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1: Nepnieuws is van alle tijden 
 
In deze eerste les maken we eerst kennis met drie voorbeelden van nepnieuws uit het verleden. 
We leren dat nepnieuws van alle tijden is en middels de voorbeelden proberen we inzicht te 
krijgen in de mechanismes achter nepnieuws. Hoe werkte nepnieuws in het verleden en wat 
waren de effecten ervan?  
 
Hieronder staan drie voorbeelden van nepnieuws uit het verleden. 
 
De aardbeving in Lissabon 
Op zaterdag 1 november 1755, de dag dat katholieken wereldwijd het feest van Allerheiligen 
vieren, werd de Portugese hoofdstad Lissabon getroffen door een aardbeving en een erop 
volgende tsunami waarna grote delen van de stad in brand vlogen. Rond de 40.000 mensen 
verloren het leven. Velen van hen waren bijeengekomen in de vele kerken die de stad rijk was 
om het religieuze feest te vieren.  
 

 
 

Afbeelding 1: De aardbeving in Lissabon in 1755 
 
Het nieuws van de aardbeving verspreidde zich snel door de toenmalige wereld en riep 
gevoelens van afschuw en schrik op. Theologen en religieuze autoriteiten verklaarden de ramp 
als een straf van God voor de zonden van de mensheid. Maar waarom werden er dan zoveel 
kerken getrokken in de ramp en werden naar verluid bordelen gespaard? De aardbeving zou 
later een rol spelen in de novelle Candide of het Optimisme van de Franse filosoof en atheïst 
Voltaire die de spot dreef met de gedachte van de filosoof Leibniz die van mening was dat de 
huidige wereld de beste was die God geschapen had. Als dat zo was, hoe kon God dan zo veel 

https://blogs.scientificamerican.com/history-of-geology/november-1-1755-the-earthquake-of-lisbon-wraith-of-god-or-natural-disaster/
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ellende in de wereld toelaten waarvan de aardbeving in Lissabon een afschrikwekkend 
voorbeeld was? 
 
Natuurwetenschappers in de achttiende eeuw verwierpen dit soort religieuze argumenten als 
oorzaak van de aardbeving. Zij waren van mening dat allerlei tektonische processen in het 
gebied rond Lissabon de oorzaak van de aardbeving waren. In de achttiende eeuw maakte de 
natuurwetenschap grote ontwikkelingen door en vaak werden natuurwetenschappers 
geconfronteerd met de theologische argumenten die religieuze leidslieden vaak gebruikten 
voor de verklaring van allerlei onheil in de wereld. Het was een strijd van wetenschap tegen het 
geloof. 
 
Het verbinden van rampen die de wereld overkomen, of dat nu de Covid epidemie is, een 
aardbeving, overstromingen of vulkaanuitbarstingen, ze zijn telkens weer een dankbare bron 
voor religieuze autoriteiten van allerlei herkomst, vooral christelijke en islamitische, om de 
mensheid te waarschuwen voor de straf van God voor de zonden, welke dan ook maar, die de 
mensen op aarde begaan. 
 
Het verklaren van rampen als boze reactie van God is iets wat religieuze leidslieden uiteraard 
vrijstaat. Er is immers vrijheid van meningsuiting. Maar het kwalijke van dit soort uitspraken is 
dat ze effect sorteren op met name gelovige mensen. Ze houden ze voor waar en als reactie 
kunnen ze zich keren tegen de ongelovigen en hun zonden, die de oorzaak zouden zijn van al 
die rampen. Zo kunnen er maatschappelijke spanningen ontstaan en zelfs aloude conflicten 
oplaaien, zeker als gevoelens van haat en boosheid zich richten tegen minderheden in landen, 
zoals joden in Europa in de Middeleeuwen of Moslims vandaag de dag in de Westerse wereld.  
 
 
De moord in Damascus 
Op 14 april 1840 maakt het Algemeen Handelsblad melding van de moord door ‘joden’ op een 
kapucijner monnik in de Syrische stad Damascus. Er was, aldus de krant, geen enkel bewijs voor 
deze beschuldiging maar voor de zekerheid hadden de plaatselijke autoriteiten belangrijke 
joodse leidslieden opgesloten en was er al een joodse jongeman bezweken onder de 
martelingen in de gevangenis. Het bericht maakt verder melding van het bericht dat het de 
plaatselijke autoriteiten zelf zijn die de monnik zouden hebben doen verdwijnen om vervolgens 
vooral de vermogende joden van de moord te beschuldigen met het doel hen af te persen.  
 
De joden leefden sinds de Makkabeeën opstanden in de tweede eeuw na Christus, in diaspora 
en waren vrijwel rechteloos in de landen waar ze verbleven of in elk geval overgeleverd aan de 
grillen van de plaatselijke machthebbers. Bovendien ontstonden er al snel geruchten als zouden 
joden voor de bereiding van de matses bij het Pesachfeest bloed nodig hebben van 
christenkinderen om de matses te bereiden. De hardnekkige geruchten van kindermoord 
dragen bij aan het beeld van joden als niets ontziende moordenaars en zo moet ook het geval 
van de moord waar het Algemeen Handelsblad over bericht gezien worden. Er kwam geen 
bewijs voor de moord maar de joden waren wel de klos: het gevolg van een eeuwenoude 
traditie van vals nieuws over de joden dat tot op de dag van vandaag nog opgeld doet. Zo komt 
het thema van joden die het bloed van christelijke kinderen gebruiken voor de bereiding van 
matses voor in de Syrische tv-serie ‘De diaspora’ die in 2003 geproduceerd werd. Meer 
informatie over deze serie staat op deze link van Memri.org. 

https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?coll=ddd&identifier=ddd:010071850:mpeg21:a0002
https://en.wikipedia.org/wiki/Ash-Shatat
https://www.memri.org/reports/al-shatat-syrian-produced-ramadan-2003-tv-special
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Afbeelding 2: Artikel in Algemeen Handelsblad over de moord op een kapucijner monnik in 
Damascus 

 
 
Dolle Dinsdag 5 september 1944 
Nazi Duitsland bezette Nederland na een strijd van vijf dagen in de meidagen van 1940. 
Nederland zou bijna vijf jaar zuchten onder de tirannie van de Duitsers. Gelukkig bonden de 
tegenstanders van Nazi-Duitsland, met name de Verenigde Staten, de Sovjetunie, en het 
Verenigd Koninkrijk hun krachten en vielen ze vanuit het Oosten en vanaf 6 juni 1944, met de 
landingen in Normandië, ook vanuit het Westen het nazirijk aan. De geallieerde legers braken 
al snel door de Duitse linies en bevrijdden in augustus 1944 Parijs en in september 1944 Brussel. 
Op 12 september 1944 staken de geallieerden de Nederlandse grens over bij Maastricht. Op 
afbeelding 3 zie je de opmars van de geallieerden. Op 4 september 1944 werd Antwerpen 
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bevrijd en al snel ging het gerucht de ronde dat Breda, in het zuiden van Nederland bevrijd was. 
Breda ligt niet ver van Rotterdam en het bestuurlijke centrum van Nederland, Den Haag. De 
mensen gingen de straat op, staken vlaggen uit en vierden de naderende bevrijding. Radio 
Oranje, de stem van de in ballingschap verkerende Nederlandse regering kondigde de 
bevrijding aan. Het was een dolle dinsdag! 
 

 
 

Afbeelding 3: kaartje opmars geallieerden in West-Europa in 1944 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Dolle_Dinsdag
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Afbeelding 4: Dansende mensen op straat in Rotterdam omdat ‘de bevrijders eraan komen’ 
 
Maar het bleek allemaal niet waar. De geallieerden hadden zeker Antwerpen wel bevrijd maar 
de aanvoerlinies van de troepen waren te lang en noodgedwongen moesten ze halthouden. 
Pas eind oktober 1944 zou Breda bevrijd worden en noord Nederland, dat afgesloten zou 
worden van het bevrijde zuiden moest nog tot mei 1945 op haar bevrijding wachten. De 
Duitsers versterkten hun greep op midden en noord Nederland dat een lange en koude 
hongerwinter tegemoet ging. Via een ingewikkeld stelsel van machinaties, verkeerde 
inlichtingen, verkeerd geïnterpreteerde informatie en informatie-structuren die niet 
gecontroleerd werden of konden worden ontstond het nieuws van de Dolle Dinsdag dat al snel 
niet waar bleek te zijn. 
 
 
Opdrachten 
 

(1) Zoek een voorbeeld uit het verleden van andere natuurrampen zoals die in Lissabon. 
Beschrijf wat er plaatsvond. Geef vervolgens aan hoe religieuze leidslieden en 
natuurwetenschappers op de ramp in kwestie gereageerd hebben. Bespreek de 
resultaten van je onderzoek in de groep. 

(2) Er zijn veel meer voorbeelden van incidenten en moordpartijen op de joden door de 
geschiedenis heen omdat ze beschuldigd werden van kindermoord. Zoek een 
voorbeeld uit het verleden en geef aan welke argumenten gebruikt werden tegen de 
joden. Bespreek de resultaten van je onderzoek in de groep. 

(3) De Tweede Wereldoorlog staat in het geheugen gegrift van de wereld. En zoals dat 
geldt voor alle oorlogen is de waarheid het eerste slachtoffer van oorlogen. Geef een 
voorbeeld van nepnieuws in de Tweede Wereldoorlog in het land waar jij van 
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afkomstig bent. Geef aan hoe het fake nieuws tot stand kwam en hoe het uiteindelijk 
ontzenuwd werd. Bespreek de resultaten van je onderzoek in de groep. 
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2 Hoe komt nepnieuws tot stand? 
 
In deze les blijven we bij de drie voorbeelden van nepnieuws van de vorige les: de aardbeving 
in Lissabon; de moord in Damascus en Dolle Dinsdag in Nederland. We hebben gezien dat er in 
alle drie de gevallen sprake is van een niet waarheidsgetrouwe interpretatie: de aardbeving als 
straf van God; de moord die zonder nader onderzoek door joden zou zijn uitgevoerd; de 
bevrijding die helemaal niet plaatsvond. De vraag is nu hoe deze niet waarheidsgetrouwe 
interpretaties tot stand zijn gekomen. We kunnen om deze vraag systematisch te 
beantwoorden in de eerste plaats ons gezonde verstand gecombineerd met onze intuïtie 
gebruiken. We doen dat per gebeurtenis maar, laten we nu al weten, we zullen zien dat dat zo 
eenvoudig nog niet is.   
 
De aardbeving in Lissabon 
Modern natuurkundig onderzoek toont aan dat aardbevingen in Portugal niet onwaarschijnlijk 
waren in het verleden, en die situatie geldt tot op de dag van vandaag. We weten, nu in de 
eenentwintigste eeuw, dat aardbevingen zich op de meest onverwachte momenten voordoen 
en dat er nauwelijks streken op aarde zijn waar ze niet voorkomen. We weten ook dat sommige 
gebieden aardbevinggevoeliger zijn dan andere. De aardbeving in Lissabon was een 
buitengewoon ongelukkige omdat juist de stad getroffen werd en ook nog eens op een dag dat 
veel mensen zich in de kerken bevonden vanwege de viering van Allerheiligen. 
 
