen uitdeelt. 

Publiek generaliseren 

Hier vertelt hij over de eerste keer dat hij zijn 
ideetje ging pitchen. 

Benoemen tijd en ruimte 

Hebben wij dat echt nu ontdekt nadat de 
deurklink-klak-klik-klak klakte? 

Vraag stellen, benoemen tijd en ruimte, publiek 
generaliseren 

Mag ik er al weer af? Vraag stellen 

Laten we eens even kijken, wat is er aan de 
hand? 

Vraag stellen, publiek generaliseren 

Dat is heftig toch? Vraag stellen 

Je kunt ook zeggen, kom op, je woont in een 
grote stad, dan lopen er een keer wat rolkoffers 
door je straat om dat Peter en Marlies een 
weekje naar Bali zijn. 

Publiek generaliseren 

Laten we nog even naar Joe luisteren over de 
eerst drie geluksvogels die ooit bij hem 
mochten logeren 

Publiek generaliseren 

Moet je je voorstellen dat je dat hoofd naast je 
ziet als je wakker wordt en dat hij een omelet 
met Zwitserse kaas heeft. 

Publiek generaliseren, als-passage 

Volgens Joe is AIRBNB dus gewoon wat gasten 
in je huis en dan ’s ochtends wat eitjes voor ze 
bakken. 

Publiek generaliseren 

En dat komt doordat je met AIRBNB meer geld 
kunt verdienen dan met gewone huurders. 

Publiek generaliseren 

Hebben wij net ontdekt hoe het klinkt als je te 
laat bent voor je werk en er een stonede 
Braziliaan boven je toilet ligt te kotsen? 

Vraag stellen, als-passage, publiek 
generaliseren 

En als een huis geschikt is voor AIRBNB, dan 
gaat dus ook de prijs van het huis omhoog. 

Als-passage 

Als dit in elke grote stad gebeurt waar AIRBNB 
actief is dan moeten ze snel weer een stukje 
opschuiven op ‘Lubachs leuke merken lijn’. 

Als-passage 

Ik bedoel zelfs als je team zou bestaan uit Jack 
Bauer, Jason Bourne, Captain Planet, Jon Snow, 
Robocop, Wicky de Viking, Catwoman, Lassie, 
Zorro en Pierre Wind (ze moeten ook eten), dan 
nog ga je nooit alle illegale adressen opsporen. 

Als-passage, publiek generaliseren 

En tot nu toe kun je zeggen: AIRBNB is maar 
een platform. 

Benoemen tijd en ruimte, publiek generaliseren 

AIRBNB zou alle problemen kunnen oplossen 
als ze openheid zouden geven over de adressen 
en het aantal verhuurdagen. 

Als-passage 

Als die Joe met zijn groene gympjes lekker de 
hele binnenstad kapot wilt stampen dan mag 
dat. 

Als-passage 

En dan zeg je: Arjen moet hij niet voorbij dat 
schaarbedrijf? 

Vraag stellen, publiek generaliseren 
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En misschien denk je nu: ik woon helemaal niet 
in de buurt van de AIRBNB steden, hoezo is dit 
mijn probleem? 

Vraag stellen, benoemen tijd en ruimte, publiek 
generaliseren 

Het is niet jouw probleem, jij bent het 
probleem als je weer met je koffertje de wereld 
overtrekt om te gaan airbnb’en. 

Als-passage, publiek generaliseren 

Hier, je staat zelfs in de New York Times. Benoemen tijd en ruimte, publiek generaliseren 

Waar stond je mee in de New York Times? Vraag stellen, publiek generaliseren 

Het is alsof je bij een tankstation een kiloknaller 
gehaktstaaf in je bek dauwt, je moet het zelf 
weten maar je mag je jezelf er best een beetje 
voor schamen.  

Publiek generaliseren 

Hoe zie jij dit allemaal? Vraag stellen, publiek generaliseren 

Wat zeg je allemaal Joe?  Vraag stellen, publiek generaliseren 

Nu is het klaar, nu is het klaar Joe. Benoemen tijd en ruimte 

Hebben wij net ontdekt dat het mogelijk is 
miljarden te verdienen, terwijl je ook nog 
allemaal steden verwoest? 

Vraag stellen, publiek generaliseren 

Nu zie ik het ook. Benoemen tijd en ruimte 

Als ik voor mijn achttiende geen Joden zou 
haten kreeg ik een scooter. 

Als-passage 

En nu kun je ook denken: ach de Holocaust is zo 
bekend, is het eigenlijk nog wel nodig om daar 
les over te geven? 

Benoemen tijd en ruimte, vraag stellen, publiek 
generaliseren 

Maar als je niks kunt zeggen over dingen waar 
je niet bij was dan valt er vrij veel af. 

Als-passage, publiek generaliseren 

Wat vind je van de Holocaust? Vraag stellen, publiek generaliseren 

 

Aflevering 10: Klimaatverandering (02-04-2017) Parasociale strategieën 
 

Want wij denken altijd: Rusland is een dictatuur 
waar je niet mag protesteren tegen de regering 
maar dat valt best mee. 

Publiek generaliseren 

Kijk hier is een bordje ‘Poetin is de duivel’, dat 
mag gewoon. 

Benoemen tijd en ruimte 

Trouwens ik zit nu even te kijken en die 
demonstrant ken ik ergens van. 

Benoemen tijd en ruimte 

Dat is een lekker dansje toch? Vraag stellen 

Wat heeft die Navalny nou allemaal voor lelijks in 
zijn film over dansgod Medvedev dat hij in een 
politiebusje in geëindigd? 

Vraag stellen 

Dus Mark als je nou zit te kijken en je wilt ook 
zo’n leven, zet dat geld opzij, maak een 
spaarpotje, open die bonusrente rekening. 

Als-passage, publiek generaliseren 

Moet Nederland daar nou aan meedoen? Vraag stellen 

Bovendien zouden we geen schijn van kans 
maken, want Poetin is nog steeds erg populair. 

Publiek generaliseren 

Zo’n fout land waar critici worden vermoord en 
opgesloten, moeten we daar wel naartoe? 

Vraag stellen, publiek generaliseren 



41 
 

Mochten we er toch naartoe gaan, laten we dan 
uit solidariteit met Navalny op de tribunes 
allemaal de Medvedev dansen. 

Publiek generaliseren 

Wat weten we wel? Vraag stellen, publiek generaliseren 

Maar wat er besproken wordt weten we niet. Publiek generaliseren 

We hebben geen idee wat de partijen van plan 
zijn. 

Publiek generaliseren 

Wat er nog meer bij hoor als je over het klimaat 
praat is benadrukken dat er twee kampen zijn. 

Als-passage, publiek generaliseren 

Als hij nog langzamer praat dan zitten we al in de 
volgende generatie. 

