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Entertaining Politics, Seriously?!

Eind 2016 pleitte een aantal bekende journalisten en media-
persoonlijkheden voor een nieuwe talkshow, omdat de bestaande 
shows geen afspiegeling van de samenleving zouden tonen. Bepaalde 
gevoelens, opinies en groepen zouden niet gehoord worden. Op dat 
moment waren er op zijn minst zes talkshows op de nationale tele-
visie die actualiteiten op het gebied van politiek, sport, cultuur en 
maatschappij behandelden. Zijn zij er allemaal in gefaald een pluri-
form beeld te schetsen van de politieke actualiteit? 

Dit proefschrift heeft onderzocht hoe Nederlandse talkshows 
omgaan met politiek, hoe de verschillende formats de keuze voor 
politieke gasten en onderwerpen beïnvloeden en of zij een voorkeur 
hebben voor bepaalde gasten. De altijd gespannen verhouding tussen 
politiek en journalistiek lijkt in talkshows extra op scherp te staan. 
Terwijl politici klagen dat ze zich moeten aanpassen aan de wetten 
en grillen van de programma’s, verwijten journalisten en redacteuren 
de politiek juist dat voorlichters elke ruimte voor spontaniteit dicht-
timmeren door hun strikte voorbereiding. Deze gespannen relatie 
tussen politiek en talkshows is nog niet uitgebreid onderzocht. Dit 
onderzoek geeft daarom antwoord op de vraag:

In hoeverre zijn de formats van Nederlandse talkshows van in-
vloed op de interactie tussen politieke en journalistieke actoren 
voor en achter de schermen van deze programma’s?

Deze vraag is door middel van een combinatie van onderzoeks-
methodes beantwoord. Interviews met politici, woordvoerders, voor-
lichters, redacteuren, journalisten en vaak gevraagde experts werden 
gecombineerd met een inhoudsanalyse van zes programma’s (Buiten-
hof, WNL op Zondag, De Wereld Draait Door, RTL Late Night, Pauw 
en Jinek) en kortlopend etnografisch onderzoek op de redacties van 

Pauw en Jinek. Dit heeft een gelaagd beeld opgeleverd van hoe deze 
programma’s omgaan met politiek. 
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Om zo veel mogelijk verschillende aspecten van de verhouding-
en tussen politici en journalisten te belichten zijn vier afzonderlijke 
casestudies verricht. De eerste (hoofdstuk 4) bevat een analyse van 
de “interpretive repertoires” van voorlichters en woordvoerders. De 
studie toont hoe zij hun eigen rol in de onderhandelingen en omgang 
met talkshows zien en hoe zij de spelmetafoor gebruiken om hun 
werkwijze te legitimeren. In de tweede casus (hoofdstuk 5) is middels 
een netwerkanalyse in kaart gebracht welke politici in de seizoenen 
2014-15 en 2015-16 het vaakst aanwezig waren in de boven gen-
oemde programma’s. Gecombineerd met de resultaten uit interviews 
konden hieruit de twee belangrijkste criteria voor geschikte gasten 
worden afgeleid: politieke relevantie en talkability. Hoofdstuk 6 
bevat de derde casus, een analyse van het persoonlijke verhaal dat 
staatssecretaris Van Rijn vertelde bij Pauw en Jinek. Verschillende 
vormen van personalisering bleken afzonderlijk van elkaar tot stand 
te komen door de inzet van specifieke formatelementen. In de laatste 
casus (hoofdstuk 7) zijn politieke gesprekken met en zonder politi-
ci vergeleken. Hierin werden verschillende soorten experts onder-
scheiden en hun invloed op het gesprek aangetoond.

Talkshow Formats

Terwijl voor sommige shows politiek één van de belangrijkste onder-
werpen is, bespreken anderen politieke onderwerpen maar mondjes-
maat. Deze verschillen zijn geworteld in de specifieke formats van de 
shows, het unieke recept van elk programma. Format is dan ook het 
leidende concept van dit onderzoek. Het bepaalt op welke manier 
politiek in de shows wordt besproken en met wie. Formats bevatten 
de ‘mechanics of a show’, dus alle elementen waaruit een show is 
opgebouwd. Hiertoe behoren ten eerste de contextuele kenmerken 
zoals tijdslot en frequentie van uitzenden, de doelgroep en de zender 
waarop het programma te zien is. Verder zijn de elementen onder te 
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verdelen in vorm en inhoud. De inrichting van de studio, de setting, 
cameravoering, licht, maar ook het gebruik van visuele elementen 
zijn formele aspecten die het karakter van een show medebepalen. 
De lengte van interviews, alsmede de samenstelling van gasten heb-
ben grote invloed op de inhoud van het gesprek. Op inhoudelijk 
vlak zijn het karakter van de presentator en zijn interviewstijl bep-
alend voor de sfeer, de toon en de verloop van het gesprek. Het is 
de unieke combinatie van al deze elementen die het format van een 
talkshow bepaalt en daarmee niet alleen de interviews op het scherm, 
maar ook alle voorbereidingen. Voorlichters en politici passen hun 
boodschap aan het format aan of proberen een talkshow te kiezen 
die er het beste bij aansluit. Redacteuren kunnen bepaalde element-
en, zoals de duur of samenstelling van een interview, juist in de strijd 
gooien om een gast over te halen om aan te schuiven.

