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1. Inleiding
1.1 Casting van derde partijen
Het huidige beroep van nieuwsinterviewer wordt gekenmerkt door een spanning (Clayman &
Heritage 2002: 119-131; Hutchby 2006: 127-133). Enerzijds wordt van de journalist verwacht
dat deze op neutraliteit gericht is3 en politiek onpartijdige vragen stelt; anderzijds is het ook
de taak van de journalist – als waakhond van een op participatie gebaseerde democratie – aanvallend te zijn en indringende, kritische vragen te stellen. Journalisten reageren op deze
spanning door vraagvormen te gebruiken die zowel het neutraliteitsprincipe huldigen, als ook
kritisch stelling nemen, dat wil zeggen vraagvormen waarin een complexe positionering van
de participanten gerealiseerd wordt (Goffman 1981; Lauerbach 2007), zoals de beweringen
door een derde partij (Clayman 1988).
Het volgende interviewfragment bevat een voorbeeld van een vraagvorm waarin een
derde partij is opgevoerd. Het is afkomstig uit de laat op de avond door de VARA/NPS
uitgezonden talkshow ‘Pauw & Witteman’. RTL heeft in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2006 een tweedebat tussen de partijleider van het CDA Jan Peter
Balkenende en de partijleider van de PvdA Wouter Bos georganiseerd en op TV uitgezonden.
Daarmee werden de andere politieke partijen uitgesloten van een gelegenheid om zich in de
media te profileren.
Fragment 1: De casting van een derde partij (IR = Paul Witteman, GE = lijsttrekker van de
SP Jan Marijnissen; de transcriptieconventies worden aan het eind van dit artikel verklaard)
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Jan Marijnissen, dat- j- je was er inderdaad niet bij, want (.) RTL had ervoor gekozen (.) om een
tweedebat te organiseren. Femke Halsema zei daar in >De Leugen Regeert< hele boze woorden
↑over, André Rouvoet liet vanochtend in de Volkskrant weten dat die het een vorm van kiezersbedrog ↑vond, ┌(0.7)
vind je dat ook?
└mmhhmh.
(0,7)
.hh Ja:- ik- ja- weet je, ik begrijp het niet. ‘t ‘t ‘t Is Echt- het zijn de media voorAL die (.) de
indruk willen wekken, het gaat hier eigenlijk bij deze verkiezingen maar om EEN ↑ding, (.) wie
wordt de premier, wie komt er in het Torentje te zitten. .hhh En volgens mij zijn verkiezingen is
dat geen veredelde banenmarkt voor premierschap, .hh het is ook geen Idols, het gaat hier over de
toekomst van Nederland, ‘t beleid, de regering. .hh En (.) d’r is EEN troost, het NOS-journaal heeft
dat de vorige week onderzocht en dan blijkt toch dat mensen zeggen ik vind de regering, de

Dit artikel wordt ondersteund door informatie op een website (Huls 2011). Daar zijn de videoclips van de
fragmenten gepubliceerd, een uitgebreide beschrijving van de methode van onderzoek met verantwoording van de gemaakte keuzes, het verslag van de analyse van de casting van een vierde partij in de vorm
van een foto en de discussie van het onderzoek. Ook zijn daar tabellen gepubliceerd, die onderbouwen dat
de gekozen voorbeelden representatief zijn voor de materiaalverzameling en dat termen zoals ‘vaak’
gebruikt zijn in de rapportage van de resultaten.
Wij zijn Jasper Varwijk erkentelijk voor het videomateriaal en zijn bijdrage aan de transcripten.
Departement Communicatie- en Informatiewetenschappen, Universiteit van Tilburg, huls@uvt.nl
In de vakliteratuur wordt onderkend dat journalisten niet in absolute zin neutraal kunnen zijn. Daarom is
het onderscheid ingevoerd tussen ‘neutralism’ en ‘neutrality’ (Clayman & Heritage 2002: 119-120),
waarbij de notie ‘neutralism’ verwijst naar een gerichtheid op neutraliteit.
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coalitie, belangrijker dan wie de premier wordt. .hh Ik vind het beleid, (.) wat gaan we doen in
Nederland, gaan we het nou echt oplossen een aantal ┌dingen, .hh vind ik belangrijker dan de=
└Mhhmh
=poppe ┌tjes
└Maar kijk d’r zijn de komende drie weken zijn er tal van debatten. ((vervolgt))