Als passage, publiek generaliseren 

Dat kan gebeuren, het is live televisie. Benoemen tijd en ruimte 

Dat is een vette technologie toch? Vraag stellen 

Waar was ik? Vraag stellen 

En als ik mijn handjes voor mijn ogen doe, 
kunnen jullie mij niet zien toch? 

Als-passage, vraag stellen, publiek 
generaliseren 

Je weet als president van een land dat je een kut 
idee hebt, als alleen de vicepremier staat te 
klappen.  

Als-passage, publiek generaliseren 

De gletsjers verdwijnen, maak je je daar zorgen 
om? 

Vraag stellen, publiek generaliseren 

Je hebt dus twee kampen in het klimaatdebat, 
maar waar zet ik mezelf? 

Vraag stellen, publiek generaliseren 

Volgens het overgrote deel van de 
wetenschappers hebben we echt een probleem. 

Publiek generaliseren 

Dan denk je misschien: dat is heel weinig, dat is 
nog niet eens het verschil tussen een fleecetrui 
en een onesie. 

Publiek generaliseren 

Maar als de aarde nog ietsje meer opwarmt, tot 
2 graden, dan heeft dat onomkeerbare 
rampzalige gevolgen. 

Als-passage 

En dan kun je denken: wat kan mij dat koraal 
schelen, ik eet dat toch nooit? 

Vraag stellen, publiek generaliseren 

En je kunt het ook elke dag zien. Publiek generaliseren 

En dan hebben we nog het geluk dat maart maar 
31 dagen heeft. 

Publiek generaliseren 

Om wat aan die klimaatverandering te doen, 
kijken we natuurlijk naar de politiek. 

Publiek generaliseren 

Heeft er iemand enig idee waarom dat is? Vraag stellen 

En dan denk je leuk, iedereen mag blijkbaar mee 
beslissen bij de VVD, maar Gert-Jaap is een 
notoire klimaatscepticus. 

Publiek generaliseren 

Dus we staan misschien wel voor het grootste 
probleem ooit in de geschiedenis, 97% van alle 
klimaatwetenschappers zegt dat 
klimaatverandering door mensen wordt 
veroorzaakt, maar de VVD luistert liever naar een 
soort Nederlandse Donald Trump. 

Publiek generaliseren 

We hebben zelf geen ideeën, maar als iemand 
iets lokaals verzint heel graag. 

Publiek generaliseren, als-passage 



42 
 

Is er binnen die partijen dan helemaal niemand 
onthutst over? 

Vraag stellen 

Dus zelfs de vorige VVD-generatie begint zich 
zorgen te maken over wat er nu in Den Haag 
gebeurt. 

Benoemen tijd en ruimte 

Waar is het talkpoeder? Vraag stellen 

Wie kan Ed Nijpels verschonen, welke? Vraag stellen 

We hadden natuurlijk al de nivelleringsnerts, de 
rekeningrijdrups, de eigenrisicoeend, de 
belastingbaviaan, de integratieimpala en de 
pensioenpotvis. 

Publiek generaliseren 

We hebben nu dus ook het klimaatkonijn dat 
tijdens de kabinetsformatie uit de hoge hoed 
gaat komen. 

Publiek generaliseren, benoemen tijd en ruimte 

Mooi toch? Vraag stellen 

Wat was het belangrijkste punt van het 
klimaatakkoord van Parijs? 

Vraag stellen 

Weet je het nog van dat dan de hele wereld naar 
de klote gaat en je nergens meer koraal kan 
eten? 

Vraag stellen, publiek generaliseren 

Dus wat Parijs voor elkaar heeft gekregen is dat 
als we met alle landen de afspraak van Parijs 
halen, dan is er een kans dat we de planeet niet 
nog meer verneuken. 

Als-passage, publiek generaliseren 

Dus er is een afspraak met alle landen waarvan 
we hopen dat het genoeg is, een soort minimum 
waar iedereen zich aan moet houden, waar 
iedereen aan mee wilt doen. 

Publiek generaliseren 

We zagen het net al dat de VVD-ouderen hiervan 
balen, maar ja is dat alles? 

Vraag stellen, publiek generaliseren 

Om de mensen daar aan tafel er aan te 
herinneren, stel ik voor dat we dat klimaatkonijn 
vandaag nog uit zijn holletje timmeren. 

Benoemen tijd en ruimte, publiek generaliseren 

Door alle lijsttrekkers aan tafel vanavond nog, via 
Facebook, Twitter en Instagram een bericht te 
sturen met een emoji van ene konijn. 

Aanzetten tot interactiviteit 

Als je het leuk vindt kun je het ook nog naar Ed 
(@) Nijpels sturen. 

Als-passage, publiek generaliseren 

We kunnen het hem trouwens gewoon vragen, 
want hij is hier, de bedenker van het 
klimaatkonijn: Ed Nijpels. 

Publiek generaliseren 

Hier, een klimaatkonijn. Benoemen tijd en ruimte 

Is dat goed? Vraag stellen 
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8.2 Discoursanalyse 
Aflevering 1: Inburgeren (22-01-2017) 
 

Het onderwerp 
De eerste aflevering van het nieuwe seizoen gaat in op het systeem rondom het inburgeren in 
Nederland.  Eerst worden er korte fragmenten getond waarin de actualiteit besproken wordt. 
Hierin worden Wilders, stroomuitval, Jinek en Rutte kort ter sprake gebracht. Daarnaast wordt het 
bekende fragment ‘the Netherlands second’ getoond waarin Nederland zich op karakteristieke 
wijze voorstelt aan de VS en Donald Trump. Er volgt de introductie van ‘Binnenhof Beats’, een 
soundboard met quotes van politici.  
 
Na ongeveer 13 minuten wordt het hoofdthema inburgeren geïntroduceerd. Dit begint met de 
verdeeldheid over immigratie. Ondanks een vrijwel gelijk aantal immigranten daalt het aantal 
geslaagden van 25.000 naar 5.000 voor de inburgeringscursus. Kabinet Rutte 1 is verantwoordelijk 
voor dit beleid, dat gebaseerd is op een vrije markt en privatisering van de inburgeringscursus. 
Rutte 2 voert dit beleid verder uit, met als verantwoordelijke Lodewijk Asscher (PVDA). Eigen 
verantwoordelijkheid voor de burger, dat is dus tegen de PVDA standpunten. De immigrant is zelf 
verantwoordelijk voor het regelen en behalen van de cursus, maar alles is in het Nederlands. 
Daarnaast moet de immigrant er zelf voor betalen en vaak dus geld lenen van DUO. Ook dat is 
eigen verantwoordelijkheid. Zelf op zoek naar welke van de 191 aanbieders er gekozen wordt met 
€10.000 van de overheid op zak. De organisatie Blik op Werk is toezichthouder of alles eerlijk gaat, 
maar heeft geen toegang tot de lessen. Vervolgens worden er een aantal vragen geoefend van de 
inburgeringscursus. Zijn conclusie is dat er sprake is van schrikbarende resultaten maar dat 
verantwoordelijkheid bij inburgeraar wordt gelegd door de VVD. PVDA wilt het anders doen, maar 
heeft het wel 4 jaar uitgevoerd. 
 
