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Praatprogramma’s 
 

Is het oké om feiten en onderbuikgevoelens evenveel spreektijd te gunnen in een debat? Ik 

denk stellig van niet.  

 

In mijn nieuwe boek ‘De mens als grens’ heb ik gekozen voor een stijlvorm waarin ik twee 

tegenpolen met elkaar laat discussiëren: professor Pels (een wetenschapper en voorstander 

van het rationeel discours) en meneer Luis (iemand die vooral zijn onderbuikgevoelens laat 

spreken). Ze zitten als het ware aan de tafel van een praatprogramma, met een kopje koffie, en 

wisselen ideeën uit over de toestand in de wereld.  

 

Kijken we naar de praatprogramma’s van vandaag de dag, dan is het is uitermate droevig om 

te moeten constateren dat een introverte, rationele, kalme wetenschapper, een specialist in 

haar vakgebied met diepgravende kennis van zaken over de meest complexe onderwerpen, het 

met haar objectief vastgestelde feiten en bewijs kan verliezen van een extroverte, emotionele, 

dominante leek, een populist in zijn gemeenschap met oppervlakkige, kortzichtige en naïeve 

uitspraken over van alles en nog wat, doorspekt met onderbuikgevoelens, vals sentiment en 

pertinente onwaarheden. En toch hebben de praatprogramma’s van vandaag de dag nog steeds 

de neiging evenveel spreektijd toe te wijzen aan alle gasten.  

 

Vloggers en bloggers, integere journalisten, BN-ers, vaste tafelgasten, 

samenzweringstheoristen, wetenschappers, populistische politici, klimaatontkenners, 

specialisten, antivaccinisten, kwakende idioten en kwebbelende fantasten. Alles door elkaar 

heen. Ieder een paar minuutjes spreektijd, maar wel evenveel minuutjes voor iedereen. Geen 

uitweiding. Geen diepgang. Niet te zwaar. Lekker luchtig. Vooral het tempo erin houden. Alles 

in het kader van het belichten van het onderwerp van beide kanten en het toepassen van de 

‘equal time rule’, zoals die bekend is uit politieke debatten.  

 

Het zou niet zo moeten zijn, maar het is zeer interessant om je af te vragen waarom het wel zo 

is. Iets om eens rustig over na te denken, want het is een veel groter hedendaags probleem dan 

we doorgaans denken.  

 

De mens als grens — Over de onbuigzame barrières van ons bestaan verschijnt op 15 

december 2022, maar je kunt hier al de preview inzien: 

 

https://www.bol.com/nl/nl/p/de-mens-als-grens/9300000128941910/ 

https://www.bol.com/nl/nl/p/de-mens-als-grens/9300000128941910/


 

Meer weten over de wetenschappelijke theorie? Klik hier:  

 

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Theorie 

 

Meer weten over wetenschap? Klik hier:  

 

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Wetenschap 

 

Meer weten over de wetenschappelijke methode? Klik hier:  

 

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Wetenschappelijke_methode 

 

(Bron: Wikipedia).  
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