Hebben we met deze natuurwetenschappelijke verklaring de andere religieus gefundeerde 
verklaring, namelijk dat de aardbeving een straf van God zou zijn voor de zonden der mensen, 
op overtuigende wijze gedebunkt? Op het eerste gezicht zeker wel. De idee dat God actief op 
aarde een aardbeving zou veroorzaken als straf voor de zonden van mensen komt mensen met 
een gezond verstand als bizar over. Toch zullen we een stap moeten zetten en ons dienen te 
verplaatsen in gelovige mensen. In streng Protestantse kringen in de wereld, bijvoorbeeld in 
Nederland, heerst de overtuiging dat kinderen niet ingeënt hoeven te worden tegen 
kinderziektes als polio. Het argument is dat de orthodoxe gelovigen van mening zijn dat alles 
wat een mens overkomt door God is verordonneerd en dat al voor de geboorte. Kinderen tegen 
ziektes inenten zou dan een handeling zijn die ingaat tegen de wil van God. Raken kinderen 
verlamd, dat is dat de wil van God. Over de hele wereld zijn er dergelijke overtuigingen, met 
name bij orthodoxe of fundamentalistische gelovigen, vaak van christelijke en islamitische 
signatuur. 
 
Het is te gemakkelijk om in onze analyse van de aardbeving van Lissabon de religieuze verklaring 
af te doen als ouderwets bijgeloof. Als we dat doen, dan nemen we een belangrijke 
bevolkingsgroep niet serieus. Tegelijkertijd is het voor de mensen die achter de logische 
natuurwetenschappelijke verklaring staan onmogelijk om de gelovige interpretatie als 
geloofwaardig te accepteren. 
 
Wat is de oplossing voor dit dilemma? Gelovigen zullen best overtuigd kunnen worden dat de 
aardbeving natuurwetenschappelijke oorzaken heeft maar ook in dat geval kunnen ze blijven 
zeggen dat God dat zo gewild heeft. 
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In deze lesmodules gaan we uit van niet-religieuze en niet-ideologische verklaringen voor alle 
vormen van nieuws, fake of niet. Dat is waar wij als ontwikkelaars staan. We willen de 
empirische waarheid weten achter feiten. We willen de feiten weten. 
 
Het dilemma van de andere interpretatie van de gelovige mensen valt op te lossen door elkaar 
een mening te gunnen, zoals dat gebruikelijk is binnen een democratie. Gelovige mensen 
hebben het recht rampen te verklaren als straf van God. En niet-gelovigen kunnen voor zichzelf 
besluiten dat soort verklaringen ongeloofwaardig te vinden maar ze wel te accepteren. 
 
Het verschil in interpretatie wordt pas funest als de gelovige partij haar interpretatie wil 
opdringen aan de niet-gelovigen. Is dat ongeloofwaardig? Het gebeurt al te vaak in 
samenlevingen of gemeenschappen die in meerderheid door en door religieus zijn.  
 
Voor dit moment laten we het dilemma van interpretatie tussen ‘empiristen’ en ‘gelovigen’, en 
de gevolgen ervan even rusten. We komen er later op terug. Eerst gaan we in op de twee 
andere gebeurtenissen die boven beschreven zijn. 
 
 
De moord in Damascus 
De moord in Damascus werd in de schoenen van de joden geschoven. Dit incident staat niet op 
zichzelf.  Joden waren in de 19e eeuw en ook vandaag de dag nog en feitelijk vanaf het moment 
dat ze in diaspora gingen in de eerste eeuw AD het slachtoffer van wat later het antisemitisme 
werd genoemd. Het voert hier te ver om uit de doeken te doen hoe het antisemitisme is 
ontstaan. Het christendom is ontstaan vanuit het Jodendom, Christus was immers zelf een Jood 
en ook de apostelen waren dat. Toch zouden de christenen toen het christendom zich gevestigd 
had in het Romeinse rijk en later de Middeleeuwen de joden verwijten dat zij Christus indertijd 
vermoord hadden door hem te laten kruisigen. De joden op hun beurt moesten in meerderheid 
niets van het christendom weten. Zij erkenden Jezus als Messias niet. Tegelijkertijd stipuleerde 
de christelijke dogmatiek dat het 1000-jarig rijk van Christus pas vorm zou krijgen als de joden 
zich tot het christendom bekeerd hadden en daar hadden de joden vanwege de Jodenhaat die 
ze dagelijks aan den lijve ondervonden uiteraard geen zin in. De christelijke beeldvorming van 
de joodse gemeenschap die naar zijn aard ook nog eens gesloten was, leidde zo tot allerlei 
geruchten hoe de joden waren en hoe ze zich gedroegen. Zo kwam ook de fabel de wereld in 
dat joden christelijk kinderbloed nodig hadden om hun matses te bereiden. Al gauw werden de 
joden van alles en nog wat verweten waaronder de komst van de pest naar Europa in de 
Middeleeuwen. 
 
Het antisemitisme zit vol vooroordelen over joden en geen enkele is ooit bewezen. Aan het 
begin van de negentiende eeuw verscheen het boek De Protocollen van de Wijzen van Sion, 
een gefabriceerd ‘nepnieuws’ boek dat na reconstructie uit Russische christelijke kringen 
afkomstig bleek te zijn. Het heette dat het een handboek van de joden was met een agenda om 
de wereldheerschappij over te nemen.  
 
Jodenhaat was dus vaak aanleiding tot gerichte acties tegen joden, zoals in het geval van de 
moord in Damascus. Er was geen bewijs voor een joodse dader en zelfs al zou de dader joods 
zijn, moet dan de hele gemeenschap ervoor boeten? 
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Onze gezond verstand analyse, kennis hebbend van de geschiedenis van het antisemitisme, 
komt al gauw tot de conclusie dat het identificeren van de joodse dader van de moord in 
Damascus een bekend staaltje is van antisemitische en dus nepnieuws.  
 
Is daarmee de zaak gesloten? Hebben andere verklaringen, zoals in het geval van de aardbeving 
in Lissabon ook het recht on gehoord te worden? Wij vinden dat het van groot belang is elke 
mening aan te horen maar in dit geval zijn wij van mening dat we geen begrip hoeven op te 
brengen voor antisemitisch geïnspireerde overtuigingen. Immers, als we dat zouden doen, dan 
zouden we een vorm van Jodenhaat tolereren en de bloedige geschiedenis van het 
antisemitisme heeft ons laten zien dat dat tot geweld en moord kan leiden. Betekent dat dat 
we de antisemitische verklaring van de moord moeten respecteren als ‘ook een mening’? Wij 
zijn van mening van niet. Want als we dat zouden doen, dan zouden we potentieel geweld 
tegen mensen goedkeuren en dat kan nooit de bedoeling zijn.  
 
Voor we tot evaluerende opmerkingen overgaan over de drie gebeurtenissen bespreken we de 
laatste gebeurtenis, Dolle Dinsdag. 
 
Dolle Dinsdag 5 september 1944 
Het geval van Dolle Dinsdag levert vandaag de dag geen controverse meer op. Iedereen is het 
er nu over eens dat het inderdaad een gerucht was, nepnieuws. Niemand beweert vandaag de 
dag nog dat Breda al op 4 september 1944 was bevrijd en dat de geallieerden elk moment in 
Rotterdam en Den Haag konden zijn. Toch is het interessant om vast te stellen dat het de 
Nederlandse minister-president Gerbrandy was die het nieuws verspreidde op radio Oranje dat 
vanuit Londen nieuwsberichten uitzond naar het bezette Nederland. Het bleek dat hij te 
optimistisch was geweest in zijn berichtgeving en wellicht interpreteerde Radio Oranje de 
berichten die van het front afkomstig waren te positief.  
 
Conclusie 
In deze lessen hebben we drie voorbeelden gegeven van nepnieuws uit het verleden. Er zijn er 
nog talloze andere. De wereldgeschiedenis staat bol van gebeurtenissen die op heel 
verschillende manier geïnterpreteerd zijn en van geruchten waarvoor geen enkele grond 
bestond. We stellen daarmee vast dat het enerzijds gebeurtenissen zijn die daadwerkelijk 
plaatsgevonden hebben zoals de aardbeving in Lissabon en dat het anderzijds verhalen zijn die 
op geen enkele manier waar bleken zoals Dolle Dinsdag en misschien ook wel de moord in 
Damascus. Op de tweede plaats stellen we vast dat gebeurtenissen en verhalen zonder grond 
om allerlei redenen aanleiding geven tot foute interpretaties. Daarnaast stellen we vast dat 
sommige interpretaties, fout als ze zijn, wel bestaansrecht hebben, zoals de religieuze 
interpretatie van de aardbeving in Lissabon maar dat andere interpretaties funest zijn voor een 
samenleving, zoals de antisemitische interpretatie van de moord in Damascus. 
 
Al deze overwegingen brengen ons tot een andere overweging. De Europese Unie bestaat uit 
lidstaten die democratieën zijn. In een democratie telt elke stem. Er is vrijheid van 
meningsuiting en elke burger mag zich organiseren in de samenleving, in verenigingen, in 
politieke partijen of in wat voor andere vorm dan ook maar. Tegelijkertijd dienen de 
democratieën hun burgers te beschermen tegen kwaadwillende lieden die de samenleving 
willen verstoren of beschadigen. Dat laatste is ook mogelijk via nepnieuws, waarover we meer 
leren in de volgende lessen, en dan doemt de levensgrote vraag op waar de grens tussen 
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vrijheid van meningsuiting ligt en het aanzetten tot maatschappelijke onrust en zelfs geweld in 
de vorm van de vele soorten haat die er zijn: het genoemde antisemitisme, maar ook 
moslimhaat, vreemdelingenhaat, LGBTQ+-haat en andere vormen van haat.  
 
Nepnieuws is van alle tijden en tot zover is er dus niets nieuws onder de zon, maar wat wel 
nieuw is is de intensiteit van het verschijnsel nepnieuws, de mogelijkheden waarmee het zich 
vandaag de dag over de wereld verspreid via sociale media, de snelheid waarmee nepnieuws 
zich kan verspreiden en de steeds geraffineerdere technieken waardoor het steeds moeilijker 
wordt nepnieuws van echt nieuws te onderscheiden. In de volgende module gaan we op de 
moderne ontwikkelingen van nepnieuws in. 
 
Opdrachten 
 

(1)  Zoek voorbeelden van twee gevallen van nepnieuws waarbij het ene geval gebaseerd 
is op een gebeurtenis die daadwerkelijk heeft plaatsgevonden en het ander geval een 
verhaal bleek waarvoor geen enkel bewijs bestond.  