 Daarna volgt een item over de obsessie van de publieke omroep met de Elfstedentocht. Dit wordt 
gecombineerd met een item met verslaggever Tex de Wit. 

De functie 
Zowel Wilders, Rutte als Jinek worden kritisch onder de loep genomen. Wilders vanwege zijn 
gebrekkige Duits, kapsel en stelling dat blonde vrouwen hun haar niet durven te tonen in 
Nederland. Jinek komt met het ‘originele’ idee om een politiek verslaggever mee te sturen op 
campagne, iets dat vrijwel elk programma doet. Rutte geeft eerst in een interview aan open te 
staan voor samenwerking met alle partijen, maar een paar dagen later verkondigd hij dat de kans 
op samenwerking met de PVV 0 % is. Dit mag hij vervolgens bij dezelfde interviewer weer 
uitleggen en deze geeft hij te kennen dat het blijkbaar niet duidelijk was. Lubach noemt hem in 
deze passages een kakker en koorbal. Daarnaast worden zijn uitingen opgeslagen in het 
soundboard waarmee Lubach zijn uitingen meerdere keren op satirische wijze laat herhalen op 
een beat. Het fragment waarin Nederland zich voorstelt aan Trump heeft vooral als functie aan te 
tonen wat voor falend beleid president Trump voert (al worden hier dus geen parasociale 
strategieën gebruikt). 
 
De belangrijkste functie betreft echter het aankaarten van het falende immigratiebeleid van de 
afgelopen kabinetten. Ondanks een vrij constante stroom van immigranten is er een drastische 
daling van het aantal immigranten dat slaagt voor de inburgeringscursus. De VVD wordt verweten 
de verantwoordelijkheid volledig bij de immigrant te leggen terwijl hiervoor kennis van de 
Nederlandse taal een vereiste is. Daarnaast is het toezichtsorgaan niet in staat een waardig 
oordeel te vellen en zijn de immigranten dus volledig op zichzelf aangewezen. Lubach toont 
hiermee aan dat de VVD aangesproken zou moeten worden op het immigratiebeleid en niet de 
immigrant zelf. Dit doet hij aan te geven dat er misbruik gemaakt wordt van de taalbarrière en dat 
de vragen uit de inburgeringscursus zo verwarrend zijn dat het er ook voor oorspronkelijke 
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Nederlands geen touw aan vast te knopen is. Volgens Lubach is de verantwoordelijkheid bij de 
immigrant leggen in dit geval gelijk aan de autosleutel aan een peuter geven en dan verrast zijn 
dat er een ongeluk gebeurt. Naast de kritiek op de VVD uit Lubach ook zijn kritiek richting de 
PVDA. Zijn voerden dit beleid namelijk de afgelopen vier jaar uit, totaal tegen de principes van de 
partij in. De uitvoerend minister Lodewijk Asscher was hiervoor verantwoordelijk en is nu juist de 
persoon die naar voren wordt geschoven als nieuwe lijsttrekker om het geheel anders te doen. 
Lubach geeft aan het vreemd te vinden dat bij een totale koerswijziging dezelfde persoon als 
verantwoordelijke wordt aangesteld.  

 

 

Aflevering 2: Gronings gas (29-01-2017) 
 

Het onderwerp 
De aflevering begint over het tuinhuisje van Plasterk, dat kapot moet omdat hij geen 
bouwvergunning heeft. Tegelijkertijd is Ard van der Steur afgetreden wegens de Teeven-deal. 
Nieuwe minister woningbouw wordt toevallig Plasterk, conclusie: niet fucken met het tuinhuisje 
van Plasterk. Hierna volgt ‘spot je spotje’, een analyse van het reclamespotje van het CDA. Het CV 
van de vrouw in het spotje staat vol met verkeerde informatie. Daarna is het tijd voor de rubriek 
‘Kutten met Rutte’. Dit betrof een brief van Rutte in alle kranten, met als voornaamste bericht: 
normaal doen. De punten van de VVD worden doorlopen en daarna worden een aantal mogelijk 
VVD slogans geopperd.  
 
Nederland is een ‘supergaaf’ land dankzij gas uit Groningen. Er is 200 miljard euro aan aardgas 
verdiend, waardoor we behoren tot de top 10 rijkste landen. Dit leek enkel voordelen te hebben 
tot er in 1986 aardbeving plaatsvond. 100.000 mensen met schade in Groningen en een totale 
huizenwaarde die met een miljard euro afnam door aardbevingen. De NAM, in handen van Shell 
en ExonMobil is de organisatie die hiervoor allemaal verantwoordelijk is. Henk Kamp (VVD) stelde 
het probleem namens het kabinet aan de kaak en gaf aan dat schadeclaims onafhankelijk moeten 
worden bekeken. Centrum veilig wonen (CVW) wordt hiervoor ingeschakeld. Het CVW bestaat 
voor meer dan de helft uit Arcadis (consultancy) en dat is wereldwijd de preferred supplier van 
Shell. De schade moet ook vastgesteld worden volgens protocollen van de NAM zelf. Er wordt een 
externe toezichthouder ingeschakeld de Nationaal Coördinator Groningen bestaande uit 160 
ambtenaren onder leiding van Hans Alders. Zij werken onder het Ministerie van Economische 
Zaken dat geld verdient aan gasboringen. Daarnaast gaat 90% van schadevergoedingen naar 
experts en moeten de mensen die wel een schadevergoeding krijgen een zwijgcontract tekenen. 
Noorwegen heeft zelfs een museum over hoe Nederland met aardgas is omgegaan als voorbeeld 
van hoe het niet moet. Er wordt een tegenvoorstel gedaan dat bestaat uit een daadwerkelijk 
onafhankelijk orgaan met schadevergoedingen betaalt vanuit de staat, die het kan verhalen op de 
NAM. 
 
Tot slot volgt een kort item over Trump die wilde plannen als een plaatsen van een olieleiding, 
muur en het stoppen van steun voor anticonceptie wilt doorvoeren. Liliane Ploumen (PVDA) komt 
met een concreet voorstel en spreekt zich uit tegen het beleid van Trump. 
 

De functie 
Net zoals in de 1e aflevering moet het huidige kabinet het ontgelden. Ard van der Steur wordt net 
als een groot gedeelte van de VVD als onbetrouwbaar weggezet en het kabinet is een rotzooi 
volgens Lubach. 
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Het verkiezingsspotje van het CDA wordt gefileerd aan de hand van een quote van Buma. Hij zegt: 
“als je het je kinderen niet meer uit kunt leggen is het tijd voor verandering.” Dit wordt door 
Lubach weggezet als een nietszeggende slogan, omdat er heel veel zaken zijn die voor kinderen 
niet te begrijpen zijn maar toch gedaan moeten worden. 
 
