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APPENdIX: EXAMPLES

1.1 Initiating a discussion on a priority issue in parliamentary debate

verkiezingsprogramma Pvv 2010-2015: “De massa-immigratie heeft enorme 
gevolgen voor alle facetten van onze samenleving. Het is economisch gezien een 
ramp, het tast de kwaliteit van ons onderwijs aan, vergroot de onveiligheid op straat, 
leidt tot een uittocht uit onze steden, verdrijft Joden en homo’s en spoelt decennia 
vrouwenemancipatie door de wc.”

Thieme (Partij voor de Dieren): “Het gaat alleen maar weer over geld, geld en nog 
eens geld. […] Ik zou het graag willen omdraaien: wat betekent Nederland in termen 
van duurzaamheid, biodiversiteit, voedselverdeling en verdeling van welvaart voor de 
rest van de wereld? De heer van Geel denkt alleen maar aan zijn eigen hardwerkende 
Nederlanders, terwijl wij als Nederland juist een enorme verantwoordelijkheid 
hebben voor de armoede en het verdwijnen van een aangename leefomgeving in de 
rest van de wereld.”

2.2.1 The aims of a parliamentary debate

Halsema (GroenLinks): “De reden dat u hier bent, is helemaal niet omdat u bent 
geïnteresseerd in het lot van mensen in de wijken. Het is omdat u hoopt dat u vrijdag 
in de peilingen van tien naar elf gaat.”

Wilders (Pvv): “Wij doen het vooral en alleen voor de Nederlanders die in de 
wijken wonen, […] om hen een stem te geven en om voor hen op te komen. Ook al 
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gaat u duizend keer met ik weet niet hoeveel woorden aan de interruptiemicrofoon 
staan, ik blijf het doen tot het laatste woord dat ik hier ooit zal uitspreken.”

2.2.2 The conventions of parliamentary debate

verdonk (Fractie verdonk): “Gisterenavond was er bij RTL een uitzending waarin 
ik beschuldigd werd van het feit dat ik in 2005 akkoord zou zijn gegaan met het 
voorstel voor een generaal pardon […] bedoeld om het kabinet te redden.” […]
voorzitter verbeet: “Beperkt u zich alstublieft tot wat vandaag op de agenda staat. 
Wij hebben al genoeg op ons bord liggen.”

Wilders (Pvv): “Ik heb geen domme gans gezegd; hooguit gedacht.”
Hamer (PvdA): “Dat beschouw ik als een compliment.”
voorzitter verbeet: “Maar ik niet en ik wil echt dat wij proberen het een beetje op 
niveau te houden.”

Minister president Balkenende: “Ik ben nu toe aan onderdeel 8.”
Rutte (vvD): “Ik dacht dat u nog over asielbeleid zou komen te spreken, want ik 
heb nog geen antwoord op de vraag die ik heb gesteld.” […]
voorzitter verbeet: “Een stuk asielbeleid is al in een eerdere fase van het debat aan 
de orde geweest, maar dit nog niet. […] Dat klopt.”

2.3.1 Topic shifts in parliamentary debate

Thieme (Partij voor de Dieren): “Het gaat alleen maar weer over geld, geld en nog 
eens geld. […] Ik zou het graag willen omdraaien: wat betekent Nederland in termen 
van duurzaamheid, biodiversiteit, voedselverdeling en verdeling van welvaart voor 
de rest van de wereld?”

Pechtold (D66): “Mevrouw verdonk vergeet nog dat die 27.500 [asielzoekers] 
binnenkort ook in de files staan. Hoe gaat zij die oplossen?”
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Pechtold (D66): “[...] u wilt hier schreeuwen [dat het politieke establishment niet 
deugt] nadat u er twintig jaar aan hebt bijgedragen.”
Wilders: “De heer Pechtold zal nog twintig jaar of langer heel concrete voorstellen 
hierover van de Pvv moeten aanhoren. Nogmaals, niet D66 maar de Pvv komt op 
voor de gewone man die last heeft van de multiculturele samenleving.”