De interviewer maakt hier de participantenstructuur van het interview complexer door er
derden, namelijk Femke Halsema (2) en Andre Rouvoet (3), in te betrekken. De functie
daarvan is dat de interviewer gezichtspunten naar voren kan brengen zonder zelf stelling te
nemen (Clayman 1988: 482-484). Met andere woorden: de interviewer lokt in een een-op-een
interview discussie uit met behoud van zijn neutrale positie.
1.2 Casting van vierde partijen
Ons onderzoek richt zich op een nog niet eerder beschreven variant van complexe casting in
politieke interviews, die we casting van vierde partijen hebben genoemd. Van een casting van
een vierde partij is sprake wanneer een interviewer een gast aan tafel, een videoclip, een foto
of een voorwerp inzet in een vraag-antwoordsequentie of discussie met een politicus. Dit type
casting is een betrekkelijk nieuw fenomeen. Het past in een wereldwijd waargenomen trend
die inhoudt dat de informatievoorziening op TV in een steeds grotere verscheidenheid aan
interactieve en pakkende vormen gegoten wordt (Clayman 2006). Een Nederlandse exponent
van deze trend is de in 2006 gestarte talkshow ‘Pauw & Witteman’. In dit programma is de
een-op-een vorm van het traditionele interview verlaten voor een qua participantenstructuur
complexere vorm met twee interviewers, drie of meer gasten aan tafel met de optie om er een
extra tafeltje bij te zetten en publiek in de studio. Ook de technische mogelijkheden om extra
partijen op een voor iedereen waarneembare en authentieke wijze aan het platform te laten
deelnemen zijn ten opzichte van de jaren negentig van de vorige eeuw verruimd. Een
deskundige kan bijvoorbeeld via een videoclip op videowalls in de studio in het gespreksverloop worden ingevoegd, en videobeelden of foto’s kunnen worden opgeroepen om een
punt te adstrueren. Verder hebben de interviewers knoppen voor zich die ze kunnen benutten
om specifieke videoboodschappen uit te zenden. Hier volgt een voorbeeld van een casting van
een extra partij door middel van een videoclip.
Fragment 2: De casting van een vierde partij4 (IR1 = Paul Witteman, IR2 = Jeroen Pauw,
GE = VVD-minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie Rita Verdonk)
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IR1 Mevrouw Verdonk. (0.2) uh: ((schraapt keel)) (0.2) Z- Zullen we het even over generaal pardon
hebben, want daar wordt uh voortdurend over gesproken door (.) jan en alle↑man. D’r was
overigens zaterdag een demonstra↑tie. Ik weet niet of u daar het nodige van heeft meegekregen. .hh
Het gaat om de uitgeprocedeerde asie:lzoe↑kers, .hh ook wel de zesentwintigduizend gezichten
genoemd. Dat zijn er geen zesentwintigduizend meer. .hh Uhm maar er zijn in- (.) en eigenlijk in
toenemende mate ook in uw eigen partij blijkt uit de enquête, zijn er mensen die zeggen .hh die
mensen die hier nu (0.3) nog zijn (.) en die (0.4) verdwaasd door Nederland rondlopen, laten het er
→ een paar duizend zijn, .hh geef die nu de kans om hier (0.3) te blijven. .hh Die demonstratie daar (.)
→ zijn beelden van geweest in het RTL (.) jour↑naal. Laten we even ↑zien.
(1.6)
→ ((De beelden van de demonstratie waarover de interviewer spreekt worden afgespeeld.))
(0.7)
IR1 .hh En het gaat maar ↑door. De protesten blij↑ven. (0.2) .hh Uh en mijn vraag is om te beginnen
eigenlijk van- van humane ↑aard, maakt u zich helemaal geen zorgen (0.4) .hh om die paar duizend
mensen, niemand weet precies hoeveel het er zijn, .hh die in Nederland rondlopen, die geen status
hebben, die eigenlijk weg moeten, niet weggaan .hh en uh al of niet worden opgevangen door (0.5)
In dit fragment is ook sprake van een casting van een derde partij in 5, 6 en 7, maar dat is niet het
gezichtspunt van waaruit we het hier behandelen.
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°mensen die toevallig uh een warm hart toedragen?°
(2.0)
GE Nou, ik ben blij dat u me (.) de gelegenheid geeft om het (.) nog eens even uit te leggen, want ik
hoor hier wee:r (0.4) het gaat om >zesentwintigduizend mensen< die al ja:ren in Nederland zijn.
(0.6) Ik heb uh ┌hIR1
└Dat zei ik niet hoor. ┌Ik zei da- dat het daarmee begon. Ja.
GE
└Nee. Nee, nee. Ik ci ┌teer de uh de uitzending.
IR2
└Ja. Dat hoorden we op het RTL
Nieuws.
GE Ja, ja.
IR1 Ja.