(2) Geef aan wat de interpretaties van beide gebeurtenissen waren waarbij je duidelijk 
maakt welke interpretatie een overduidelijk geval is van nepnieuws en wat de correcte 
interpretatie is. 

(3) Ga na of er in de twee gevallen die je gevonden hebt sprake is van grensoverschrijdende 
interpretaties, dat wil zeggen interpretaties van de gevallen die potentieel tot 
maatschappelijke onrust kunnen leiden of tot haat tegen een specifieke 
bevolkingsgroep. 

(4) Bespreek de beide gevallen in de groep. 
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3 Wetenschappelijk onderzoek naar nepnieuws 
 
In deze les gaan we in op de vraag hoe wetenschappers vandaag de dag onderzoek doen naar 
nepnieuws zoals het zich met name in de onlinewereld manifesteert. Het spreekt vanzelf dat 
wetenschappers hierin geïnteresseerd zijn. Communicatie en informatie zijn sinds jaar en dag 
studieobjecten van communicatie- en informatiewetenschappers en ook van sociologen, 
psychologen, filosofen en ook natuurwetenschappers die zich bij voorbeeld bezighouden met 
klimaatverandering of stikstofuitstoot. Eigenlijk is er geen wetenschappelijk vakgebied dat zich 
niet bezighoudt met nepnieuws want elk vakgebied heeft met het verschijnsel te maken. Voor 
we ingaan op de wetenschappelijke aanpak van nepnieuws behandelen we eerst weer drie 
voorbeelden van nepnieuws maar nu van de huidige tijd. 
 
 
‘Nauwelijks klachten na Corona’ 
De leider van de Nederlandse politieke partij Forum voor Democratie Thierry Baudet gaf in de 
talkshow Op1 van 10 januari 2021 aan dat volgens hem ‘meer dan 98% van de mensen die 
corona heeft gehad, vrijwel geen klachten had’. De eufactcheck website debunkte de uitspraak. 
Het bleek dat op genoemde datum het percentage van mensen die Corona verschijnselen 
hebben 1,7% was. Zo lijkt het of het 98% percentage van Baudet correct is. Maar Baudet 
relateert dat percentage aan mensen die Corona hebben gehad terwijl het 1,7% verwijst naar 
het aandeel in de bevolking dat Coronaklachten had. Van die 1,7% blijkt verder 3,8% 
opgenomen te zijn geweest in het ziekenhuis. Daarmee wordt de bewering van Baudet 
ondergraven. Baudet weigerde verder commentaar op de reactie van gezondheidsautoriteiten. 
 

 

 
Afbeelding 5: leider Thierry Baudet van Forum voor Democratie 

 
Plakje worst als verre ster 
Etienne Klein, een Franse natuurkundige, zette in augustus 2022 een foto op Twitter van een 
verre ster, ‘de Proxima Centauri, de dichtstbijzijnde ster bij de zon, op 4,2 lichtjaar van ons 

https://eenvandaag.avrotros.nl/item/deze-5-onwaarheden-vertelde-thierry-baudet-over-het-coronavirus/
https://eufactcheck.eu/factcheck/false-more-than-98-of-people-infected-with-the-coronavirus-barely-experience-any-symptoms/
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verwijderd’. Duizenden van zijn volgers op Twitter namen het bericht serieus en retweetten 
het of namen het over op andere sociale media. Maar al gauw kwamen collega-
wetenschappers en mensen die hun gezonde verstand gebruikten tot de conclusie dat de ster 
niets anders kon zijn dan een plakje chorizoworst. Daarna erkende de natuurkundige dat het 
inderdaad een plakje worst was. En hij voegde er nog wijze woorden aan toe: "Laten we leren 
op onze hoede te zijn voor argumenten van autoriteit en ook voor de spontane 
welsprekendheid van bepaalde beelden." 

 

 
 

Afbeelding 6: Een plakje chorizo als Proxima Centauri 
 
Nikki Tutorials’ gedwongen coming out 
In januari 2020 maakte beauty-goeroe Nikki de Jager, ook en vooral bekend als Nikki Tutorials, 
bekend dat ze transgender was. Ze deed dat echter niet vrijwillig. Kwaadwillende lieden waren 
achter haar genderidentiteit gekomen en dreigden die wereldkundig te maken. Ze probeerden 
Nikki daarmee te chanteren. Het was voor Nikki een aanleiding om de vlucht naar voren te 
nemen en zelf het nieuws online te brengen van haar transgenderidentiteit.  
 
 

https://www.washingtonpost.com/technology/2020/01/14/nikkieutorialstransgender/
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Afbeelding 7: Nikki de Jager 
 
Drie vormen van nepnieuws 
De drie voorbeelden zijn niet zomaar gekozen. Elk voorbeeld vertegenwoordigt een vorm van 
nepnieuws. In wat volgt zullen we dit nader uitleggen.  
 
In het eerste voorbeeld, over de uitspraken van Thierry Baudet over Corona, zien we dat de 
informatie die hij brengt onwaar is en dat hij die informatie willens en wetens brengt, met als 
doel om de medische en politieke autoriteiten in een negatief daglicht te zetten. Hij wil ze 
beschadigen in zijn kruistocht tegen alles wat met Corona te maken heeft. Voor hem is Corona 
gewoon een griepje en is het virus een instrument geworden van de autoriteiten om nog meer 
controle en grip op de samenleving te krijgen. Dit is wat wetenschappers een vorm van dis-
information noemen: ‘Information that is false and deliberately created to harm a person, social 
group, organization or country’ (Informatie die vals is en opzettelijk is gecreëerd om een 
persoon, sociale groep, organisatie of land te schaden’). 
 
Ook van het tweede voorbeeld, over de ‘chorizoster’ is de informatie ‘false’. Dat mag duidelijk 
zijn! Maar het nepnieuws was niet gemaakt om schade toe te brengen aan wie of wat dan ook 
maar. In dit geval was het een uit de hand gelopen grap, zoals er op 1 april van elk jaar in 
Nederland ook 1 aprilgrappen zijn. Meer serieus zijn vergelijkbare berichten die verspreid 
worden over bijvoorbeeld een brand die later niet waar bleken te zijn. Mensen zien rook 
hangen boven een bedrijventerrein en denken dat een bepaalde fabriek in brand staat maar 
later bleek de betreffende fabriek niet te zijn die in brand stond. Niemand had slechte intenties 
om deze berichten te verspreiden, maar de informatie bleek wel onwaar. Dit is wat 
wetenschappers een vorm van mis-information noemen: ‘Information that is false, but not 
created with the intention of causing harm’ (‘Informatie die onjuist is, maar niet is gemaakt met 
de bedoeling schade te berokkenen’). 
 
Het laatste voorbeeld betreft een geval waar de informatie klopt. Nikki de Jager is transgender. 
Maar een groep mensen denkt misbruik te maken van deze op zich dus kloppende informatie 
met als doel, in dit geval, Nikki af te persen en haar dus te beschadigen. Dit is wat 
wetenschappers mal-information noemen: ‘Information that is based on reality, used to inflict 
harm on a person, organization or country’ (‘Informatie die gebaseerd is op de werkelijkheid, 
gebruikt om een persoon, organisatie of land schade toe te brengen’). 
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De wetenschappers waar wij deze en de volgende lessen op baseren zijn Claire Wardle en 
Hossein Derekhshan die in 2017 dit rapport publiceerden: Information Disorder: Toward an 
interdisciplinary Framework for Research and Policy Making.  
 
Wardle en Derekhshan gebruiken overigens liever niet de term nepnieuws. Ze stellen in hun 
rapport dat de tem is ‘woefully inadequete to describe the complex phenomena of information 
pollution’ ('helaas onvoldoende om de complexe verschijnselen van informatievervuiling te 
beschrijven') en ze stellen vast dat politici in de wereld zich de term toegeëigend hebben om 
te verwijzen naar de ‘fake media’ zoals oud-President Donald Trump dat deed en nog steeds 
doet. Ze geven er daarom de voorkeur aan om de term ‘information disorder’ te gebruiken. In 
onze lesmodules handhaven we de term nepnieuws om de eenvoudige reden dat deze tem nu 
eenmaal ingeburgerd is en omdat we zelf in onze modules ook klip en klaar duidelijk maken 
wat we er mee bedoelen. 
 
In de onderstaande figuur 1 worden de drie vormen van ‘information disorder’ in kaart 
gebracht. 
 

Information disorder - Informatiestoornis 

Nep Nep-schadelijk Schadelijk 

Mis-Informatie Desinformatie Mal-informatie 
Onjuiste relatie 
Misleidende inhoud 

Valse context 
Bedrieglijke inhoud 
Gemanipuleerde inhoud 
Gefabriceerde inhoud 

Lekken 
Intimidatie 
Haattaal 

 
Figuur 1: Soorten van informatiestoornis volgens Wardle & Derekhshan 

 
Je ziet dat de onderzoekers karakteristieken hebben geplaatst onder de drie vormen van 
‘information disorder’. Onjuiste relatie en misleidende inhoud zijn karakteristiek voor Mis-
information. Valse context, bedrieglijke inhoud, gemanipuleerde inhoud en gefabriceerde 
inhoud zijn eigenschappen van Desinformatie en Mal-informatie wordt gekenmerkt door 
lekken. Intimidatie en haattaal.  
 
Opdrachten 
 

(1) Zoek een geval van dis-information. Geef aan waarom de informatie vals is en aan 
welke groep of organisatie schade beoogd werd en waarom. 
(2) Zoek een geval van mis-information. Geef aan waarom de informatie vals is maar 
dat de intentie van de makers er niet een was om schade toe te brengen aan 
personen of organisaties 
(3) Zoek een geval van mal-information. Geef aan waarom de informatie op zich niet 
vals is maar dat het de intentie van de makers van het nieuws was om mensen of 
organisaties schade te berokkenen 
(4) Welke vorm van nepnieuws vind jij het meest schadelijk en welke vorm vind jij het 
minst schadelijk voor de maatschappij?  
(5) Vond je het gemakkelijk om in je zoektocht naar de drie vormen van nepnieuws 
onderscheid te maken tussen de drie soorten van nepnieuws? Zo ja, tussen welke 
vormen was het het moeilijkste om onderscheid te maken?  
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4 De structuren van nepnieuws 
 
Voor we ingaan op de vraag hoe nepnieuws werkt presenteren we eerst een roman die 
gekwalificeerd kan worden als het summum van nepnieuws en daarna een ludiek voorbeeld 
van nepnieuws uit het recente pre-internet tijdperk. 
 