Wilders (Pvv): “Wij praten vandaag niet alleen over de begroting, wij praten ook 
over de staat van ons land. Hoe ziet Nederland eruit? […] Er is ook niet langer meer 
één Nederland, er zijn twee Nederlanden.”

Thieme (Partij voor de Dieren): “In het belang van de dieren zal er spoedig een einde 
moeten komen aan de bio-industrie.”

van Geel (CDA): “De kernwaarden van de democratische rechtstaat zijn voor het 
CDA geen onderwerp van onderhandeling.”
Wilders (Pvv): “Ik ben het met de heer van Geel eens dat onze rechtstaat iets heel 
belangrijks is. […] vindt u ook niet dat de Pvv gelijk had toen zij in het verleden zei 
dat niet alleen staatssecretarissen maar ook mensen met een functie als politiciagent 
eigenlijk alleen de Nederlandse nationaliteit zouden mogen hebben?”

2.3.2 A pragma-dialectical characterization of topic shifts

van Geel (CDA): “Ik constateer dat ik tot drie keer toe vraag wie de rekening betaalt. 
Ik krijg dan een algemeen verhaal te horen, dat ik nu al drie keer heb gehoord. Ik zal 
dan maar aangeven waar de rekening door de vvD gelegd wordt.”

2.4.1 Polarization in parliamentary debate

Thieme (Partij voor de Dieren): “De heer van Geel denkt alleen maar aan zijn eigen 
hardwerkende Nederlanders, terwijl wij als Nederland juist een enorme verant-
woordelijkheid hebben voor de armoede en het verdwijnen van een aangename 
leef omgeving in de rest van de wereld.”

Thieme (Partij voor de Dieren): “Als ik de heer Rutte hoor spreken over het milieu, 
denk ik: dit kan hij toch niet menen? Ik ken hem als iemand die graag ‘groen’ wil 
zijn. Ik heb hem in de wandelgangen ook horen zeggen dat hij wat minder vlees wil 
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eten. Nu hoor ik hem echter op deze manier over het milieu spreken en denk ik bij 
mezelf: dit moet hij van zijn fractie zeggen.”

Wilders (Pvv): “De mensen in uw wijken hebben last van criminaliteit. Hoe 
prachtig een wijkagent ook is, een wijkagent en een buurthuis lossen de problemen 
niet op. Wat gaat u nu echt doen voor de SP-stemmers? Laat u ze net als de afgelopen 
jaren, in de kou staan?” […] “[of] Bent u, in tegenstelling tot de laatste jaren, nu wel 
een voorstander van strengere straffen voor het tuig dat die buurten onveilig maakt? 
Waait er een nieuwe wind of gaan wij door op de oude, verkeerde weg?”

Thieme (Partij voor de Dieren): “De minister president doet net alsof hij met een 
bootje op een kabbelend beekje aan het varen is. Wij hebben echter te maken met 
een wereldwijde voedselcrisis. […] Dit is een noodsituatie.”

Wilders (Pvv): “Wij hadden kunnen zwemmen in het geld en in plaats van dat te 
doen volgen wij de linkse droom om de halve islamitische wereld naar Nederland te 
halen. […] Henk en Ingrid betalen voor Mohammed en Fatima.”

Wilders (Pvv): “Toch blijft het een schande dat in dit land gevangenen beter 
behandeld worden dan onze ouden van dagen.” […]
Minister president Balkenende: […] “Ik denk dat wij moeten oppassen om zomaar 
het een met het ander te vergelijken, want het is niet zomaar een zwart-witverhaal. 
Natuurlijk is het interessant om te horen wat de heer Wilders zegt over de rechten 
van gevangenen. Ook zij hebben rechten, maar ik weet niet of je het zomaar direct 
kunt vergelijken.”
Wilders: “Ik wil dat iedere oudere in Nederland iedere dag gedoucht wordt. Ik wil 
dat die iedere dag naar buiten kan. Ik wil dat die genoeg verpleegsters en verplegers 
om zich heen heeft. Ik wil dat die kan roken op zijn eigen kamer. De rechten die nu 
gelden voor de criminelen, voor de verkrachters, de pedofielen en de moordenaars 
gelden niet voor de ouderen.”
Balkenende: “voorzitter. Wij hebben onze gedachtewisseling gehad. Uiteraard 
zullen wij ons nader laten informeren, maar ik ga niet de vergelijking maken die de 
heer Wilders maakt en ik ga daar zeker geen conclusies aan verbinden.”
Wilders: “Dan kan de conclusie helaas geen andere zijn dan dat de minister 
president van Nederland kiest voor de gevangenen en niet voor de ouderen. Dat is 
een schande.”
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2.4.2 A pragma-dialectical characterization of polarization