Blum-Kulka (2005: 291) heeft de verbinding gelegd tussen een verandering van de participantenstructuur en een verandering van de ‘key’ of toonsoort. Het begrip ‘keying’ heeft betrekking op variaties in de subtiele modaliteiten van communicatie, die we, net als de emotionele
kleur die een stem kan aanbrengen, niet kunnen benoemen. De herkenning van de toon ligt
cultureel gevoelig. Zoals otters het primaire kader van hun interactie door middel van
‘keying’ kunnen veranderen van vechten in spelen (Bateson 1972), zo ook kunnen interviewers door middel van ‘keying’ een discussie veranderen in neerhaal-TV5. Fragment 3 laat
zo’n verandering zien. De geïnterviewde is met haar dochter te gast geweest in het TVprogramma Catherine. De interviewers hebben haar motieven bevraagd en verschillende
keren geopperd dat ze dit gedaan heeft vanwege de verkiezingen. De geïnterviewde ontkende
telkens en benadrukte dat ze het gedaan heeft omdat ze het leuk vond.
Fragment 3: De casting van een vierde partij met verandering van de toonsoort (IR1 =
Jeroen Pauw, IR2 is Paul Witteman, GE = Kamerlid voor de SP Agnes Kant)
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Maar het was nie:t in u opgekomen dat dit met de verkiezingen te maken had en dat dit wel zo
handig zou kunnen zijn?
Nee neeeh dit is (.) d- i- ik vind het wel prettig dat mensen eens een keer een andere ↑kant van
mij((IR 1 speelt een fragment af waarin Clinton zijn legendarische uitspraak doet:))
“I did <no:t ┌ha:ve sexual >relations with that woman.”
└huh huh huh °huh huh°
(0.6)
huh ┌huh
°huh huh°
huh huh
└Als wij dat draaien dan betekent dat >we geloven de gast niet.<
(0.3)
Ja. Ja, dat ma:g. Dat mogen ┌jullie geloven, maar .hh ja tuurlijk komt het goed uit dat=
└Oké.
=het nu verkiezingen zijn en dat ik ook in zo’n leuk programma mag zitten en ik vind het
ontze:ttend leuk dat nu de verkiezingen eraan komen >dat ik hie:r mag zitten< =
= ┌Natuu::rlijk, hè. ┌(0.4) Is toch geweldig! Maar└Ja. Wij ook.
└Te meer daarTe meer ((vervolgt))

Met de casting van Clinton in regel 6 wordt de politicus gepositioneerd als iemand die de
werkelijkheid verhult. Hoewel op zich ernstig, gebeurt dat op een originele en grappige
manier: de toonsoort van het gesprek verandert.
1.3 Onderzoeksvraag
Het is de vraag van dit onderzoek of het casten van een vierde partij meer is dan de opvoering
van een derde partij in een nieuw jasje. Die vraag zal met behulp van conversatie- en
discourseanalyse worden beantwoord. Mogelijk kunnen we uit de beschrijving van een
5

Dit is onze term voor wat in de volksmond afzeik-TV heet.
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ling van castings van derde en vierde partijen afleiden
afleiden dat interviewers met de casting
verzameling
van een vierde partij, meer dan met de casting van een derde partij, de grens van de
neutraliteit opzoeken en de toonsoort wijzigen.