 
1984 
In de dystopische roman van George Orwell 1984 werkt de hoofdpersoon Winston Smith op 
het Ministerie van Waarheid. Het is zijn taak om het verleden constant aan te passen aan 
nieuwe interpretaties. De samenleving in 1984 is nog een papieren samenleving. De wereld is 
verdeeld in drie rijken met onbestemde grenzen die van tijd tot tijd met elkaar in oorlog zijn 
dan wel verbonden hebben gesloten. Er is maar een almachtige Partij die alles en iedereen in 
de gaten houdt in de vorm van ‘Big Brother’ wiens portret je overal ziet.  

 
 

 
 

Afbeelding 8: Big Brother is Watching You, in de roman 1984 van George Orwell 
 
En die Partij heeft ook het primaat op het verleden. Dus als de Partij beslist dat Oceanië, het 
land dat het bestuurt, opeens vrede heeft gesloten met Eurazië terwijl het de jaren ervoor 
ermee in oorlog was, moet het verleden worden aangepast. Alle krantenberichten 
dienaangaande moeten dan worden aangepast en dat is de taak van hoofdpersoon Winston 
Smith. De roman biedt een griezelig beeld van een tot in de details ontwikkelde dictatuur die, 
volgens een hoog partijlid, O’Brien, niet de taak heeft zijn burgers gelukkig te maken maar juist 
ongelukkig te maken. Winston Smith komt uiteindelijk in de gevangenis terecht en wordt net 
zolang gehersenspoeld totdat hij echt gelooft dat 2+2 5 is en niet 4. De roman 1984 is 
gepubliceerd in 1949 en dient hier ook als voorbeeld van een tot in de details uitgewerkte 
samenleving die gebaseerd is op nepnieuws. Niet voor niets zijn de slogans van de partij ‘oorlog 
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is vrede’ en ‘vrijheid is slavernij’ en ‘onwetendheid is kracht. In onze tijd zijn we zo ver gelukkig 
niet maar de komst van Internet biedt wel enorme mogelijkheden om allerlei schijnwerelden 
te creëren die bedrieglijk veel op de echte wereld lijken. 
 
Keith Richards is God en Heilige 
Afbeelding 9 toont Rolling Stonesbandlid Keith Richards met in zin hand een krant met als kop 
‘Paus verklaart: Keith Richards is God’. Vanzelfsprekend is dit een boodschap die geen zinnig 
mens voor waar heeft gehouden, een enkele zonderling daargelaten. Het is overduidelijk een 
grap. De mensheid houdt zich al jaar en dag bezig met de vraag wie God is en omdat de Paus 
het primaat op het antwoord op de vraag heeft, ligt de grap voor de hand. De enige autoriteit 
die dat kan verklaren laat de naar antwoorden dorstende mensheid weten dat God Keith 
Richards is. De krant ziet er bedrieglijk echt uit maar een krant namaken in 1972 was ook toen 
al niet zo moeilijk. 

 
 

 
 

Afbeelding 9: Krant waarin staat dat de paus verklaart dat Keith Richards God is 
 
Het grappige is dat er een nieuwe versie van het verhaal kwam. Online verscheen het bericht 
dat Paus Franciscus Keith Richards heilig had verklaard voor een grote menigte op het Sint 
Pietersplein. Alleen mensen die minstens twee wonderen hebben bewerkstelligd worden heilig 
verklaard, volgens de regels van de Katholieke Kerk. En een van de wonderen van Richards was, 
aldus de Paus, ‘the fact that he has taken more drugs than any other mortal human being, and 
lived to tell about it. Many others have succumbed after taking a tenth of the drugs and drink 
that Richards has consumed. “It’s a Miracle he’s still alive” said Pope Francis. “We want him on 
our side, before the devil gets him!” (‘het feit dat hij meer drugs heeft gebruikt dan enig ander 
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sterfelijk mens, en heeft geleefd om erover te vertellen. Vele anderen zijn bezweken na het 
innemen van een tiende van de drugs en drank die Richards heeft gebruikt. "Het is een wonder 
dat hij nog leeft", zei paus Franciscus. "We willen hem aan onze kant, voordat de duivel hem te 
pakken krijgt!") 
 
 
 

 
 

Afbeelding 10: Keith Richards als heilige ‘Zuster Theresa’ 
 
Dat het nieuws van de heiligverklaring van Richards fake is, mag duidelijk zijn. Het is 
humoristisch bedoeld en velen zullen erom gelachen hebben en de Paus misschien ook wel.  
 
Maar veel om te lachen is nepnieuws niet. Er zijn online talloze voorbeelden te vinden van 
berichten over machthebbers die eenvoudig weg niet waar waren maar die wel voor waar 
werden aangenomen. Het leidde in vele gevallen tot imagoschade en pogingen het nieuws te 
weerspreken, vaak zonder enig effect. De wereld is nog geen 1984 zoals Orwell die beschreef 
in zijn roman, maar feit is wel dat nepnieuws steeds lastiger te onderscheiden is van waar 
nieuws. Het voorbeeld van de klimaatverandering die door de mens wordt bewerkstelligd is er 
een van. Een ander voorbeeld is het persistente bewering van oud-President Donald Trump dat 
de verkiezingen van 2020 ‘gestolen’ zijn en hij eigenlijk gewonnen heeft en niet zijn 
tegenstrever Joe Biden. Veel van zijn aanhangers geloven dat nog steeds en een en ander leidde 
tot de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021. 
 
We kunnen ons afvragen hoe nepnieuws tot stand komt. De volgende paragraaf gaat daar 
nader op in. 
 
Factoren van nepnieuws en het traject 
In deze les gaan we na hoe nepnieuws tot stand komt. Welke elementen spelen een rol en hoe 
kan het dat nepnieuws ‘viraal’ gaat? We richten ons daarbij op onze huidige tijd waar sociale 
media zo’n belangrijke rol spelen. We hebben al gezien dat nepnieuws van alle tijden is, maar 
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het grote verschil met het verleden is dat de mogelijkheden om nepnieuws op een 
geloofwaardige manier te creëren en te verspreiden enorm gegroeid zijn dankzij internet. 
 
Onderzoekers Wardle & Derekhshan hebben onderzoek gedaan naar het traject dat nepnieuws 
volgt. Ze onderscheiden daarin drie aspecten: (1) de agent, (2) de boodschap en (3) de 
interpreteerder. We maken hieronder duidelijk wat er bedoeld wordt met deze drie aspecten. 
 
Agent Agenten zijn de mensen die nepnieuws hebben bedacht, geproduceerd en verspreid. 
Daarbij is de vraag van belang wat hun motiveerde om dat te doen. 
 
Boodschap Wat voor boodschap was het? Welke vorm had de boodschap? Waardoor werd de 
boodschap gekarakteriseerd? 
 
Interpreteerder De term interpreteerder is een beetje ongelukkig en een directe vertaling van 
het Engelse woord ‘interpreter’. Bedoeld worden mensen die de boodschap een bepaalde 
betekenis geven. De vraag is dan welke betekenissen dat zijn en ook wat deze mensen hebben 
gedaan om hun interpretatie van de betekenis te verspreiden. In de onderstaande figuur 2 staat 
de relatie tussen agent, boodschap en interpreteerder nog eens afgebeeld. 

 
 
 

Agent 

 
Boodschap 

 
Interpreteerder 

 
Figuur 2: de drie factoren waaruit nepnieuws bestaat 

 
Wardle & Derekhshan geven verder aan dat het van belang is om te kijken naar de drie fases 
waaruit ‘het leven’ van een nepnieuws item bestaat. Ze onderscheiden drie fases en wel de 
volgende: 
 
1 ‘Creatie’. Het bericht is gemaakt; 
 
2 Productie. De boodschap wordt omgezet in een mediaproduct; 
 
3 Distributie. Het bericht wordt verspreid of openbaar gemaakt. 
 
Een en ander staat ook afgebeeld in onderstaande figuur: 
 
 
 

Creatie: 
Het bericht wordt 

gemaakt 

 (Re)Productie: 
Het bericht wordt een product 

in de media 

 Distributie: 
Het bericht wordt verspreid in 

de media 
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---------------------------------------------------------------- 
 

 
Figuur 3: de ‘levensloop’ van nepnieuws 

 
Je ziet dat wanneer een nepnieuws item over de wereld is gegaan, de distributiefase, dat dat 
de productiefase weer versterkt. Er zullen over de wereld immers telkens weer mensen zijn die 
het item een nieuwe boost of interpretatie geven. 
 
Het model van Wardle & Derekshan is eenvoudig te begrijpen. Maar het model van de drie 
factoren en het ‘levensloopmodel’ is niet zo eenvoudig toe te passen. Wie zit er bijvoorbeeld 
achter het bericht dat Keith Richards heilig is verklaard? De makers zijn anoniem. En waarom 
deden ze het? Echt alleen maar om een grapje te maken of wilden ze de spot drijven met de 
Katholieke Kerk vanuit hun opvatting dat Heiligverklaringen volkomen ongeloofwaardig zijn en 
niet meer van deze tijd? Het voorbeeld van Keith Richards is op zich onschuldig. Maar wat te 
denken van de claim van President Trump dat de verkiezingen gestolen zijn. Hier weten we 
overduidelijk wie de ‘agent’ is en wat zijn agenda is: twijfel zaaien over de verkiezingen en de 
legitimiteit van de nieuwe president Biden aantasten. En er waren vele interpreteerders die de 
boodschap van Trump hun eigen betekenissen gaven en daarmee het nepnieuws nader 
verspreidden.  
 
Bij het in les 3 behandelde voorbeeld van politiek leider Thierry Baudet van het Nederlandse 
Forum voor Democratie vinden internetanalisten dat hij de agent is achter het bericht over de 
‘98% van de Coronalijders die nauwelijks klachten zouden hebben’. Baudet heeft nooit willen 
reageren op de debunk maar als hij zou dat doen dan zou hij ongetwijfeld ontkennen dat hij de 
agent is van nepnieuws. Intussen neemt zijn achterban de boodschap over en verspreidt het 
verder in allerlei vormen op social media. 
 
Conclusie 
In deze les hebben we gezien welke factoren een rol spelen in het vormen van nepnieuws en 
welke levensfasen een nepnieuws item doormaakt. We hebben ook gezien dat het analyseren 
van een nepnieuws item per item telkens weer een eigen dynamiek krijgt. Het model van de 
factoren en de levensfases is helder, maar de praktijk van het toepassen van het model op 
nepnieuws voorbeelden is telkens weer maatwerk. 
 
Opdrachten 
 

(1) Zoek op internet twee sprekende gevallen van nepnieuws. 
(2) Probeer van beide gevallen erachter te komen wie de agent is of agenten zijn; wat 
de boodschap is en op welke manieren de boodschappen worden geïnterpreteerd. 
(3) Probeer te achterhalen wat de levensloop van beide berichten was, in termen van 
creatie, productie en distributie. 
(4) Als je de eerste drie opdrachten hebt uitgevoerd, geef dan aan wat de 
overeenkomsten en verschillen waren in de analyse van de twee door jou gekozen 
gevallen van nepnieuws. Probeer te achterhalen welke redenen er ten grondslag lagen 
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dat er overeenkomsten en verschillen waren. Bespreek de resultaten en de obstakels 
waar je mee te maken kreeg bij de analyse in de groep. 
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5 Nepnieuws nader beschouwd: de agenten 
 
In deze les gaan we nader in op de identiteit van de mensen die nepnieuwsberichten de wereld 
insturen. We kijken eerst naar een aantal voorbeelden van nepnieuws. 
 