De brief van Rutte die in alle kranten te zien was wordt ook kritisch beschouwd. Volgens Lubach 
stond de partij altijd voor zelfredzaamheid en een vrije markt met ondernemerschap, maar is het 
nu een soep van verschillende partijen geworden. Met ‘normaal doen’ stelen ze een populistische 
oneliner die bij de PVDA hoort. Daarnaast gebruikt de VVD het sociale van de SP bij het voorbeeld 
van het halen van een kom soep bij de buren. Er wordt over het milieu gesproken zoals bij 
Groenlinks en als klap op de vuurpijl wordt een bekende quote van Bill Clinton letterlijk gebruikt 
door Rutte. Hij zegt: ”Er is niks mis met Nederland wat niet gemaakt kan worden met wat goed is 
aan Nederland.” Volgens Lubach maakt dit Rutte een standpuntenstofzuiger met van andere 
partijen bijeen geraapte ideeën. Gekscherend komt Lubach met een aantal nieuwe slogans die 
allemaal verdacht veel lijken op die van andere bedrijven om aan te tonen dat de VVD bijna geen 
eigen standpunten meer heeft. 
 
Volgens Lubach heeft Nederland veel te danken aan de ontdekking van het grootste aardgasveld 
van Europa bij Slochteren. Echter wordt het probleem met de aardbevingen pertinent ontkent. 
Henk Kamp zou er namens het kabinet eindelijk wat aan gaan doen, maar zegt expliciet dat een 
organisatie er ‘op afstand’ naar moet kijken in plaats een duidelijkere term als ‘onafhankelijk’. De 
organisaties die er bij betrokken worden zijn namelijk allemaal verbonden aan hogere instanties 
waaronder Shell, dat voor de helft eigenaar is van de NAM. Hierdoor zal volgens Lubach het 
probleem niet opgelost worden en zijn de mensen in Groningen hier de dupe van. Hij stelt voor 
om hoffelijker om te gaan met de mensen uit Groningen die last hebben van een probleem waar 
het hele land al decennia lang van profiteert. De kosten moeten vanuit de staat naar de burger 
gaan en de NAM moet het dan weer aan de staat afstaan volgens Lubach. Hiermee krijgt de 
burger waar hij recht op heeft en mag de NAM het met de staat uitvechten. Lubach geeft hiermee 
nogmaals aan dat het huidige kabinet van de VVD en PVDA op dit punt niet bekwaam heeft 
opgetreden. 
 
Lubach laat zich tot slot nog positief uit over Liliane Ploumen van de PVDA omdat ze met een 
concreet voorstel richting een aantal beslissingen van Trump komt en zich als één van de weinigen 
tegen hem durft uit te spreken. Hiermee wil Lubach aantonen dat hij zich niet enkel negatief over 
politici uitlaat. 
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Aflevering 3: De Belastingsdienst (05-02-2017) 
 

Het onderwerp 
De politie heeft een nieuw wapen gekregen, de taser. Het wapen is gevaarlijk voor mensen die 
verward zijn of onder invloed van alcohol of drugs maar wordt juist bij dat soort mensen gebruikt. 
Hierna volgt een item over Tom Egbers. Stichting ‘Free Tommy’ wordt in het leven geroepen 
omdat Tom Egbers gegijzeld zou worden door de NOS. Dit alles naar aanleiding van de 
zondagavond waarbij hij 3 programma’s achter elkaar presenteert. Daarna volgt een introductie 
over de verkiezingen waarbij 81 partijen zich hebben aangemeld. 50 partijen haakten hiervan al 
snel af. Het debat van de NOS wordt aangehaald waarbij er vooral aandacht is voor de loting die 
bepalend is voor wie met wie zal debatteren.  
 
Hierna volgt een item over de AIVD en Dick Schoof, Nationaal Coördinator Terrorisme Bestrijding. 
Dit betreft een fragment over het plan van aanpak na een aanslag met voornamelijk komische 
voorstellen. 
 
Het hoofdthema van deze uitzending betreft de Belastingdienst. Eric Wiebes van de VVD is 
hiervoor verantwoordelijk als Staatssecretaris van Financiën. Er moet worden bezuinigd bij de 
Belastingdienst waardoor er van de 30 000 banen 5000 weg moeten. Er is een vertrekregeling 
opgesteld om dit mogelijk te maken en deze had als gevolg dat 2000 werknemers teveel weg 
wilden. De vertrekregeling was opgesteld om de laagopgeleiden te laten vertrekken. In plaats 
hiervan vetrokken de jonge hoogopgeleiden. Daarnaast vertrokken ook een aantal ouderen met 
nog 1 of 2 jaar te gaan tot hun pensioen. Door een verkapt vroegpensioen moest de 
Belastingdienst zichzelf een boete geven. Door deze cijfers is het hele project 66 miljoen duurder 
uitgevallen dan begroot. Daarnaast heeft intern onderzoek uitgewezen dat er sprake was van grof 
taalgebruik op de werkvloer en wanbeleid op het gebied van privacy bij de Belastingdienst. 
Zembla geeft aan dat alle belastinggegevens voor sommige partijen in te zien waren die hier niet 
bij zouden moeten kunnen, waardoor in theorie alle belastinggegevens op straat zouden kunnen 
liggen. In de periode onder Wiebes zijn er 3 directeuren verantwoordelijk geweest bij de 
Belastingdienst, waarvan de laatste al na 1 week voor de hoorzitting moest verschijnen. Op dat 
moment wordt iemand verantwoordelijk gehouden die pas net bij die organisatie is gekomen. 
 
De uitzending sluit af met een item over Trump. Tex de Wit komt praten over zijn boek “Donald 
Trump is een lul.” Hierin wordt Trump op satirische wijze afgeschilderd als een onwaardig 
president. 
 

De functie 
In het begin van de aflevering wordt de NOS op twee manieren in verlegenheid gebracht. In 
eerste instantie met het ‘gijzelen’ van Tom Egbers, waarbij Lubach aangeeft dat ze op sportgebied 
alles door hem laten presenteren en geen waardig vervangend presentator hebben. Daarnaast 
wordt de loting voor het verkiezingsdebat bij de NOS omschreven als iets wat ze op de redactie bij 
Zondag met Lubach hadden bedacht. De werkelijkheid heeft de satire ingehaald geeft Lubach aan. 
Vervolgens krijgt Sylvana Simons nog een sneer door te stellen dat zij tegen de loting was omdat 
het haar te veel aan de decembermaand zou doen denken. 
 