2 Data en methode
Het onderzoek is een corpusanalyse van 76 fragmenten met castings van derde en vierde
partijen uit de talkshow Pauw & Witteman. 29 fragmenten zijn castings van een derde partij,
26 fragmenten zijn castings van een vierde partij in de vorm van een videoclip,
videoclip 12 fragmenten
betreffen de casting van een gast aan tafel, vier keer is een voorwerp met een symbolische
betekenis
nis en vijf keer een foto opgevoerd. De fragmenten zijn afkomstig uit interviews met
politici die bij Pauw & Witteman te gast
ga waren in de aanloop
oop naar de Tweede KamerverkieK
zingen van 2006.
Pauw & Witteman is een op werkdagen uitgezonden programma “met de urgentie van
de actualiteit, de waan van de week en het gesprek van de dag” (Pauw & Witteman 2011). De
interviewers Jeroen Pauw en Paul Witteman gaan in gesprek met gasten die een vooraanvoora
staande rol spelen in de politiek, de cultuur en de wetenschap. Het is een serieus programma,
dus geen satire of scherts, maar het heeft wel humor. De afleveringen
afleveringen duren ongeveer een uur.
Per aflevering nemen drie of vier gasten plaats aan tafel, die ieder
ieder ongeveer 15 minuten
worden geïnterviewd. Er is publiek in de studio. De videoclips en foto’s worden getoond op
videowalls rondom.

Figuur 1: De interviewsetting: momentopname, waarbij de aandacht van de gasten gericht is
op de foto die op de wall rondom getoond wordt
Dit onderzoek is een secundaire analyse van het materiaal dat Jasper Varwijk in het kader van
zijn onderzoek naar politieke partijdigheid in aanvallend vraagontwerp heeft verzameld
ver
(Huls
& Varwijk 2011; Varwijk 2008).
2008). We hebben Varwijks transcripten verder uitgewerkt
uit
met
informatie over de voor dit onderzoek relevante gespreksgespreks en interactiekenmerken.
interactie
Deze
kenmerken
merken zijn genoteerd volgens de systemen van Jefferson (2004) en Glenn (2008). De
relevante tekens en conventies worden aan het eind van dit artikel toegelicht. Als hulpmiddel
bij de transcriptie is de Soundscriber (2004) gebruikt, een computerprogramma met dezelfde
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functies als een bandrecorder met voetpedaal; pauzes, stiltes en ademhappen zijn met het
programma Audacity (2011) vastgesteld.
De analyse is gericht op de volgende verschijnselen:
1 Op welke plaats in de sequentie wordt een extra partij gecast (Schegloff 2007): in de preexpansie, in de ‘eigenlijke’ sequentie, in de post-expansie enzovoort? In de fragmenten 1 en 2
wordt de extra partij gecast in de inleiding op de hoofdvraag, in fragment 3 in de afsluiting
van een sequentie.
2 Hoe verloopt de sprekerswisseling wanneer een extra partij wordt opgevoerd (Sacks,
Schegloff & Jefferson 1974)?
2.1 Is de casting van een extra partij een actie die de interviewer in één beurt, eventueel
gesteund door luistersignalen van de geïnterviewde, uitvoert (fragment 1) of zijn er meer
partijen bij betrokken en gaan er meer beurten overheen? In fragment 2 komt de extra partij
zonder interactie op het platform; in fragment 3 levert IR2 een bijdrage.
2.2 Gaat de casting van een extra partij gepaard met ‘gaps’ – opgevat als stiltes tussen beurten
van een seconde of meer – en overlappingen – opgevat als het starten van een beurt voordat
een PRO (‘plaats relevant voor overdracht’, dat wil zeggen: moment van beurtwisseling)
bereikt is? De sprekerswisseling in fragment 1 verloopt zonder opmerkelijke pauzes en
overlappingen; fragment 2 bevat in 18 een ‘gap’.
3 Komen er in de context van een casting van een extra partij gespreksproblemen naar voren
(Schegloff, Jefferson & Sacks 1977)? Indicatief daarvoor zijn het herstarten en het afbreken
van een uiting tijdens simultane spraak, het simultaan stellen van een vraag die geen
voortzetting krijgt en de expliciete verwoording van een gespreksprobleem. In fragment 2
breekt de geïnterviewde in 21 haar beurt af, terwijl de interviewer in 22 een probleem
signaleert en herstart.
4 Gaat de casting van een extra partij gepaard met hoorbaar lachen (Drew 1987; Glenn 2008;
Provine 2000)? Lachen heeft standaardkenmerken die ervoor zorgen dat het herkend wordt en
variabele kenmerken die het mogelijk maken dat het verschillende functies vervult. Een
minimale lach bestaat uit een explosie van lucht in een spraaksegment of op zichzelf staand.
Op zichzelf staand lachen bestaat uit een aantal korte, ritmische lettergrepen met een stemloze
glottale fricatief, gevolgd of voorafgegaan door een met open mond geproduceerde klinker of
nasale medeklinker. Lachen wordt vaak gedeeld en begint dan met een uitnodiging om te
lachen en een acceptatie. In meer-partijenconversatie kan het lachen gespreksdeelnemers inen uitsluiten en subtiel werk verrichten op de dimensie van de affiliatie en dissociatie van
gespreksdeelnemers. In fragment 3 lacht interviewer 2 in 7 en 9, terwijl interviewer 1 de extra
partij cast en niemand meelacht.
5 Hoe reageren de geïnterviewde en de gasten aan tafel op de castings?
5.1 Voeren zij gezichtsbeschermende acties uit? ‘Gezicht’ is een tweeledige basisbehoefte:
mensen hebben enerzijds behoefte aan onafhankelijkheid en anderzijds aan betrokkenheid
(Brown & Levinson 1987). Dit gezicht kan opzettelijk of onopzettelijk worden aangevallen
(Culpeper, Bousfield & Wichmann 2003), waarna de geïnterviewde kan proberen het
gezichtsverlies te beperken. Zie fragment 3: de geïnterviewde accepteert de actie van de
interviewers in 12 en probeert daarna haar gezichtsverlies te beperken door de redelijkheid
van haar eerdere antwoorden te belichten.
5.2 Schakelen zij over naar een metacommunicatief niveau (Watzlawick, Beavin & Jackson
1972) in de zin dat zij de conversatie zelf het onderwerp van het gesprek maken? We hebben
dit fenomeen ‘metaconversatie’ genoemd. Zie fragment 2 regel 19 en fragment 3 regel 12.
Hieronder wordt per castingstype gerapporteerd, waarbij de casting van een vierde partij
in de vorm van een foto is weggelaten, omdat dat type niet essentieel is voor dit artikel. De