Islamitische Staat en Covid: ‘het wordt veroorzaakt door onze vijanden’ 
Zoals alle terroristische bewegingen, gebaseerd op religie of niet, werd Islamitische Staat 
geconfronteerd met het Covid-virus dat zijn territoria en rangen binnendrong. Het moest een 
antwoord formuleren op de vraag waarom het ook de organisatie trof, wat eraan te doen en 
wat de oorzaak ervan was. Als het gaat om de bestrijding van Covid, verwees de organisatie 
naar uitspraken van de profeet Mohammed en de islamitische wet, de sharia, en beval het, en 
dat was opmerkelijk actueel, quarantaine aan bij besmetting. Een artikel op de website van het 
Wilson Center geeft een overzicht van hoe diverse islamitische autoriteiten op het virus hebben 
gereageerd. 

 

 
 

Afbeelding 11: instructies van Islamitische Staat hoe om te gaan met epidemieën 
 
In haar al-Naba nieuwsbrief stelt de organisatie dat het coronavirus een straf van God is voor 
China, gezien de onderdrukking door laatstgenoemde van het islamitische Oeigoerse volk. De 
website van het Wilson Center verwijst naar verklaringen van Islamitische Staat die ‘de uitbraak 
een ‘teken’ noemt dat sjiieten (de gezworen vijanden van IS) ‘het polytheïsme moeten 
opgeven’. Later verklaarde de organisatie dat de ziekte een ‘pijnlijke kwelling’ is voor alle 
‘kruisvaardersnaties’ in het Westen. 
 
Zonder enig empirisch bewijs is de oorzaak van de ziekte gerelateerd aan God die het virus zou 
hebben gebruikt om de Chinezen te straffen, vervolgens om sjiieten ertoe aan te zetten hun 
geloof op te geven en om de kruisvaardersnaties te straffen. Deze beschuldigingen zouden 
moslims in het Westen die gevoelig zijn voor de ideologie van de Islamitische Staat kunnen 

https://twitter.com/Rita_Katz/status/1239205460659654669?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1239205460659654669%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.wilsoncenter.org%2Farticle%2Fwhat-islamists-are-doing-and-saying-covid-19-crisis
https://www.wilsoncenter.org/article/what-islamists-are-doing-and-saying-covid-19-crisis
https://www.wilsoncenter.org/article/what-islamists-are-doing-and-saying-covid-19-crisis
https://www.hstoday.us/subject-matter-areas/counterterrorism/isis-tells-followers-to-pray-to-avoid-coronavirus-slams-china-over-outbreak-response/
https://www.hstoday.us/subject-matter-areas/counterterrorism/isis-coronavirus-directives-do-not-enter-the-land-of-the-epidemic-cover-your-sneezes/
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stimuleren om deze geruchten te verspreiden, waarbij ze voorbijgaan aan het feit dat het virus 
geen ideologie nodig heeft om zich te verspreiden. 
 
Bill Gates en de pandemie  

Op een Roemeens-orthodox-christelijke website geeft een artikel een verkeerde voorstelling 
van een bewering van Bill Gates over de volgende mogelijke pandemieën in de toekomst. De 
titel kan worden vertaald als "Bill Gates bereidt een nieuwe wereldwijde pandemie voor, de 
volgende keer zal er een andere ziekteverwekker zijn". Dit item is bedoeld om lezers aan te 
trekken met een sensationele titel. Op deze website staan meer voorbeelden van dergelijke 
artikelen, zo beweert een ander artikel dat de Covid-vaccins een wapen van biologische 
oorlogsvoering zijn. 
 

 
 

Afbeelding 12: ‘Bill Gates bereidt een nieuwe pandemie voor’ 
 
Christelijke blogs in Roemenië geven vaak een verkeerd beeld van actuele gebeurtenissen en 
delen een vergelijkbare samenzweringstoon, vaak met een religieuze inslag. Er is altijd een 
hogere macht/cultus of sekte die wordt toegeschreven aan de grote gebeurtenissen in de 
geschiedenis, het lijkt op het geval van Lissabon uit les 1. In dit artikel wordt de conferentie in 
München waar Bill Gates een toespraak hield op een bevooroordeelde manier geïnterpreteerd. 
De toon van het artikel is sarcastisch en het impliceert dat er een link bestaat tussen Gates en 
de pandemie. Tegelijkertijd stelt het artikel dat schade niet wordt aangericht door Covid-19, 
zoals Gates beweert, maar door overheidsbeleid. 
 
Aziatische man in Caïro uit taxi getrapt 
In maart 2020 werd een persoon van Aziatische afkomst midden in het chaotische verkeer in 
Caïro uit een taxi getrapt terwijl hij hoestte en de chauffeur vreesde voor overdracht van 
Corona. De maker van de beelden hoorde mensen 'Corona' roepen. ‘Corona’ en ‘schop hem 
eruit’. Het incident vond plaats aan het begin van de wereldwijde verspreiding van het 
coronavirus. 
 
 

https://www.middleeasteye.net/news/coronavirus-egypt-detains-taxi-driver-who-bullied-chinese-tourist
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Afbeelding 13: Taxi-incident in Cairo 
 
De zaak veroorzaakte veel kritiek in Egypte en hoge ambtenaren verontschuldigden zich in het 
openbaar. Toch was het een vertegenwoordiger van diezelfde functionarissen, de Egyptische 
minister van Volksgezondheid Hala Zayed, die iets eerder, half februari, verklaarde had dat het 
virus Egypte niet zal treffen omdat it lives in China, not Egypt (‘het in China leeft, niet in Egypte’). 
In een artikel op de website Washingtoninstitute.org waarin de eerste stadia van Corona in 
Egypte worden geanalyseerd, bespreekt journalist Mohammed Abdelaziz de aanvankelijke 
ontkenningen van Egyptische functionarissen over de komst van Corona in hun land en het 
bagatelliseren van het gevaar ervan. Het mag dan ook niet verbazen dat de chauffeur, 
ongetwijfeld beïnvloed door media in Egypte, de Aziatische klant uit zijn taxi schopte. Het feit 
dat ambtenaren zich verontschuldigden voor het incident zal ook ingegeven zijn door het feit 
dat de zaak wereldwijd bekend werd. 
 
De tweets van de minister van Volksgezondheid ontkennen de aanwezigheid en effecten van 
het coronavirus in Egypte, wat aangeeft dat het een Chinese en geen Egyptische zaak zou zijn. 
Met haar Tweets vertelde de minister van Volksgezondheid, al dan niet bewust, aan het 
Egyptische publiek dat Corona een Chinese aangelegenheid is en dat de Chinezen daarom de 
dragers ervan zijn en als zodanig een potentieel gevaar vormen voor de volksgezondheid in 
Egypte. In Egypte zijn de media sterk afhankelijk van de staat en taxi- en Uber-chauffeurs, 
meestal behorend tot de lagere sociaaleconomische klassen, volgen vrijwel alleen de 
staatsmedia. 

https://www.arab48.com/%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/2020/02/17/%D9%86%D8%A8%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%B3%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/egyptian-response-coronavirus-denial-and-conspiracy
https://www.arab48.com/%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/2020/02/17/%D9%86%D8%A8%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%B3%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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De agenten 
Voor het behandelen van de vraag naar de identiteit van de agenten gaan we weer terug naar 
het onderzoek van Wardle & Derekhshan. Ze behandelen de vraag naar de identiteit van de 
agenten door een aantal vragen te stellen en het is deze procedure die we in deze les ook 
toepassen. Door vragen te stellen kun je als het ware afvinken wat wel en wat niet van 
toepassing is op de identiteit van de agenten van nepnieuwsberichten. Wardle & Derekhshan 
stellen de volgende zeven vragen. 
 

• (1) Om wat voor soort agent gaat het? Agenten kunnen officiële instanties 
vertegenwoordigen als regeringen, ministeries, politieke partijen of nieuwsshows. Maar 
het kunnen ook ‘onofficiële’ agenten zijn, bij voorbeeld een groep burgers die zich 
organiseert in de vorm van Facebookgroepen. Het onderscheid tussen officieel en 
onofficieel maakt nogal wat uit voor de impact van een nepnieuwsbericht. Als immers 
een regering achter een bepaald nepnieuwsbericht zit, heeft dat bericht in veel gevallen 
veel meer impact dan een onofficiële instantie. Je kunt bijvoorbeeld denken aan de 
berichtgeving rond het neerhalen van vlucht MH 17 boven Oekraïne. De Russische 
regering heeft kosten noch moeite gespaard om nepnieuwsberichten de wereld in te 
sturen dei beweren dat het vliegtuig in elk geval niet door Russische separatisten was 
neergehaald, waarvoor ruim bewijs is, maar door de Oekraïners zelf.  

• (2) Hoe georganiseerd zijn de agenten? Agenten kunnen individueel werken maar ook 
in goed georganiseerde groepen, het kunnen bedrijven zijn die bepaalde berichten de 
wereld insturen om de concurrentie zwart te maken, het kunnen lobbygroepen zijn die 
bepaalde belangen dienen en tegenstanders zwart willen maken. Zo is het bekend dat 
er in de Syrische burgeroorlog veel fake accounts op Twitter zijn die alle misdaden die 
het Assadregime op zijn geweten heeft ontkennen en, sterker nog, de schuld ervan in 
de schoenen schuiven van tegenstanders.  

• (3) Wat is de motivatie van de agenten? Er zijn allerlei soorten motivatie denkbaar. Er 
kan een eenvoudige financiële motivatie zijn. Een nepnieuwsbericht kan gepaard gaan 
met advertenties van een bepaald bedrijf. Er kan een politieke motivatie zijn. Mensen 
die gekozen willen worden als president of als lid van een parlement kunnen politieke 
tegenstanders zwart maken via nepnieuwsberichten. We zien dat dit soort praktijken 
eigenlijk helemaal gemeengoed zijn geworden bij verkiezingen overal ter wereld. Er kan 
een sociale motivatie zijn. Zo zijn er in Nederland activistische groepen die strijden 
tegen de stikstofpolitiek van de Nederlandse regering en middels nepnieuwsberichten 
proberen ze het publiek aan hun kant te krijgen. Tenslotte is er de psychologische 
motivatie. Er zijn mensen die nepnieuws berichten gebruiken om prestige te verwerven.  