Kant (SP): “Hier wordt een tegenstelling gecreëerd die er helemaal niet is. Denkt u 
nu werkelijk dat ik vind dat die raddraaiers niet aangepakt moeten worden?”

4.2 The assimilation case

Pechtold (D66): “U kunt dat angstbeeld oproepen van wat van buiten naar binnen 
wil, maar volgens mij hebben wij in Nederland volgens uw berekening een miljoen 
moslims. Hoe gaan wij daar mee om, als zij geen scholen mogen hebben, als ze 
geen geloofsgebouw mogen hebben, als ze, kortom, moeten opgaan in een vorm van 
assimilatie? Hoe ziet u dat beeld nu voor u?”
Wilders (Pvv): “Er is niks mis met assimilatie. Het Franse beleid is al decennialang 
gericht op assimilatie. Daar is dus niets verkeerds aan. Het heeft misschien een beetje 
een negatieve connotatie vanuit het verleden, maar assimilatie is geen enkel probleem. 
Nogmaals ik heb collega Marijnissen uitgelegd waarom ik vind dat Nederland geen 
islamitische scholen meer moet hebben. Dat is een begin van achterstand. Ik denk 
inderdaad ook dat op het moment dat Nederland de immigratie stopt – dat is ook 
een voorstel van mij – wij niet langer bijvoorbeeld moskeeën hoeven te hebben. Dat 
is heel normaal en heel logisch. Ik vind dat de immigratie van Nederland op dit 
moment genoeg is; nogmaals heel veel mensen in Nederland, inclusief democraten, 
vinden dat.”

4.3 The Mohammed B case

Wilders (Pvv): “Denkt de minister voor Wonen, wijken en integratie dat zij 
zogenaamde aandachtswijken, prachtwijken, krachtwijken kan omtoveren met een 
likje verf en wat extra jeugdhonken? Alsof Mohammed Bouyeri de moord op Theo 
van Gogh niet zou hebben gepleegd als zijn kozijnen een keer extra geschilderd 
waren!”
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4.4 The majority-minority case

Pechtold (D66): “Ik probeer na te gaan hoe u, wanneer u de meerderheid heeft, hier 
met moslims omgaat.”
Wilders (Pvv): “Neemt u van mij aan dat op het moment dat mijn partij, de Pvv, 
ooit onderdeel wordt van de macht, wij met de minderheden een stuk netter zullen 
omgaan dan op het moment dat de islam in Nederland het voor het zeggen heeft.”

4.5 The twenty years case

Pechtold (D66): “[...] u wilt hier schreeuwen [dat het politieke establishment niet 
deugt] nadat u er twintig jaar aan hebt bijgedragen.”
Wilders: “De heer Pechtold zal nog twintig jaar of langer heel concrete voorstellen 
hierover van de Pvv moeten aanhoren. Nogmaals, niet D66 maar de Pvv komt op 
voor de gewone man die last heeft van de multiculturele samenleving.”

4.6 Observations concerning the use of presentational devices 
in topic shifts

Hamer (PvdA): “Begrijp ik goed dat u vindt dat de Staat zich niet meer moet 
bezighouden met de sociale zekerheid, het onderwijs en de zorg, maar wel de 
olympische spelen moet organiseren?”
Rutte (vvD): “Ik zal u zeggen waar de Staat zich niet mee bezig moet houden. 
Uw partij heeft in de coalitieonderhandelingen ingebracht dat bijstandsmoeders niet 
meer hoeven te solliciteren. [...] U denkt het geluk van mensen te bevorderen, terwijl 
u in feite hun geluk in de weg zit.”