5

weggelaten paragraaf is gepubliceerd op de website (Huls 2011). Daar is ook een
uitgebreidere beschrijving van de methode van onderzoek gepubliceerd.

3 Resultaten
3.1 Casting van een derde partij
De derde partij wordt in vergelijking met de andere castingstypen vaak vooraan in de
sequentie – in de presequentie, de hoofdvraag of de inleiding daarop – of midden in de
sequentie opgevoerd. Doorgaans is deze casting in één beurt gebeurd. Verder steunt de
geïnterviewde de casting relatief vaak met goedgetimede luistersignalen. Gespreksproblemen
en herstelfenomenen zijn niet frequent. Ook gaat deze casting doorgaans niet gepaard met
lachen, gezichtsbeschermende acties en metacommunicatie.
Fragment 1 is karakteristiek voor de casting van een derde partij: deze wordt vooraan in
de sequentie in één gespreksbeurt gecast, de geïnterviewde vult het moment waarop de
interviewer even stilvalt alvorens zijn eigenlijke vraag te stellen met een luistersignaal in 5 en
hij produceert na een korte pauze zijn antwoord in 7. Ook daarna verloopt de beurtwisseling
soepel: de interviewer laat horen dat hij luistert en start zijn vervolgvraag kort voordat de
geïnterviewde is uitgesproken.
3.2 Casting van een vierde partij met behulp van een videoclip
Dit type casting is relatief vaak aangetroffen aan het einde van een sequentie. Het vergt meer
interactie, de overlappingen zijn frequenter en we zien ook vaker de combinatie van ‘gap’ en
‘overlap’. Het gespreksverloop is vaker problematisch en het vertoont vaker kenmerken van
herstel. De helft gaat gepaard met lachen. Gezichtsbeschermende acties en metaconversatie
komen ook geregeld voor.
Fragment 2 laat zien dat dit type casting overeenkomsten kan hebben met de casting van
een derde partij, maar er ook van verschilt. De videoclip is in de inleiding op de eigenlijke
vraag van de interviewer verwerkt alsof het een derde partij betreft. Vanaf dan gaat het
anders. De geïnterviewde start na een ‘gap’ metaconversatie (19). In 22 signaleert de
interviewer een begripsprobleem voordat de PRO bereikt is. De geïnterviewde breekt af in 21.
Het simultaan spreken houdt aan en gaat gepaard met een herstart in 22. Interviewer 2 draagt
in 24 bij aan de oplossing van het begripsprobleem.
Fragment 3 betreft een nog meer van fragment 1 afwijkende casting van een extra partij.
Hier vindt de casting in de evaluatie plaats, voordat de geïnterviewde in 4 een PRO bereikt
heeft. Interviewer 2 initieert lachen in 7 en 9. Nadat interviewer 1 in 10 zijn casting heeft
uitgelegd, accepteert de geïnterviewde deze in 12 met een metaconversationele actie. Dan
volgt een verdediging, die uitloopt op gelijktijdige starts, afbrekingen en herstarts.
3.3 Casting van een gast aan tafel als vierde partij
Wanneer een gast aan tafel als extra partij gecast wordt, gebeurt dit relatief vaak in het
midden van een sequentie. Dit castingstype vergt meer beurten dan de twee hierboven behandelde typen, maar minder dan het type dat volgt. ‘Gaps’ komen niet voor, maar overlappingen zijn frequent, evenals gespreksproblemen en herstelfenomenen. Met andere
woorden, er wordt veel door elkaar heen gepraat, waarbij mensen hun uitingen afbreken en
herstarten. Het is het castingstype waarbij het minst gelachen wordt. Gezichtsbeschermende
acties en metaconversatie zijn, net als bij de castings van een derde partij, relatief niet
frequent. We parafraseren hier een voorbeeld van dit type casting. Het transcript is
beschikbaar op de website (Huls 2011). De geïnterviewde lijsttrekker van EénNL Marco
Pastors heeft gepleit voor een politiek die optreedt tegen de islamisering en durft te vechten
6