• (4) Welk publiek proberen agenten te bereiken? Het kan zijn dat agenten alleen de 
achterban willen bedienen. We zien dit bijvoorbeeld bij de Amerikaanse zender Fox 
News maar ook bij de Nederlandse politieke partij Forum voor Democratie waarvan de 
website grossiert in nepnieuwsberichten. In zijn algemeenheid kan echter gesteld 
worden dat het lastig is het beoogde publiek te onderscheiden. Immers, de 
nieuwszender Fox News en Forum voor Democratie hebben ook als doel hun visie op 
allerlei kwesties bij alle mensen onder de aandacht te brengen. 

• (5) Maakt de agent gebruik van geautomatiseerde technologie? Zoals boven al 
aangegeven in een andere les hebben we vastgesteld dat nepnieuws van alle tijden is 

https://euvsdisinfo.eu/mh17-timeline-of-pro-kremlin-disinformation-narratives/
https://www.isdglobal.org/digital_dispatches/isds-digital-investigation-on-syria-disinformation/
https://www.vno-ncw.nl/forum/stikstof-geen-probleem-en-6-andere-veelgehoorde-misverstanden?gclid=CjwKCAjw0dKXBhBPEiwA2bmObZSpwWfP7Ltto1rGXPuG2_eWS2vM7NEJ0orfNC-NWgM2Lhzls8kSpBoC8BcQAvD_BwE
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maar dat het grote verschil tussen ‘toen’ en ‘nu’ is dat nepnieuws veel gemakkelijker te 
verspreiden is en het is ook nog eens heel goedkoop. Met een druk op de knop kan een 
nepnieuwsitem over de hele wereld verspreid raken. Bovendien is het mogelijk om de 
nepnieuwsberichten te automatiseren middels bots of trollen, bestaande uit fake 
accounts op Twitter of Instagram. Volgens onderzoek zou maar liefst twee-derde van 
het internetverkeer plaats vinden middels bots. 

• (6) Is het de intentie van de agent om bewust te misleiden? Om deze vraag te 
beantwoorden dienen de nepnieuwsberichten van de agent of agenten nauwkeurig 
bestudeerd te worden. Het is immers niet gemakkelijk om in iemands ‘hoofd’ te kijken. 
Was het de inzet van een bepaald bericht om bewust te misleiden, of was het niet het 
geval, was het maar een grapje? In sommige gevallen zal het evident zijn dat een agent 
bewust wil misleiden maar in andere zal het lastiger vast te stellen zijn. 

• (7) Is het de intentie van de agent om bewust schade toe te brengen? Deze vraag lijkt 
iets gemakkelijker te beantwoorden dan de voorgaande. Onbewust schade toebrengen 
is moeilijk voorstelbaar hoewel het natuurlijk niet uitgesloten is dat er echt agenten zijn 
die zich niet bewust zijn van het gevaar dat ze anderen toebrengen met hun berichten. 
In veel gevallen zal het echter snel duidelijk zijn dat de intentie van een bepaald bericht 
er een is van het toebrengen van schade. 

 
Zoals we boven al vaststelden bij de behandeling van de structuur van nepnieuws in les 4, is de 
theorie zoals aangereikt door Wardle & Derekhshan goed te begrijpen. De uitdaging zit hem er 
echter in antwoorden te formuleren op de vragen. Juist omdat het in de eerste plaats al lastig 
is om nepnieuwsberichten te onderscheiden van ware berichten, is het vervolgens meestal niet 
eenvoudig om de vragen te beantwoorden naar, in het geval van deze les, de identiteit van de 
agenten.  
 
Laten we eens kijken naar de drie voorbeelden van deze les, Islamitische Staat en Covid, Bill 
Gates en pandemieën en het taxi-incident in Cairo. Voor wat betreft de agent achter het eerste 
bericht is de vraag naar de identiteit niet moeilijk te beantwoorden. Het gaat hier om 
Islamitische Staat, een formeel gesproken, officiële instantie die maar een persbureau heeft 
dat regelmatig berichten de wereld instuurt. Het bericht over Bill Gates en pandemieën komt 
van een Roemeense website, ortodoxinfo, waarvan de website gesierd wordt door pagina’s als 
‘anti-sistem ‘en ‘WWIII’. Het is op het eerste gezicht niet gemakkelijk te achterhalen wie er 
achter deze website zit, die de indruk wekt te spreken namens de Roemeense Orthodoxe kerk, 
maar of dat zo is is maar zeer de vraag. Nader onderzoek is dus geboden. In het bericht over 
het taxi-incident in Cairo valt de zwalkende politiek van de Egyptische overheid op. Nogal wat 
islamitische landen hadden aan het begin van de Covid-19 pandemie er een handje van om de 
ziekte aan ‘de Chinezen’ te wijten en te verklaren dat hun landen niet getroffen werden. Tot 
ook zij er niet meer onderuit kwamen om te erkennen dat ze wel degelijk getroffen werden. 
Het taxi-incident dat viraal ging, noopte de Egyptische overheid dan ook tot realistischer 
uitspraken.  
 
Voor wat betreft de mate van georganiseerdheid van de drie voorbeelden kunnen we stellen 
dat Islamitische Staat strak georganiseerd is, dat blijkt uit alle informatie die over de organisatie 
bekend is. De site van ortodoxinfo ziet er ook goed georganiseerd uit en is ook elke dag up-to-
date maar de indruk is toch dat hier een aantal mensen achter zit die onder de dekmantel van 
de Roemeens orthodoxe kerk een agenda hebben. Voor wat betreft het derde voorbeeld, de 

https://assets.barracuda.com/assets/docs/dms/Bot_Attacks_report_vol1_EN.pdf
https://ortodoxinfo.ro/category/anti-sistem/
https://ortodoxinfo.ro/category/anti-sistem/al-iii-lea-razboi-mondial/


 30 

taxi in Cairo, stellen we vast dat het inderdaad een incident was, en wat dat betreft is er niets 
georganiseerds aan het voorbeeld maar dat het wel zijn weerslag had op de Egyptische regering 
waarvan het zwalkende Covid 19beleid duidelijk bleek. 
 
De motivatie van zowel Islamitische Staat en ortodoxinfo lijkt evident. Ze hebben bepaalde 
standpunten en willen die wereldkundig maken. Zouden we moeten kiezen wat voor soort 
motivatie het is, dan lijkt dat in beide gevallen een politieke, beiden willen de politieke opinie 
beïnvloeden met hun standpunten over beide kwesties, maar ook een sociale: ze willen hun 
achterban bewust maken van het belang van hun standpunten. Voor wat betreft het taxi-
incidentvoorbeeld is het in eerste instantie lastiger een motivatie te ontdekken. Het was een 
incident dat plaatsvond en daarmee dus niet geïnspireerd door enige motivatie. De filmer van 
het incident maakt in het filmpje wel heel duidelijk waar hij staat. Hij lardeert het filmpje met 
zijn boosheid over de reactie van de taxichauffeurs en hij plakte er Tweets in van Egyptenaren 
die hun treurnis uitspreken over het lage niveau waar hun land op beland is. Het incident brengt 
ook goed aan het licht hoe zwalkend de Egyptische regering was in haar Covid-19beleid maar 
dat was eerder haars ondanks dan dat ze zichzelf bewust corrigeerde. 
 
Het is niet eenvoudig er zeker van te zijn welk publiek de drie gevallen van nepnieuws die we 
boven hebben behandeld beogen. We kunnen immers niet in de hoofden van de plaatsers van 
het nieuws kijken. Niettemin kunnen we met ons gezonde verstand wel ergens komen. 
Islamitische Staat richt zich in haar post vooral op het eigen publiek, en het pepert haar publiek 
nog eens in hoe slecht de ongelovigen zijn. Of Islamitische Staat ook als doel heeft anderen dan 
het eigen publiek te bereiken is een lastig te beantwoorden vraag. Natuurlijk zal de organisatie 
hopen dat niet-gelovigen haar posts lezen, maar of deze zich dan tot het gedachtegoed van IS 
zullen bekeren is natuurlijk de vraag. Dezelfde argumenten kunnen gebruikt worden voor de 
post van ortodoxinfo. Het lijkt in eerste instantie een post voor eigen publiek maar de agenda 
zal er toch ook een zijn van de hoop en verwachting dat anderen dan het eigen publiek de post 
zullen lezen en hem zullen waarderen of liken. De maker van het taxi-incident heeft zijn 
verontwaardiging erover duidelijk weergegeven in de commentaren en veroordelende Tweets 
die hij in de video heeft opgenomen. 
 
De vraag of de drie posts gebruik hebben gemaakt van geautomatiseerde technologie vereist 
een nadere studie naar het traject dat de drie posts hebben gemaakt en de mate waarin ze 
door bots of trollen of door gebruikers van vlees en bloed nader zijn verspreid, al of niet met 
commentaar en nieuwe interpretaties. Voor een dergelijke analyse moet gebruikt worden 
gemaakt van wat we digitale etnografie noemen. Digitale etnografie wordt behandeld in les x 
[moet nog ontwikkeld worden]. 
 
Was het de bedoeling van de drie posts om het bedoelde publiek te misleiden of zelfs schade 
toe te brengen? De post van Islamitische Staat die zo duidelijk onderscheid maakt tussen de 
eigen gelovigen en de ‘verderfelijke ongelovigen’ heeft wel zeker als doel onrust te stoken in 
islamitische samenlevingen en gemeenschappen en is daarmee schadelijk. Misschien in iets 
mindere mate geldt dat ook voor de post van ortodoxinfo. De rechtstreekse aanval op Bill Gates 
heeft als doel hem te beschadigen en verantwoordelijk te stellen voor de pandemie en andere 
pandemieën. Bill Gates staat voor ortodoxinfo voor de gevaren die de globalisering meebrengt 
en hij staat voor een wereldelite die korte metten wil maken met alles wat niet binnen de 
vermeende agenda van de globalisering staat. De post van het taxi-incident is direct schadelijk 
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voor Chinezen in Egypte en de Arabische wereld, de latere bezwerende woorden van de 
Egyptische autoriteiten ten spijt. 
 
 
Opdrachten 
 

(1) In deze les hebben we de agenten behandeld die achter de drie nepnieuwsberichten 
zitten, de mate van organisatie van deze agenten, de motivatie achter de berichten, het 
publiek dat ze beogen te bereiken, de vraag of ze geautomatiseerde technologie 
hebben gebruikt, en de vragen of de posts bedoeld waren te misleiden of schade toe te 
brengen. Ben je het op alle punten eens met onze analyse van de drie gevallen? Ben je 
zelf tot andere overwegingen en conclusies gekomen? Zo ja, voor welke punten geldt 
dat en zo nee, voor welke niet.  
(2) Bespreek in de groep de genoemde punten van verschil en overeenkomst. 
(3) We vragen je bewust kritisch te kijken naar onze analyse omdat we eerder al 
aangaven dat de modellen die Wardle & Derekhshan aanreiken om nepnieuws te 
categoriseren en analyseren helder zijn maar dat de praktijk van de analyse diffuus is 
en soms tot verschillende resultaten kan leiden. De les hier is dat de analyse en 
interpretatie van nepnieuws per definitie immer tot verschillende uitkomsten leiden en 
dat het daarna de vraag is in welke mate een bericht nepnieuws is en aan welke criteria 
het voldoet. 
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6 Nepnieuws nader beschouwd: de boodschap 
 
In deze les gaan we nader in op de analyse van de aard van de boodschap of boodschappen die 
nepnieuwsberichten bevatten. We doen dat weer op basis van het analysemodel van Wardle 
& Derekhshan en we zullen de vragen die zij over de boodschap van nepnieuwsberichten 
stellen, toepassen op de drie gevallen in les 5: Islamitische Staat, ortodoxinfo en de 
taxichauffeur in Cairo. 