verdonk (Fractie verdonk): “voorzitter. vertrouwen, vertrouwen, vertrouwen. Wij 
hebben dit woord al heel vaak gehoord. [...] Weet u vertrouwen moet je verdienen 
door eerlijkheid en openheid. Gisterenavond was er bij RTL een uitzending waarin 
ik beschuldigd werd van het feit dat ik in 2005 akkoord zou zijn gegaan met een 
voorstel voor een generaal pardon van 10.000 mensen. Dat was ingestoken door de 
heer verhagen, door de heer Zalm en door de heer Dittrich en was bedoeld om het 
kabinet te redden. [...] Wist u van die achterkamertjespolitiek?”
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Rutte (vvD): “Wat vertrouwen geeft, is een regering die ruimte laat in haar beleid 
om in de toekomst om te gaan met tegenslagen.”

Thieme (Partij voor de Dieren): “Hoe zou het komen dat er zo weinig vertrouwen is 
in het kabinet? Komt dat niet doordat het kabinet te weinig ambitie heeft en dat als 
het gaat om belangrijke beschermwaardige zaken, als zorg, onderwijs, landbouw en 
voedselvoorziening, de overheid niet thuis geeft?”

5.2 The crumbs of my bread case

Wilders (Pvv): “Toen ik vanochtend aan de ontbijttafel zat en ik op NOS Teletekst 
zag: ‘CDA wil huwelijksimmigratie beperken’, dacht ik: het wordt een mooie dag 
vandaag. Nu hoor ik dat voorstel van collega van Geel en ik zie nog wat kruimeltjes 
van mijn brood op de grond liggen, maar dat is het ook wel ongeveer.”

5.3 The Henk and Ingrid case

Wilders (Pvv): “voorzitter. Wij hadden kunnen zwemmen in het geld en in plaats 
van dat te doen volgen wij de linkse droom om de halve islamitische wereld naar 
Nederland te halen. Hoe meer stemvee voor de linkse kerk, hoe beter. […] Maar 
voorzitter, wie betaalt de rekening, wie betaalt die 100 mld.? Dat zijn de mensen die 
Nederland hebben opgebouwd, dat zijn de mensen die hard werken, de mensen die 
keurig sparen, die netjes hun belasting betalen, de gewone Nederlander die het niet 
cadeau krijgt: Henk en Ingrid betalen voor Mohammed en Fatima!”

5.4 The Moroccan scum cases

Wilders (Pvv): “Bent u, in tegenstelling tot de laatste jaren, nu wel een voorstander 
van strengere straffen voor het tuig dat die buurten onveilig maakt? Waait er een 
nieuwe wind, of gaan wij door op de oude, verkeerde weg.”

Wilders: “Ik zeg u, mijnheer Dijselbloem: het is geen toeval dat al die Marokkaanse 
jongeren, tuig – dat is het gewoon; dat bent u toch met mij eens – die keer op keer 
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opnieuw het land verzieken, homo’s in elkaar slaan. Die doen dat weliswaar niet met 
de Koran in de hand, maar zij komen wel uit een cultuur waarin het wordt gedoogd, 
waarin het wordt geleerd.”

5.5 The head rag tax case

Wilders (Pvv): “Een beter milieu begint bij jezelf. Heel veel Nederlanders ergeren 
zich aan de vervuiling van de publieke ruimte door de islam. Oftewel: ons straat-
beeld gaat op sommige plekken steeds meer lijken op het straatbeeld van Mekka 
en Teheran: hoofddoekjes, haardbaarden, boerka’s en mannen in rare lange witte 
jurken.”

5.6 Observations concerning the use of presentational devices in 
polarization

Thieme (Partij voor de Dieren): “Het is goed dat het kabinet extra geld lijkt uit 
te trekken voor de verbetering van het dierenwelzijn, maar laten wij niet te vroeg 
juichen, want er zit een adder onder het gras. Bij nadere bestudering lijken de 
bedragen onder de noemer dierenwelzijn vooral een verkapte ontwikkelings- en 
investeringssubsidie voor de bio-industrie.”