voor onze vrijheden. De gast aan tafel die in dit interview gecast wordt is Şenay Özdemir, die
als hoofdredactrice van de glossy voor de mediterrane vrouw SEN juist een campagne is
gestart met als thema ‘Nederland wordt weer leuk’. De interviewer voert deze casting als
volgt uit: “D’r zitten nu twee mensen naast elkaar die de extremen van de opinievorming vertegenwoordigen. U (=Pastors) vergelijkt islamisering met de Duitse bezetting, en uh Şenay
die zegt Nederland wordt weer leuk. En dat is wel een totaal andere insteek. Ik bedoel ik kan
me niet voorstellen dat u wat dat betreft heel erg dicht bij elkaar zal komen.” Geïnterviewde
en gast starten simultaan en de interviewer overlappend een reactie. Geen van beiden haakt af.
Het fragment heeft geen ‘gap’. Wel wordt het gekenmerkt door herstarts.
De castings van een gast aan tafel als vierde partij lokken opmerkelijk vaak, zoals in dit
voorbeeld, een geanimeerd debat uit, waarbij de interviewer zonder zelf positie te kiezen
tegengestelde argumenten uitlokt.
3.4 Casting van een vierde partij in de vorm van een voorwerp met een boodschap
Fragment 4 laat een casting van een vierde partij in de vorm van een voorwerp met een
boodschap zien. In een discussie over hoofddoekjes heeft de geïnterviewde voorgesteld één
keer per jaar een hoofddoekloze zondag te houden, zodat iedereen kan zien dat het dragen van
een hoofddoek vrijwillig en niet onder sociale druk gebeurt.
Fragment 4: De casting van een voorwerp met een boodschap als vierde partij (IR1 =
Jeroen Pauw, IR2 = Paul Witteman, GE = lijsttrekker van EénNL Marco Pastors, GA1 =
Şenay Özdemir, hoofdredactrice van de glossy voor de mediterrane vrouw SEN, GA2 = Jaap
Jongbloed, presentator van het door de TROS uitgezonden TV-programma ‘Vermist’, GAs
zijn gasten, PE = ongeïdentificeerd persoon, PU = publiek)
1 GE
2 IR1→
3 →
4 GA1
5 GE
6 IR1→
7 →
8 GE
9 IR1→
10 PE
11 GE
12 IR1→
13
14 GE
15 IR1→
16 IR2, GAs,PU
17
18 GE
19 IR1
20 IR2, GAs,PU
21
22 IR1
23 IR2, GAs,PU
24 PE
25
26
27 IR2, GAs, PU
28 IR1
29 GA2
30 GE