 
De volgende vragen kunnen gesteld worden over de boodschap van nepnieuwsitems. 
 

(1) Hoe ‘duurzaam’ is het bericht? Is het een bericht dat voor de lange termijn bedoeld 
is, bij voorbeeld in een oorlog als die in Oekraïne, voor de kortere termijn bij voorbeeld 
voor verkiezingen of voor echt het moment zelf, een ‘breaking news’ bericht bij een of 
ander nieuwsitem? 
(2) Hoe accuraat is het bericht? We hebben eerder gezien dat een nieuwsitem dat we 
categoriseren als mal-information waar is maar dat het de bedoeling is dat ware nieuws 
zo te framen dat het bewust schade veroorzaakt. Inaccurate berichtgeving kan op een 
schaal van waarheidsgetrouwheid worden geplaatst.  Zo kunnen koppen van kranten of 
titels van nieuwsstukken een heel ander beeld oproepen dan de inhoud van het bericht 
of artikel. Het andere uiterste van de schaal is dat de berichten zelf helemaal onwaar 
zijn. Het vereist telkens weer nauwkeurig analyseren waar op de schaal van 
accuraatheid elk bericht zich bevindt. 
(3) Schendt het bericht de wet of niet? Een bericht kan bijvoorbeeld oproepen tot haat 
en geweld tegen een groep mensen, of het schendt het intellectuele eigendomsrecht 
of het roept op tot seksuele grensoverschrijdende handelingen. In deze en vergelijkbare 
gevallen schendt het bericht de wet. 
(4) Doet het bericht alsof het spreekt namens een groep of organisatie waar de makers 
van het bericht niet aan verbonden zijn? Gebruikt het bericht logo’s van organisaties of 
landen terwijl de agenten niet verbonden zijn aan die organisaties of 
vertegenwoordigers zijn van die landen, dit om geloofwaardig over te komen? 
(5) Wat is de verborgen boodschap van het bericht? Kan vastgesteld worden dat het 
bericht een persoon, organisatie of bepaalde groep mensen op het oog heeft om hen 
te beschadigen? 

 
Net als dat het geval was bij de vragen over de agenten, die we in de vorige les behandeld 
hebben, stellen we vast dat de vragen helder zijn maar dat de beantwoording telkens weer 
lastig is. Er spelen zo veel factoren een rol in nepnieuws en het lijkt erop dat elk bericht weer 
een andere dynamiek met zich meebrengt.  
 
Toch gaan we een poging doen de vragen over de boodschap te stellen op basis van de drie 
gevallen van nepnieuws uit de vorige les: Islamitische Staat, ortodoxinfo en de Caireense 
taxichauffeur. 
 
Wat duurzaamheid betreft lijkt het laatste bericht, van de taxichauffeur, er een van de waan 
van de dag. Er was een incident, het werd gepost en er werd op gereageerd. De andere twee 
berichten zijn Corona-gerelateerd en in die zin gelden ze voor de wat langere termijn. 
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Voor wat betreft de accuraatheid van de berichten geldt wederom voor het 
taxichauffeurbericht dat het klopt. Er vond een incident plaats, daar is geen twijfel over 
mogelijk. De interpretatie van de oorzaak van Covid volgens Islamitische Staat en de rol die Bill 
Gates toegespeeld krijgt op de website van ortodoxinfo missen elke grond. Ze zijn volkomen 
inaccuraat. 
 
Kunnen de berichten geïnterpreteerd worden als dat ze de wet overschrijden? Een heikel punt 
in deze vraag is om welke wet het gaat. Aan welke wet moet het bericht van Islamitische Staat 
getoetst worden? De Syrische? De Irakese? Aan beide? Deze vraag is al lastig te beantwoorden 
en als gekozen wordt voor een bepaalde wet dan houdt dat in dat er expertise voorhanden 
moet zijn over die wet. Het ligt voor de hand om het bericht op ortodoxinfo te toetsen aan de 
Roemeense wet. De site staat immers in dat land geregistreerd. En het is zeer wel denkbaar dat 
het bericht geïnterpreteerd kan worden als een vorm van laster of smaad aan het adres van 
Gates is. Maar ook hier geldt weer dat er expertise voorhanden zijn om deze vraag voor de 
Roemeense website adequaat te beantwoorden. De vraag naar de juridische status van het 
incident in Cairo is minder relevant. Wellicht zal de verkeerspolitie in Cairo de chauffeur kunnen 
verbaliseren (alhoewel het verkeer in de Egyptische hoofdstad hoe dan ook immer chaotisch 
is) maar dat is het hele punt in het item niet. Het gaat om een geval van racisme. 
 
Wekken de berichten de indruk als zouden de makers ervan zich verschuilen achter andere 
bestaande organisaties of instanties? In geen van de drie gevallen is dat zo. Islamitische Staat 
is een organisatie met eigen logo, ortodoxinfo ook en de vraag gaat voor het laatste item niet 
op. 
 
Wat zijn de verborgen boodschappen achter de berichten? Voor Islamitische Staat is het 
evident dat zij haar pijlen richt op de ongelovigen. Zij zijn de schuld van de pandemie. Voor 
ortodoxinfo geldt dat de agenten van mening zijn dat Bill Gates de hand heeft in de pandemie. 
Voor het laatste bericht geldt dat de verborgen boodschap is dat ‘de Chinezen’ en dus ook de 
Chinees in de taxi de organiseerders zijn van de pandemie en verspreiders. 
 
Opdrachten 
 

(1) In deze les hebben we de boodschappen behandeld die achter de drie 
nepnieuwsberichten zitten, de duurzaamheid ervan, de accuraatheid ervan, de vraag of 
ze de wet overschrijden, de vraag of ze zich anders voordoen dan ze zijn en de vraag 
naar de eventuele verborgen boodschap. Ben je het op alle punten eens met onze 
analyse? Ben je zelf tot andere overwegingen en conclusies gekomen? Zo ja, voor welke 
punten geldt dat en zo nee, voor welke niet.  
(2) Bespreek in de groep de genoemde punten van verschil en overeenkomst. 
(3) We vragen je bewust kritisch te kijken naar onze analyse omdat we eerder al 
aangaven dat de modellen die Wardle & Derekhshan aanreiken om nepnieuws te 
categoriseren en analyseren helder zijn maar dat de praktijk van de analyse diffuus is 
en soms tot verschillende resultaten kunnen leiden. De les hier is dat de analyse en 
interpretatie van nepnieuws per definitie immer tot verschillende uitkomsten leiden en 
dat het daarna de vraag is in welke mate een bericht nepnieuws is en aan welke criteria 
het voldoet. 



 34 

7: Nepnieuws nader beschouwd: de interpreteerders 
 

Het vaststellen van de interpreteerders van een bepaald bericht vereist een degelijke studie, 
die we ook wel digitale etnografie noemen. Een bericht kan immers ‘viraal’ gaan en opgepikt 
worden door allerlei soorten groepen en individuen die er al of niet nieuwe betekenissen 
aangeven en de berichten doorsturen. In navolging van Wardle & Derekhshan stellen we echter 
wel vast dat, gebaseerd op de receptietheorie van Stuart Hall (1973) mensen berichten op drie 
manieren decoderen: 
 

(1) Ze accepteren het bericht zoals het is, dat noemen we de ‘strategie van de 
hegemonie’; 
(2) Ze accepteren gedeelten van het bericht en andere gedeelten niet, dat noemen we 
de ‘strategie van de onderhandeling’; 
(3) Ze wijzen het bericht. Dat noemen we de ‘strategie van de oppositie’. 

 
Zoals we al eerder hebben gezien is de theorie eenvoudig maar de praktijk een lastige. Immers, 
om het bij de drie voorbeelden te houden van Islamitische Staat, ortodoxinfo en de 
taxichauffeur in Cairo moet er een degelijk digitaal etnografisch onderzoek worden opgezet om 
antwoorden te geven op de aard van de reacties van de interpreteerders.  
 
De behandelde stof in deze en de twee voorgaande lessen laat zich mooi samenvatten in 
onderstaande figuur. 
 
 

Agent 
 

 

Type acteur: 
Niveau van organisatie 
Type motivatie: 
Niveau van automatisering: 
Beoogde doelgroep: 
 
Intentie om schade toe te brengen: 
Intentie om te misleiden: 

Officieel/ niet-officieel 
Geen/ Los / Strak / Netwerk 
Financieel/ Politiek / Sociaal / Psychologisch 
Mens/ Cyborg / Bot 
Eigen leden/ sociale groepen / bepaalde 
gemeenschappen 
Ja/ nee 
Ja/ nee 

Boodschap 
 

 

Duur: 
Nauwkeurigheid: 
Wettigheid: 
Type bedrieger: 
Doelgroep 

Lange termijn/ korte termijn / 
Gebeurtenisgebaseerd 
Misleidend/ Gemanipuleerd / Verzonnen 
Legaal/ Illegaal 
Individu/ organisatie / sociale groep / hele 
samenleving 

Interpreteerder 

 

Bericht lezen: 
Actie die ondernomen werd: 

Hegemonisch/ oppositioneel / onderhandelend 
Geen/ gedeeld met steun / gedeeld zonder steun 

 
Figuur 4: Agent, boodschap en interpreteerder, karakteristieken en rollen. 

 
In dit hoofdstuk gaan we, ook vanwege ruimtegebrek, niet in op de vraag naar de 
interpreteerders maar we laten deze graag aan de cursisten en wel door het stellen van de 
volgende vragen. 
 
Opdrachten 
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(1) Onderzoek op welke wijze mensen gereageerd hebben op de drie berichten. 

Inventariseer de groepen volgens de drie mogelijk reacties, hegemonie, 
onderhandeling en afwijzing van Hall. 

(2) Probeer een statistische analyse te maken van de drie groepen. Hoe groot zijn ze in 
verhouding tot elkaar? 

(3) Wat zijn de voornaamste hegemonistishe, onderhandelings- en 
afwijzingsargumenten van drie groepen? 