Dit proefschrift bepleit daarom een benadering van talkshows op 
het niveau van formats in plaats van algemene claims over het genre, 
aangezien de verschillen binnen het genre te groot zijn om er gen-
eraliserende uitspraken over te doen. Denk bijvoorbeeld alleen aan 
het verschil tussen Amerikaanse en Nederlandse talkshows. Alleen 
als er naar de deze specifieke verschillen wordt gekeken kunnen er 
uitspraken worden gedaan over hoe deze programma’s omgaan met 
politiek.

Het onderzoek naar deze verschillende formatelementen laat 
zien dat de combinatie ervan in totaal verschillende programma’s 
kan resulteren. Buitenhof, dat zichzelf liever een praatprogramma 
noemt dan een talkshow, zet bijvoorbeeld alle elementen in om een 
informatie discussie te bevorderen. Vorm, setting en interview stijl 
worden gebruikt om een situatie te creëren waarin een diepgaand 
inhoudelijk gesprek gevoerd kan worden. WNL op Zondag daaren-
tegen creëert de sfeer van een licht ochtendgesprek over uiteenlo-
pende onderwerpen. Uit de vergelijking van Pauw en Jinek blijkt dat 
juist de specifieke combinatie van vorm en inhoud tot verschillende 
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formats leidt en daardoor verschillende vormen van personalisering 
opleveren.

De vergelijking van de formats bracht echter ook overeenkomst 
tussen op het oog nogal verschillende programma’s naar voren. On-
danks hun verschillende omroepen en tijdstippen, bleek de aanpak 
van politiek van De Wereld Draait Door (DWDD) en RTL Late Night 
(RTLLN) verrassend vergelijkbaar. In hun strak geregisseerde for-
mats moet politiek concurreren met vermakelijke onderwerpen. Vaak 
worden andere onderwerpen en gasten als beter geschikt gezien voor 
de snelle, energieke formats dan politici met een ingewikkeld verhaal. 

De ideale politieke gast

Een concept dat nou samenhangt met de formats is ‘ talkability’. Dit 
begrip houdt in dat de gasten in staat moeten zijn om op een makke-
lijke, onderhoudende manier te praten over het politieke onderwerp, 
zonder vast te klampen aan politiek jargon, maar ook over andere 
onderwerpen die ter tafel komen. Het betekent ook dat ze een in-
teressante uitstraling moeten hebben en goed kunnen omgaan met 
spontane en onverwachte gebeurtenissen. Ze moeten de aandacht 
van de kijker vast kunnen houden met hun verhaal. Dit onderzoek 
heeft uitgewezen dat alle talk shows ‘talkability’ als criterium han-
teren om te bepalen of een gast geschikt is voor het programma. Dat 
er desondanks niet overal altijd dezelfde politici aanschuiven komt 
doordat de programma’s nog een ander criterium hanteren: politieke 
relevantie. Wie politiek meer in de melk te brokkelen heeft is in-
teressanter voor de shows omdat hun statements ook daadwerkelijk 
politieke invloed kunnen hebben. 

Talkshows waarin de politieke inhoud centraal staat zullen het 
criterium van politiek relevantie doorgaans zwaarder laten wegen 
dan de talkability, maar voor shows waarin televisie-elementen en 
entertainment een belangrijkere rol spelen, zoals RTLLN en DWDD, 
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is juist het tweede criterium vaker doorslaggevend. Wie aan beide cri-
teria voldoet is in alle programma’s een graag geziene gast. In combi-
natie met de bereidheid van politici om aan te schuiven bepalen deze 
criteria welke politici we te zien krijgen, en niet, zoals vaak wordt be-
weerd, ideologische of politieke voorkeuren. Voor dit laatste werden 
geen aanwijzingen gevonden.

De voorkeur van talkshows voor makkelijke praters blijkt ook 
uit hun keuze om politiek te bespreken met ‘experts’.  De expert die 
verreweg het vaakst aanwezig was, is de ‘media expert’, mensen bek-
end uit de media, vaak journalisten, maar ook schrijvers of acteurs. 
Ze worden niet gehinderd door politieke banden en verantwoordeli-
jkheden en durven makkelijker hun ongezouten mening te geven. 
Terwijl experts politieke gesprekken kunnen aanvullen met infor-
matie die politici niet willen geven en een persoonlijke noot kunnen 
toevoegen, kan hun aanwezigheid ook leiden tot een overmaat aan 
opinie en emotie ten opzichte van de feitelijke informatie.