Eric Wiebes (VVD) en zijn rol bij de Belastingdienst worden stevig door de mangel gehaald. Wiebes 
zou dan wel een intelligente man zijn, maar zeker geen politicus volgens Lubach. Hij wordt in het 
nieuws omschreven als ‘wonderboy Wiebes’ en als een woordkunstenaar. Lubach gebruikt een 
aantal van de uitspraken van Wiebes om deze tegen hem te gebruiken. De problemen bij de 
Belastingdienst worden door Lubach dan ook toegeschreven aan Eric Wiebes. Lubach stelt een 
vertrek regeling voor hem op waarbij Wiebes een baan aangeboden krijgt bij Zondag met Lubach 
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op de redactie. Lubach geeft aan dat Wiebes contact op kan nemen per mail, zijn gegevens liggen 
toch al op straat. Om het compleet te maken wordt de stem van Wiebes onder een fragment van 
Ernie geplakt waardoor Wiebes als onbekwaam voor zijn baan wordt gerepresenteerd. 

 

Aflevering 4: Defensie (12-02-2017) 
 

Het onderwerp 
De aflevering start met een item over de gaswinning in Groningen en de protesten daartegen. 
Daarnaast was ook een verkiezingsdebat in Groningen zonder Rutte en Wilders. Wilders kwam 
wel opdagen voor een interview voor WNL met Rick Nieman. Daarnaast twitterde hij een 
bewerkte foto Wilders op Twitter van Pechtold. Dit biedt voor Lubach aanleiding tot het 
aanmaken van het account @GeertMilder op Twitter. 
 
Tussendoor volgt een carnavalsitem over campagnekrakers van de partijen, hier worden 
meerdere slogans tot carnavalshits omgebouwd. 
 
Het hoofdthema van deze aflevering is Defensie. Momenteel zijn er veel dreigingen van buitenaf 
en er komt straks een nieuwe Minister van Defensie. Vandaar het item: dossieroverdracht. Leonie 
Sazias (50+) wordt als willekeurige Minister van Defensie gekozen en is hiermee de opvolger van 
Jeanine Hennis Plasschaert. Vervolgens worden er vijf speltips gegeven.: 

1. Wees nooit bang. Een filmpje waarbij Hennis Plasschaert meerdere malen schrikkend in 
beeld wordt gebracht. 

2. Ken je budget.  Veel bezuinigingen op Defensie: schieten zonder munitie, helm delen, 40% 
personeel niet gelijk beschikbaar, geen toestemming voor aanwezigheid herdenkingen de 
tanks verkocht aan Duitsland.  

3. Ken je vijand. Een lijst met landen waar we soldaten hebben. Leveren slechts 1 soldaat 
aan Libië en zijn eigenlijk maar een kleine partij. 

4. Ken je zakenpartners. Steeds vaker samenwerken met bedrijven is nodig voor meer geld. 
Defensie is opgelicht door cateraar voor een gigantisch bedrag maar werkt er nog steeds 
mee samen.  

5. Ken je vrienden. De NAVO, aanval op 1 land is een aanval op allen. Minimaal 2% BNP moet 
naar de NAVO maar Nederland levert maar 1,2% in. De VS betaalt driekwart van het totale 
budget en Nederland moet dus opletten dat het niet op zichzelf aangewezen zal worden. 

De functie 
Zoals ook in eerdere afleveringen wordt Rutte aangesproken op zijn inconsistente uitspraken. 
Over de gaswinning in Groningen zegt Rutte: “Volgens mij doen we dat netjes, maar ik begrijp dat 
mensen daar natuurlijk woest over zijn.” Lubach stelt dat dit Rutte eens moet kiezen en deze 
uitspraak is daar kenmerkend voor. Hij moet namelijk in dit geval kiezen tussen één van beide 
zinsdelen. 
 
Het verkiezingsdebat in Groningen vindt plaats zonder Rutte en Wilders die door Lubach die ‘bal’ 
en die ‘blonde’ worden genoemd. Hij stelt hierbij wel dat zonder deze twee politieke figuren er 
een nutteloos debat ontstaat waarbij iedereen het met elkaar eens is. Wilders wordt verder nog 
aangevallen op het feit dat hij een bewerkte foto van Alexander Pechtold op Twitter heeft 
gedeeld en zelf nog blij is met de aandacht. Hierbij oppert Lubach de tegenhanger @GeertMilder 
op Twitter voor een geluid met meer nuance om aan te tonen hoe weinig nuance Geert Wilders is 
zijn uitspraken heeft. 
 
Het item over defensie toont aan dat Nederland op dit gebied al jaren tekort schiet. Er wordt al 
jaren op bezuinigd en is hierdoor nu een lachwekkend geheel geworden volgens Lubach. Te 
weinig munitie, opgelicht worden door je eigen cateraar, te weinig mankracht en bovendien te 
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weinig geld naar de NAVO. Lubach geeft aan dat het naast een rotzooi vooral ook heel moeilijk 
gaat worden voor de nieuwe Minister van Defensie. 

 

Aflevering 5: Geert Wilders (19-02-2017) 
 

De participanten 
Deze aflevering start met de verkiezingstijd en wat dit met politici doet. Buma probeert kiezers te 
trekken door te praten met kinderen. Denk probeert via facebook mensen te bereiken en raakt in 
de problemen door nep account. 
 
Het hoofdthema van deze aflevering is de campagne van Geert Wilders met de slogan: Nederland 
wordt weer van ons. In 2004 vindt de oprichting van de PV plaats. Hij benoemt veel zaken die hij 
niet goed vindt en die zaken moet je dan concreet uitwerken.  Hiervoor kijkt Lubach op 
verschillende plekken om te vinden wat de plannen van de PVV concreet zijn. Het 
verkiezingsprogramma 2017 bestaat past op een a4. Dit is de grootste partij van Nederland in de 
peilingen samengevat in 259 woorden. De standpunten zijn: Nederland weer van ons, minder 
Islam in Nederland, geen geld meer naar ontwikkelingshulp, windmolens enz. (letterlijk enz.) Hij 
benoemt enkel dingen waar hij van af wil. Dan kijkt Lubach op Stemwijzer. De PVV is de enige 
partij naast ‘geen stemmers’ waar geen toelichting staat. Op Twitter kijkt Lubach verder, maar 
vindt hij ook niks concreets. Interviews geeft Wilder nauwelijks maar gelukkig is er een interview 
van WNL met Rick Nieman. Hierin meldt Wilders dat hij een aantal zaken wilt doen: enkel halal 
voedsel op scholen verbieden, de Koran symbolisch verbieden. Lubach komt met het verbod op 
Mein Kampf, dat vanuit rechts kwam en niet vanuit links zoals Wilders aangeeft. De Pvv doet geen 
beloftes op details en ook in de Tweede Kamer komen geen antwoorden. Het maakt Wilders niet 
uit hoe het gebeurt, als het maar gebeurt. 
 
Tot slot draait het toch ook om de poppetje: vandaar de Kamergotchi app. Politici zijn de beste 
zakkenvullers.  