┌Dit is Nederland. Dit is dit is het vrije Nederland en ik vind dit└U zegt ik vraag wat van de- ik vraag wat van de moslima’s (.) met een hoofdoekje.
Ik ┌vraag eigenlijk van ze doe één- draag één dag (0.3) in het jaar geen hoofddoek.
└Ja maar voor uPrecies.
Zou u bereid zijn om een hoofddoek te dragen? (0.4) U moet natuurlijk ook een soort
┌hand handreiking└Op diezelfde dag om het goed te maken?
Nou ja van (.) nu!
hah hah hah
Ja misschien is dat ook ┌wel een aardige gedachte.
└Ik bedoel doe nu een hoofddoek om.
(1.5)
Nee, nee, nee. ┌Ik ga nu geen hoofddoek op doen.
└Nee, ik heb er hier een└hah hah hah
((IR1 haalt tijdens 15 van onder de tafel een hoofddoek te voorschijn))
┌Heb je er altijd een bij je?
└Hier.
Ja. IK HEB ER ALTIJD.
└HAH HAH HAH
(0.6)
┌VOOR ALS IK IEMAND TEGENKOM. Je weet het nooit.
└hah hah hah hah hah
hah hah hah
└Ja, ja, ja, ja. Precies.
((IR1 heeft in 22 de hoofddoek naar GE gegooid, die het programma uitzit met de
hoofddoek in zijn hand))
┌hah hah hah hah hah
└Nou. ┌Jij vraagt wat aan de meisjes└Ik zag ┌Ik zag gister hè gister dat u zich liet scheren door een Turkse=
└Ja
Ja
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31
32 GE
33
34 GA2
35
36 IRs, PU, GAs
37 GE
38
39 IR1
40
41

=kapper al hè. Toch?
Jazeker. Ik ik ik wo=
=ik woon ook in een ┌uh uh in een in een allochtone└Levensgevaarlijk een allochtoon in uw=
= ┌situatie, maar│hah hah hah hah hah hah
└Nee hoor. Ik woon in- ik woon in een van de armste buurten=
= ┌in Rotterdam en daar zijn heel veel Turkse kappers.
└Ik stel voor Marco Pastors doet het hoofddoekje om en wij gaan even naar de
zapservice.
((De geïnterviewde zit het programma uit met de hoofddoek in zijn hand))

Dit fragment begint met overlappingen. Het duurt tot 15 voordat het voorwerp is opgevoerd.
Er is een begripsprobleem in 8 en een ‘gap’ in 13. Het meest opmerkelijke in het fragment is
echter de hilariteit, die in 10 door iemand wordt ingezet. In 16 en 20 wordt samen gelachen,
waarbij interviewer 1 serieus blijft. De aanleiding voor dit lachen is de directief van
interviewer 1, die de hoofddoek combineert met de geïnterviewde, wat een lachwekkend
beeld is, de geïnterviewde tot het ‘doelwit’ van het lachen maakt (Glenn 2008) en zijn
voorstel voor een hoofddoekloze zondag in het absurde trekt. Dit gezamenlijke lachen is hard
en houdt aan tot 27. De geïnterviewde is echter serieus met metaconversatie in 18, een
kenmerkende actie voor mensen die het doelwit van lachen zijn (Drew 1987). Bijzonder in dit
voorbeeld is verder dat het niet het doelwit van het lachen, maar een gast is die in 29, 31, 34
en 35 gezichtsbeschermende acties uitvoert en daarmee uitdrukt dat de geïnterviewde minder
afkerig is van allochtone mensen dan hij doet voorkomen. Daarna omvat het lachen ook
interviewer 1 in 36 en gaat het niet meer ten koste van de geïnterviewde, maar is – eind goed,
al goed – zijn gezicht gered.
We hebben het soort lachen in fragment 4, dat uit ‘lachen met’ en ‘lachen om’ bestaat
en wisselend mensen in- en uitsluit, lachen met wisselende affiliaties genoemd (Glenn 2008:
112-121). Het is relatief frequent wanneer een voorwerp in de vraag-antwoordsequentie
gecast wordt.
Verder worden de castings van dit type gekenmerkt door het feit dat ze alleen aan de
uiteinden van de sequentie voorkomen. Ze vergen meer beurten en verlopen relatief ongecoördineerd, zoals blijkt uit de afwezigheid van luistersignalen en de aanwezigheid van ‘gaps’ en
overlappingen. Ze gaan ook samen met een meer dan gemiddelde hoeveelheid gespreksproblemen en herstelfenomenen. Ze worden het meest gevolgd door gezichtsbeschermende
acties en metaconversatie.