Geënsceneerde spontaniteit

Ondanks het feit dat zowel redacteuren als politici de authenticiteit 
en spontaniteit van talkshowoptredens benadrukken, zijn talkshows 
gepland, gestructureerd en minutieus voorbereid, net als alles op 
televisie. Paradoxaal genoeg is het juist deze structuur die het spon-
tane karakter van de shows mogelijk maakt. Een belangrijk element 
in het tot stand komen van deze spontane indruk is de presentator 
(m/v). Hij is verantwoordelijk voor de ‘flow’ van het programma en 
is een link tussen het publiek en de gasten. Met zijn interviewstijl 
bepaalt hij de sfeer van een gesprek en de verhouding tussen infor-
matie, emotie en persoonlijke verhalen. 

De kijker zou echter de indruk kunnen krijgen dat de presentator 
de enige bepalende factor is, aangezien hij als enige zichtbaar is en 
zijn stijl daarom in het oog springt. Dit onderzoek heeft echter laten 
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zien dat er met name als het gaat om gesprekken met politici aan 
beide kanten verschillende actoren een rol spelen. De shows heb-
ben niet alleen eindredacteuren die het geheel bepalen en regisseurs 
die alles in beeld brengen, maar ook politieke redacteuren die de 
politieke gasten voorstellen, benaderen en voorbereiden. Politici aan 
de andere kant hebben voorlichters die het contact met de shows 
onderhouden en optredens voorbereiden. Men zou zelfs kunnen ze-
ggen dat het de redacteuren en voorlichters zijn die de geënsceneerde 
spontaniteit garanderen, aangezien zij voorkomen dat de politici en 
presentatoren voor de uitzending uitgebreid met elkaar in contact 
komen. De daadwerkelijke verloop van het interview blijft daardoor 
altijd tot op zekere hoogte ongewis, alle voorbereiding ten spijt. Deze 
laatste mate van onzekerheid is de kracht van deze programma’s.

Diversiteit vs. kijkcijfers

Hoe gecompliceerd de verhoudingen tussen politici en talkshows 
ook mogen zijn, ze hebben een gezamenlijk doel: het bereiken van 
een breed publiek. Door het grote aantal zwevende kiezers moeten 
politici steeds opnieuw proberen het vertrouwen van de kiezer te 
winnen. Door zichzelf als capabel maar vooral ook menselijk neer te 
zetten in een talkshow, proberen ze hen te bereiken. Talkshows, aan 
de andere kant, spelen een belangrijke rol in de strijd om marktaan-
delen en kijkcijfers die ook bij de Publieke Omroep wordt gestreden. 
Bij de commerciële omroepen betekenen hoge kijkcijfers enkel hoge 
reclame-inkomsten en daarmee financiering van de productie. Maar 
ook voor de programma’s van de publieke omroepen geldt dat hun 
financiering en daarmee hun bestaan vaak wordt gekoppeld aan een 
te bereiken kijkcijferaantal, omdat hoge kijkcijfers gezien worden 
als bewijs voor het bereiken van een breed publiek. Juist talkshows 
worden door hun mengeling van informatie en entertainment als ges-
chikt gezien om een breed publiek te bereiken. 
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Deze focus op het bereik gaat echter ten koste van de diversiteit in 
de programma’s. Programma’s en politici spelen op safe, waardoor 
nieuwe politieke gasten die zich nog niet hebben bewezen in het talk-
showcircuit niet makkelijk worden uitgenodigd. De concurrentie is 
immers moordend en misstappen worden snel afgestraft. Hierdoor 
durven beide partijen ook niet snel nieuwe manieren uit te prober-
en op politieke te bespreken, denk aan een combinatie met andere 
gasten, een gedurfde onderwerpskeuze of een onconventionele in-
terviewopzet. 

Dit onderzoek heeft aangetoond dat de politieke diversiteit sterk 
verschilt tussen de onderzochte formats. Alleen de programma’s met 
een duidelijke focus op politieke actualiteiten, zoals Pauw, Buitenhof 
en in iets minder mate Jinek, presenteren een diverse selectie van pol-
itieke partijen en functies. De corebusiness van een talkshow is ech-
ter niet het overbrengen van informatie, maar het presenteren van 
‘het gesprek van de dag’. Talkshows erop afrekenen niet informatief 
genoeg te zijn zou dan ook onterecht zijn. Waar wel vraagtekens bij 
kunnen worden geplaatst die de nadruk op kijkcijfers bij de Publieke 
Omroep. Het onderzoek in dit proefschrift heeft uitgewezen dat talk-
showformats in staat zijn een breed publiek aan te spreken met een 
unieke combinatie van informatie en entertainment, waarin politiek 
een belangrijke rol kan spelen. Deze mogelijkheid om tegelijkertijd 
inhoudelijke, verrassende, emotionele en persoonlijke gesprekken te 
creëren zou nog meer dan nu het geval is benut kunnen worden om 
politiek op een vernieuwende manier te bespreken, maar dan moeten 
de programma’s wel de ruimte krijgen om ermee te experimenteren 
zonder meteen af te worden gerekend op tegenvallende kijkcijfers. 
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