De functie 
Bij verkiezingstijd horen volgens Lubach stomme acties van lijsttrekkers. Zo steekt Buma zijn tijd in 
praten met kinderen die toch niet mogen stemmen. Denk maakt vooral zichzelf belachelijk door 
de filmpjes op Facebook en het gebruik van nep profielen voor het zwartmaken van politieke 
tegenstanders. Ze geven aan dat het NRC als jaren tegen ze zou zijn en ze in een kwaad daglicht 
probeert te stellen. Lubach vindt dit onwaar en aanstellerij. 
 
Daarna wordt Wilders zijn visie uiteengezet. Lubach kijkt op alle mogelijke plekken om te 
achterhalen hoe Wilders zijn plannen concreet uit wilt voeren. Dit vindt hij echter nergens en dat 
vindt hij kwalijk gezien Wilders al 12 jaar in de kamer zit en nog steeds in de ‘schetsfase’ zit zonder 
concrete plannen. Bovendien is hij alleen maar extremer geworden in zijn eisen zonder aan te 
geven hoe hij dat wil bewerkstelligen. Volgens Lubach zou geen enkele andere partij hiermee weg 
komen. Lubach roept iedereen op Wilders te vragen hoe hij dat dan wilt doen met #Hoedan. 
Lubach wilt dat mensen zich eerst afvragen hoe Wilders bepaalde zaken wilt uitvoeren. 

 

Aflevering 6: Peilingen (05-03-2017) 
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Het onderwerp 
De aflevering start met een aantal actualiteiten, waaronder de mensen achter de politici. Deze 
knikken of schudden in beeld om punten van politici te versterken of te ontkrachten. Volgens 
Denk laten ziekenhuizen allochtonen eerder doodgaan, maar dit blijkt onjuist. GGZ Friesland heeft 
zelfde naam als Denk en heeft de naam laten veranderen in verband met verkeerde e-mails.  
Henk Krol haalt AOW en WAO door elkaar en moet rustiger aan gaan doen.  
 
Dan volgt een item over de DVD: ontspan je campagne. Dit zijn oefeningen voor politici om tot 
rust te komen in deze drukke verkiezingstijd. 
 
Het hoofdthema betreft de deilingen: Er zijn Groenlinksers die overwegen VVD te stemmen. 
Peilingen laten mensen dingen doen die ze helemaal niet willen. Groenlinks aanhangers 
overwegen VVD te stemmen zodat de PVV niet de grootste wordt. Er zijn 6 officiële peilers, die 
samen de peilingwijzer vormen. Groep die je peilt zou een weerspiegeling moeten zijn van de 
samenleving maar peilingen verschillen vaak onderling. 2012: een race in de peilingen. Maurice de 
Hond elke dag bij DWDD in de laatste verkiezingsweek. Peilingen hebben invloed op peilingen. 
Ruim kwart stemde in 2012 namelijk strategisch. Mensen stemden dus niet op waar ze het mee 
eens waren, maar stemden om partijen niet de grootste te laten worden. Het creëert een eigen 
wereld die daarna werkelijkheid wordt. Verbieden kan niet, zoals in Italië blijkt. Losse peilingen 
worden niet meer beschouwd relevant nieuws maar alleen de peilingwijzer. Elke losse peiling 
verandert de peilingwijzer waardoor er net zo vaak nieuws ontstaat. Politici maken ook gebruik 
van peilingen. Rutte wilt tweestrijd met PVV om zelf de grootste te worden. Door de tweestrijd 
kan het dus dat Groenlinksers  op VVD stemmen om de PVV uit te sluiten.  Lubach komt met een 
revolutionair voorstel:  Laten we 15 maart allemaal stemmen op de partij… waar je voor wilt 
stemmen. 
 
Daarna voert Lubach zelf een peiling uit met Tex de Wit op basis van de Kamergotchi app.  

De functie 
In de opening van de aflevering worden Denk en 50+ op satirische wijze aangevallen. Denk zou 
zijn ideeën van verkeerd bezorgde brieven van geestelijk ongezonde mensen moeten ontvangen 
en daar het partijprogramma op hebben gebaseerd. Henk Krol is te oud en haalt alles door elkaar 
volgens Lubach. 
 
De belangrijkste functie van deze aflevering is het aantonen dat peilingen een invloed hebben op 
het stemgedrag. Thierry Baudet zegt bij interne peiling op 6 zetels te staan, dit wordt door Lubach 
als belachelijk bestempeld. Daarnaast hebben peilingen als gevolg dat mensen niet stemmen voor 
de partij waar ze echt op willen stemmen, maar strategisch stemmen. Hierdoor krijgen stemmers 
uiteindelijk alsnog niet wat ze willen. De wereld die ontstaat, is er een op basis van speculatie die 
uiteindelijk werkelijkheid wordt door zijn eigen effect. Lubach probeert de kijker te overtuigen 
gewoon te stemmen om de partij die overeenkomt met de eigen idealen en vooral niet de 
peilingen te laten bepalen dat je strategisch zou stemmen. Vervolgens laat hij op basis van de 
Kamergotchi app zien welke lijsttrekker het meest populair is. 
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Aflevering 7: Identiteit (12-03-2017) 
 

Het onderwerp 
De uitzending start met een nep uitslag van de verkiezingen, 10 partijen met 15 zetels. Daarna 
wordt de vraag gesteld over Turkije, of Erdogan nog meer macht moet krijgen. Erdogan noemt in 
zijn speech Nederland Nazistisch en fascistisch. De Turkse minister van familiezaken komt langs en 
volgens de VVD zijn alle opties geboden aan deze minister om te vertrekken. Minister Kaya wordt 
uiteindelijk het land uitgezet.  
 
Hierna volgt het item: campagne lasagne. Terugblik op de campagnes. Wilders als 
gastpresentator, Klaver met een speech in het HMH, veel kinderen en mannequin challenge. 
Fragment over kinderen die met lijststrekkers in een interview moeten zitten. 
 
Het hoofdthema is de Nederlandse identiteit, het belangrijkste verkiezingspunt volgens velen. Het 
behelst Europa, vluchtelingen, privacy, immigratie. Wat zijn dan de standpunten per partij over 
identiteit? Deze worden als tegeltjeswijsheden op het bureau van Lubach erbij gepakt. 
PVV: je gaat niet de Sharia invoeren of terroristische acties voorbereiden. 
VVD: normaal doen. Niet afval op straat gooien, niet mensen treiteren, bedreigen of mishandelen. 
Niet conducteurs bespugen, homo’s lastigvallen en vrouwen in korte rokjes uitjouwen.  
CDA: Iedere scholier moet het volkslied kennen en erbij gaat staan. Gelijkwaardigheid tussen man 
en vrouw.  
PVDA: Leven in angst om te verliezen wat ze hebben en wat ze zijn.  
CU: Seegers- Egypte 7 jaar gewoond. Daar is het slechter. 
Jan Roos: er mogen geen kerstbomen in scholen staan (bleek niet waar te zijn).  
 