4 Conclusie
Het was de vraag van dit onderzoek of het casten van een vierde partij meer is dan de
opvoering van een derde partij in een nieuw jasje. Het antwoord daarop is: in veel gevallen
wel. De belangrijkste verschillen tussen de castings van een derde en vierde partij kunnen als
volgt samengevat worden: 1) de castings van een vierde partij komen vaker aan het eind van
een sequentie voor en worden daar voor evaluatieve doeleinden gebruikt; 2) het is lastiger om
de vierde partij op het platform te krijgen, getuige het feit dat deze castings meer interactie en
beurtwisseling vergen; 3) de castings van vierde partijen komen tot stand met relatief veel
‘gaps’ en overlappingen en relatief weinig goedgetimede luistersignalen; 4) de castings van
een vierde partij leiden gemiddeld tot meer gespreksproblemen en herstelfenomenen; 5) bij de
castings van een vierde partij wordt vaker gelachen, waarbij dat lachen vaker ten koste van
iemand gaat of wisselend personen in- en uitsluit; 6) deze castings gaan vaker samen met
gezichtsbeschermende acties; en 7) metaconversatie is relatief frequent.
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Het is niet zo dat alle castings van een vierde partij de kenmerken van de categorie in
gelijke mate vertonen. Meest afwijkend is de casting van een gast aan tafel als vierde partij.
In de inleiding is de wereldwijde trend gesignaleerd dat de informatievoorziening op TV
steeds interactiever wordt. De door ons bestudeerde talkshow ‘Pauw & Witteman’ is een
Nederlandse exponent van deze trend: in dit programma wordt een dynamisch platform
gecreëerd waarop politici zich kunnen profileren. Ons onderzoek heeft laten zien dat een
dynamisch platform meer doet dan de interactieve complexiteit verhogen. Op zo’n platform
vindt gemakkelijk een verschuiving in het normatieve kader plaats. Terwijl neutraliteit en
onpartijdigheid belangrijke pijlers zijn in het normatieve kader van de journalistiek (NVJ
2008), staan die waarden in twee van de drie hier bestudeerde vormen van een casting van een
vierde partij onder spanning.

5 Discussie
5.1 Methode van onderzoek
In de uitgebreidere versie van dit artikel op de website (Huls 2011) zijn de representativiteit
van de materiaalverzameling en de validiteit van de analyse onderwerp van discussie en
reflectie.
5.2 Neutraliteit, toonsoort en identiteit
Ook wordt in de uitgebreidere versie van dit artikel (Huls 2011) ingegaan op de vraag wat de
resultaten betekenen in het licht van de in de inleiding genoemde achterliggende concepten
neutraliteit en toonsoort. Verder wordt een derde, bij de uitvoering van het onderzoek naar
voren gekomen concept, namelijk ‘identiteit’, in de discussie betrokken. De interviewers
zoeken de grenzen van de neutraliteit niet zomaar op, maar juist wanneer politici afwijkend
zijn in de zin dat ze maatschappelijk onaanvaardbaar gedrag vertonen of inconsistent zijn.
Problemen die landen zoals de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk benaderen met
een wetgeving, worden in Nederland benaderd met castings, keyings en communicatie.

Transcriptieconventies – naar Jefferson (2004) en Glenn (2008)
(1.5)
(.)
=
spr ┌eker1
└spr2...
↑
accent
re::kken
LUID
°zacht°
afbre>
<
.hh
→
huh, hah
((vervolgt))

een stilte met een duur van het aantal aangegeven secondes
stilte korter dan 0,1 seconde
geen waarneembare stilte tussen de uitingseenheden
een tweede spreker begint tijdens de beurt van de huidige spreker, en wel precies op het punt
waar de blokhaak staat
toonbeweging omhoog
de onderstreepte lettergreep of klank is geaccentueerd
de betreffende (mede-)klinker is opvallend langer dan ‘normaal’ voor deze spreker
de in hoofdletters geschreven tekst wordt relatief luid uitgesproken
relatief zacht uitgesproken uitingsdeel
de spreker houdt plotseling in, en breekt de productie van een woord of uitingsdeel abrupt af
de tekst die volgt wordt relatief snel uitgesproken (afsluitingsteken: <)
de tekst die volgt wordt relatief langzaam uitgesproken (afsluitingsteken: >)
duidelijk waarneembare inademing; elke h staat voor een duur van ongeveer 0,2 sec.
duidt de regel aan die centraal staat in de analyse of beschrijving
lachmorfemen
beschrijving van een activiteit in de context
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