Daarna volgt een item met ‘de Nederlander’, die aan tafel komt zitten met afsluitend een item 
met verslaggevers die ter plaatse zijn op de plek waar de verkiezingsavond gaat plaatsvinden. 
 
 
 

De functie 
De campagne lasagne is een mooie gelegenheid voor Lubach om de lijsttrekker voor schut te 
zetten. Klaver heeft geen inhoud. Rutte zegt over een kind: “hij is hier in goede handen, we maken 
even wat foto’s.” Hier geeft Lubach aan dat dit het domste is wat je over een kind kan zeggen.  
Asscher neemt kinderen op zijn beurt mee naar een fantasiewereld waarin hij premier wordt 
volgens Lubach. 
 
De standpunten van de partijen over de Nederlandse identiteit bieden Lubach de gelegenheid om 
een aantal lijsttrekkers en partijen te bekritiseren. De PVV en VVD geven alleen zaken aan die niet 
moeten gebeuren in plaats van wat wel bij een Nederlander hoort. Het CDA geeft aan dat een 
duizenden jaren oud Joods-Christelijk principe aan de basis staat: de gelijkheid tussen man en 
vrouw. Lubach geeft aan dat dit nog niet eens 100 jaar het geval is en ook niet Joods-Christelijk is.  
Van de PVDA wordt enkel een quote getoond waarna er een aantal grappen volgen over hoe 
weinig zetels er over zijn gebleven na de verkiezingen. Bij de CU zeggen ze alleen dat het slechter 
is in Egypte en dat we daarom hier gelukkig mogen zijn. Volgens Lubach geen enkel goed concreet 
punt over identiteit, alleen maar open deuren en zaken waar iedereen het wel over eens is. Hij 
geeft aan dat het alleen maar een makkelijke manier is om stemmers te winnen en de belangrijke 
thema’s gemeden worden. 
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Aflevering 8: Turkije (19-03-2017)  
 

Het onderwerp 
Nederland heeft gekozen. De winnaar: de avond zelf. De PVDA, verlies van bijna 30 zetels. Hans 
Spekman stapt op. DENK haalt 3 zetels, maar zet wel journalisten uit. Hebben de populisten 
gewonnen zoals bij de Brexit en Trump? Buitenlandse media geven aan dat de PVV verloren heeft. 
PVV is juist 5 zetels gegroeid, ondanks het afzeggen van alle debatten en vragen ontwijken. Wie is 
volgens het buitenland de winnaar? Jesse Klaver. Die heeft gespeecht in de HMH en zelfs zijn 
vader op jonge leeftijd de deur uitgezet voor een zielig levensverhaal voor extra stemmen. Toch 
nog 5 zetels minder dan de PVV. Thierry Baudet heeft 2 zetels 1 voor hemzelf en 1 voor een zak 
lavendel. Van 13 partijen moeten een kabinet worden gevormd. 
 
Item formatieplanet.nl. Koppelt lijsttrekkers aan elkaar op zoek naar een vaste regering. 
 
Nederland en Turkije in conflict. Nederlandse ambassadeur mag Turkije niet meer in. Erdogan 
verbreekt vriendschapsbanden. Gaan minder mensen op vakantie naar Turkije. Grote Turkse 
gemeenschap, 400.000 mensen, woont in Nederland. Minst geïntegreerde groep met een 
migratieachtergrond volgens onderzoek. De lange arm van Ankara wordt besproken en bestaat uit 
meerdere punten. 
 
Dubbel paspoort: Turkse Nederlanders hebben ook Turks paspoort, ook als ze in Nederland 
wonen en geboren zijn.  
 
Turkse organisaties in Nederlands: in jaren 60 en 70 werden Turkse arbeiders binnengehaald, toen 
dacht iedereen tijdelijk. Turkse fundamentalistische en rechts-nationalistische organisaties waren 
verantwoordelijk voor de integratie en werden gesubsidieerd en gestimuleerd door de 
Nederlandse overheid. 
 
Moskee: er worden er minimaal 140 bestuurd vanuit Turkije. Duizenden Turkse Nederlanders 
gaan elke week naar de Moskee waar Imams die vanuit Turkije geïnstrueerd worden het woord 
voeren. Geen scheiding van moskee en Turkse staat, waardoor er ook geen sprake is van scheiding 
en kerk en staat zoals het in Nederland is. 
 
Intimidatie: er is een kliklijn om mensen die Erdogan beledigen aan te geven. Mensen worden 
bedreigd als ze zich negatief uitlaten over Erdogan. Denk weigert zich uit te spreken tegen 
Erdogan. Er zijn Nederlanders in Nederland die dus geen vrijheid van meningsuiting hebben. 
 
Voetbal: als middel gebruiken om Turken te verbinden met Nederland. Speciale versie Turkije- 
Nederland met aangepast commentaar wordt getoond waarin pluspunten Nederlands systeem 
worden genoemd. 
 
Tot slot een item over kabinet Rutte 2: afscheid nemen. Rap over kabinet Rutte 2.  
 

De functie 
Deze aflevering staat voor een groot deel in het teken van het aantonen dat Erdogan vanuit 
Turkije erg veel macht uitoefent in Nederland. Volgens Lubach komt dit ook door het beleid dat 
gevoerd is in de jaren 60 en 70 toen de verkeerde instanties zijn gesubsidieerd door de 
Nederlandse overheid om de Turken te ondersteunen. Dit zijn vooral extremistische organisaties 
waardoor mensen verkeerd zijn ingelicht. Daarnaast worden vanuit Turkije Imans met identieke 
speeches opgezadeld waardoor Erdogan vanuit Turkije een groot deel van de Nederlandse Turken 
kan bereiken via de moskee. Dit alles zorgt voor een erg gevoelige sfeer en Lubach probeert dat te 
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doorbreken door een Youtube video viral te laten gaan met iets wat Turken en Nederlands kan 
verbinden: voetbal. Door de kijker op te roepen hierop te reageren en te liken zou de video 
bovenaan op Youtube moeten komen en door het commentaar aan te passen kan Lubach dan de 
Nederlandse Turken bereiken. 

 

Aflevering 9: Airbnb (26-03-2017) 
 

Het onderwerp 
Allereerst de aanslag in Londen. De dood van slachtoffers en dader moet los van elkaar zien 
worde gezien. Aanslag opgeëist door IS, daarom komt Lubach met ‘De Heilige Boekenlegger’: 

1.  Ik wil iets doen uit naam van het geloof: ja/nee. 
2.  Ik beïnvloed daarmee het leven van een ander: ja/nee.  
3. Gaat de ander akkoord: Ja/nee.  

 
Dan de gestolen schilderijen  uit het van Goghmuseum. De dader Okkie heeft geschuild bij Patrick 
Kluivert. Brandpunt interviewt de dief. Diefstal wordt geromantiseerd, DWDD relativeert en zegt 
dat het geen dubbele moord is. Ook bij Pauw relativeren ze de daad. Wordt neergezet als iemand 
die interesse voor kunst heeft ontwikkeld. Naar aanleiding daarvan volgt het Item: boek een boef. 
Hierin wordt gekscherend geopperd hoe televisieprogramma’s het best een boef aan tafel kunnen 
krijgen.  
 
Het hoofdthema is Airbnb. Lubach gebruikt de ‘leuke merken lijn’ van leuk naar stom om aan te 
tonen waar een bedrijf thuishoort. Airbnb begint als heel leuk bedrijf en hoort bij de 
deeleconomie. Joe Gabbia is de oprichter. Airbnb is opgericht in 2008, nu al meer dan 30 miljard 
waard. 80 miiljoen mensen wereldwijd gebruiken de service. Veel overlast in steden door dronken 
huurders en geluidsoverlast. Verdienmodel voor vastgoedinvesteerders. Er zijn woningen waar 
naast reguliere huurders ook een kamer vrijgehouden wordt voor Airbnb. Het zorgt ook voor 
stijging van de huizenprijs waardoor starters moeilijker kunnen kopen. Huurders komen steeds 
moeilijker aan een woning omdat ze aan vastgoedinvesteerders worden verkocht. Internationaal 
probleem. Veel illegale huur, in Amsterdam 40% vaker dan zou mogen. Airbnb geeft geen 
openheid over aantal dagen dat een woning verhuurd is en andere illegale verpakkingen. Airbnb 
zorgt juist voor isolatie en scheiding. Vastgoedeigenaren delen hele woningblokken. Lubach doet 
een speech in de stijl van Joe Gabbia. Conclusie: Airbnb is een kutbedrijf.  
 
Hierna volgt een item over Holocaustonderwijs. Er zijn protesten tegen, toch zijn er veel kinderen 
die niet weten wat het is. Terrorisme, homoseksualiteit zijn moeilijk bespreekbaar en hierover 
volgt een item met Steye van Dam als verslaggever. 
 
 

De functie 
Lubach toont in deze aflevering aan dat een bedrijf dat in eerste instantie een goede naam lijkt te 
hebben uiteindelijk een wereldwijd probleem kan zijn. Ondanks dat Airbnb veel blije klanten 
oplevert, is het bedrijf zo hard gegroeid dat het hele steden erdoor over worden genomen en de 
woningmarkt erdoor verandert. Starters, oorspronkelijke bewoners en huurders zijn de dupe van 
vastgoedinvesteerders die een geldkraan open zien gaan en dronken toeristen in de gebrouwen 
plaatsen. Airbnb geeft geen openheid van zaken en zorgt hiermee voor veel illegale verhuurdata 
en teleurgestelde bewoners die hun buurt bevolkt zien worden door toeristen die voor 
geluidsoverlast en zooi zorgen. Lubach probeert hiermee aan te geven dat iets wat op het eerste 
oog een nobel idee lijkt uiteindelijk toch bedoelt kan zijn om enkel geld te verdienen. 
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Aflevering 10: Klimaatverandering (02-04-2017) 
 

Het onderwerp 
Thierry Baudet geeft zijn eerste toespraak in de Tweede Kamer in het Latijn. De Marokkaans-
Nederlandse kamervoorzitter spreekt hem aan dat de voertaal in het parlement Nederlands moet 
zijn. Ook in het Nederlands is hij moeilijk te volgen volgens een aantal fragmenten. 
 
In Rusland is er een demonstratie tegen corruptie. Tienduizenden protestanten gaan de straat op 
in meer dan 90 steden. Alexsej Navalny heeft een film gemaakt over Dimitri Medvedev. Het leven 
van Medvedev wordt als buitensporig luxe afgeschilderd. Hij bezit vele huizen als gevolg van 
corruptie en zou een verborgen vermogen van 1 miljard hebben. Kremlin critici worden veelal 
vermoord en toch maakt Navalny deze film. Hij zit nu zelf vast en de uitkomst laat op zich 
wachten. 
 
Hoofdthema is het klimaat. Twee kampen, mensen die zich zorgen maken over het klimaat en 
mensen die zich geen zorgen maken over het klimaat. Trump als voorbeeld eerste kamp, hairspray 
in zijn appartement kan toch niet de ozonlaag aantasten? Kolenmijnen gaan weer open door 
Trump. 97% procent van de wetenschappers zit in het kamp dat zich zorgen maakt over het 
klimaat. Het tropisch koraal zal dan rond 2100 verdwenen zijn waardoor ecosystemen totaal 
vernield zullen worden. Er zijn meerdere onomkeerbare gevolgen van een temperatuurstijging 
van 2 graden en er wordt verwacht dat de stijging 3-4 graden zal zijn over 100 Jaar. VVD 
programma heeft grootste gedeelte over klimaat laten verwijderen uit partijprogramma. Willen er 
wel geld aan verdienen. Zij stellen het kabinet samen met het CDA. Zij verwelkomen lokale 
initiatieven voor duurzame energie, maar meer ook niet. Belangrijkste formatiepartijen hebben 
niet erg haast met het klimaat. Ed Nijpels (VVD) is onthutst, er moeten maatregelen getroffen 
worden en introduceert het ‘klimaatkonijn’. Er is momenteel sprake van het klimaatakkoord van 
Parijs tussen 195 landen dat aangeeft dat de temperatuur onder de 2 graden stijging moet blijven. 
Het plan van de VVD haalt het minimum niet. De jonge en oude generatie van de VVD ziet het 
probleem wel, maar de huidige partijleden niet. CDA belooft niets voor de komende vier jaar, 
maar pas voor daarna. Partijen verschuilen zich achter lange termijnvisie om op korte termijn niks 
te hoeven doen. Het seizoen sluit met een item met de baby Ed Nijpels aan tafel die een 
klimaatkonijn cadeau krijgt. 

De functie 
De laatste uitzending van het seizoen staat in het teken van het duidelijk maken aan de kijker hoe 
belangrijkheid het klimaat is. Lubach geeft meerdere keren aan dat 97% van de wetenschappers 
het er over eens is dat dit met grootste, wereldwijde probleem is momenteel. Toch hebben de 
grootste partij van de verkiezingen (VVD) en een bijna zekere coalitiegenoot (CDA) amper oog 
voor dit probleem en ontkennen ze het in sommige gevallen zelfs. Bij de VVD is tot Lubachs 
verbazing op basis van de mening van 1 partijlid gekozen om een gedeelte uit het 
verkiezingsprogramma te schrappen waardoor het plan niet eens voldoet aan de overeenkomt die 
tussen 195 landen gesloten is. Het CDA spreekt er wel over maar doet er verder niks aan en 
verschuilt zich achter een lange termijn visie waarover ook nog niks bekend wordt. Lubach legt in 
deze uitzending dus vooral de schuld bij de VVD en probeert te kijker te laten inzien dat het 
klimaat echt het meest urgente probleem is momenteel. 

 

 