(4) Je zult ongetwijfeld vastgesteld hebben dat het niet eenvoudig is een digitale 
analyse uit te voeren zoals hier voorgesteld. Bespreek in de groep welke obstakels 
je tegenkwam en hoe je die oploste. 
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8: Islamitische Staat en Covid: een digitale etnografie 
 
Procedures 
In deze en de volgende twee hoofdstukken laten we zien hoe een nepnieuwsbericht kan 
worden geanalyseerd. Wardle & Derekshan hebben aangegeven dat als een item eenmaal 
online is, het wordt doorgestuurd, al dan niet ingebed in andere inhoud, gewijzigd of op 
verschillende manieren geïnterpreteerd. De uitdaging is om het spoor of de sporen te 
ontdekken die het nep-item heeft gevolgd, welke feedback het heeft gegenereerd en hoe het 
het debat heeft beïnvloed. 
 
Een digitale etnografie is per definitie een complex proces. We zullen zien dat er losse eindjes 
zijn en we worden geconfronteerd met de feiten dat op een bepaald moment een relevante 
link niet meer bestaat of dat een Twitter-account wordt opgeschort. Deze ontdekking kan dus 
tot verschillende uitkomsten leiden en de uitkomsten, eenmaal 'gevestigd', kunnen later weer 
verschillen omdat het internet voortdurend verandert. Het lijkt een beetje op het werk dat Mr. 
Winston Smith in 1984 verrichtte van George Orwell: hij paste de geschiedenis voortdurend 
aan een nieuwe neprealiteit aan. Dit betekent niet dat alle post online niet te vertrouwen is, 
maar feit is dat een digitale context continu aan verandering onderhevig is terwijl een fysieke 
post, zoals een krantenartikel op papier, dat niet is. Deze realiteit leidt ook tot de vaststelling 
dat elke digitale etnografie per definitie beperkt is en het risico loopt te laat te zijn. 
 
Een andere, meer praktische observatie die belangrijk lijkt, is de hoeveelheid tijd die men 
besteedt aan het uitvoeren van een digitale etnografie. Een bepaalde post kan leiden tot 
andere posts en die andere posts tot weer andere. De zoektocht dreigt dan eindeloos te 
worden. Natuurlijk zijn er ook paaltjes die nauwelijks sporen nalaten maar in heel wat gevallen 
zien we dat het netwerk van te volgen paden eindeloos is. In het kader van deze module vonden 
we het daarom redelijk om een tijdslimiet te stellen aan onze digitale expedities. Om een 
redelijk eerste overzicht te krijgen van de sporen van een zaak leek een tijdspanne van één dag 
of acht uur voldoende. We weten dat elke zoekopdracht veel langer kan duren, maar men moet 
praktisch blijven, gezien de beperkte context van deze module. In meer academische studies 
kan men ingaan op elk detail van een bepaalde functie. In deze module willen we de studenten 
begeleiden bij hun eerste stappen in digitale etnografie en verwijzen we ze naar meer 
diepgaande studies voor verder lezen. Interessant is de studie van Varis (2014). De website van 
Indeemo is ook zeer behulpzaam. Het onderzoek Audiovisual and Digital Etnography. A 
Practical and Theoretical Guide van Grasseni en anderen (2021) bevat praktische instrumenten.  
 
Rekening houdend met deze overwegingen behandelen deze unit en de twee volgende de 
digitale zoektocht naar de drie nepnieuwszaken die in de voorgaande units zijn behandeld. In 
alle drie de gevallen was één persoon acht uur bezig met de analyse van de post. De huidige 
eenheid (8) gaat in op de sporen van de post over Islamitische Staat en Covid en de volgende 
eenheden behandelen de Roemeense post over pandemieën en Bill Gates (hoofdstuk 9) en het 
verhaal van de taxichauffeur in Caïro (hoofdstuk10). 
 
Islamitische Staat en Covid 

https://indeemo.com/about
https://www.routledge.com/Audiovisual-and-Digital-Ethnography-A-Practical-and-Theoretical-Guide/Grasseni-Barendregt-Maaker-Musso-Littlejohn-Maeckelbergh-Postma-Westmoreland/p/book/9780367676995
https://www.routledge.com/Audiovisual-and-Digital-Ethnography-A-Practical-and-Theoretical-Guide/Grasseni-Barendregt-Maaker-Musso-Littlejohn-Maeckelbergh-Postma-Westmoreland/p/book/9780367676995
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Al surfend op internet zagen we een foto (zie afbeelding 14) met uitspraken van Islamitische 
Staat over hoe om te gaan met Covid op de website van het Wilson Centre. 
 

 
 

Afbeelding 14: Instructies van Islamitische Staat hoe om te gaan met epidemieën 

Het Wilson Center profileert zich als een betrouwbare en gevestigde denktank: 

'Het Wilson Center is het belangrijkste onpartijdige beleidsforum van het land voor het aanpakken van mondiale 
problemen door middel van onafhankelijk onderzoek en een open dialoog om bruikbare ideeën voor de beleid en 
bestuur te ontwikkelen. Het Wilson Center brengt nieuwe denkwijzen en diepgaande expertise voor de meest 
urgente beleidsuitdagingen waarmee we vandaag de dag worden geconfronteerd. We roepen wetenschappers 
bijeen om een wereldwijde dialoog van ideeën tot stand te brengen waar het Congres, de overheid en de 
internationale beleidsgemeenschap naar kunnen handelen. In 2019 werd het Wilson Center uitgeroepen tot de 
#1 denktank voor regionale studies ter wereld'.  

Op 14 maart 2020 publiceert het Centrum een artikel met de volgende titel: ‘What Islamists 
Are Doing and Saying in COVID-19 Crisis’ ('Wat islamisten doen en zeggen in de COVID-19-
crisis’). De auteur is Andrew Hanna die als volgt wordt voorgesteld: 

‘Andrew Hanna is programmaspecialist voor Iran en Noord-Afrika bij het U.S. Institute of Peace in the Middle East 
& North Africa Center. Hij schrijft voor de website The Iran Primer die objectieve analyses geeft van Irans politiek, 
economie, leger, buitenlands beleid en nucleair programma. Hij draagt ook bij aan de website The Iran Primer die 
de opkomst van islamistische groeperingen in de nasleep van de Arabische opstanden onderzoekt.' 

De korte bio over hem vermeldt niet dat hij deel uitmaakt van of wordt ingehuurd door het 
Wilson Centre. Hoogstwaarschijnlijk schreef hij het artikel op verzoek. We kunnen hem 
bestempelen als inderdaad een academicus, in dit geval schrijvend over islamisten en COVID-
19. 

 

https://www.wilsoncenter.org/about
https://www.wilsoncenter.org/person/andrew-hanna
http://iranprimer.usip.org/
http://iranprimer.usip.org/


 38 

In zijn artikel behandelt hij hoe regeringen van moslimlanden, zoals die van Turkije en Saoedi-
Arabië, islamitische partijen zoals Hezbollah in Libanon en militante groeperingen zoals 
Islamitische Staat omgaan met de pandemie, hun opvattingen en hun beleid. 

 

De blog van Aymenn Jawad Al-Tamimi 

In het deel dat handelt over de uitspraken van Islamitische Staat over de pandemie, verwijst 
Hanna in de eerste plaats naar de blog of Aymenn Jawad Al-Tamimi, die een zeer goed 
geïnformeerde blogger is over wat er gebeurt in het Midden-Oosten, Syrië in het bijzonder, en 
over de extremistische groeperingen van Al Qaeda en Islamitische Staat. Wikipedia merkt op 
dat 'hij als deskundige regelmatig wordt geraadpleegd door grote mediakanalen, waaronder Al 
Jazeera, The New York Times, The Wall Street Journal, Foreign Affairs, The Washington Post, en 
anderen’.  

In zijn blog van 12 maart 2020 behandelt Al-Tamimi een hoofdartikel van Islamitische Staat over 
pandemieën. In deze blog stelt hij dat dit hoofdartikel is gepubliceerd in ‘de editie van deze 
week van de al-Naba'-nieuwsbrief’. Al-Naba' is de nieuwsbrief van Islamitische Staat. Het is in 
principe een papieren nieuwsbrief, maar op de website van Jihadology  staan alle 
nieuwsbrieven die tot nu toe zijn verschenen (september 2022, 356 nieuwsbrieven). Al-Tamimi 
vermeldt het nummer van de blog niet, maar indirect vermeldt hij wel een datum waarop hij 
'de editie van deze week' schrijft, en dat is de week van 19 maart 2020, wat in de islamitische 
kalender Rajab 24, 1441 is. Al-Tamimi vermeldt niet de islamitische verschijningsdatum van het 
stuk maar op de foto van het stuk zagen we -in het Arabisch- dat het om nummer 226 gaat (om 
het betreffende nummer te kunnen downloaden moet je een account aanmaken op 
Jihadology). 

 

De artikelen van Nur Aziemah Azman 

Wat betreft de folder (afbeelding 14) we hebben die ook gezien in een artikel van Nur Aziemah 
Azman (2021). Toch vermeldt de auteur van dat artikel geen referentie of link naar de folder. 
Ze vermeldt als legenda onder de folder: 'Shar'ii Guidelines to Deal with Epidemics', wat een 
onkritische vertaling lijkt te zijn van de titel van de tekst op de folder die in het Arabisch zegt 
'tahwjihat shar'iyya lil-ta'amul ma 'a al'aw'iba', of in het Nederlands: 'sharia-uitspraken over 
hoe om te gaan met epidemieën'. In haar artikel stelt ze dat de gegeven tekst afkomstig is van 
Islamitische Staat, maar in de legenda doet ze dat niet, wat we laakbaar vinden, want als zij 
schrijft dat het de 'Shar'ii-richtlijnen' zijn, wekt ze de indruk dat deze richtlijnen mainstream 
islamitisch zijn, wat niet het geval is, omdat ze afkomstig zijn van Islamitische Staat. In een ander 
artikel van dezelfde auteur stelt ze dat de al-Naba'-nieuwsbrief van de Islamitische Staat de 
kwestie van pandemieën behandelt in de nummers 220, 223 en 226, waardoor de indruk wordt 
gewekt dat de folder ook is gepubliceerd in een van hen maar, na enig onderzoek, bleek dat 
niet waar te zijn. Dit is geen grote fout, maar de vraag blijft wat de oorsprong van de folder 
was. Hier houdt het pad voorlopig op. 

 

De YouTubevideo 

De folder komt ook voor in een YouTube video, die 2;48 minuten duurt. De video is ‘twee jaar 
geleden’ geüpload, dus in september 2020. Op het moment van bekijken had hij 168 likes, geen 

https://aymennjawad.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Aymenn_Jawad_Al-Tamimi
https://en.wikipedia.org/wiki/Al_Jazeera
https://en.wikipedia.org/wiki/Al_Jazeera
https://en.wikipedia.org/wiki/The_New_York_Times
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Wall_Street_Journal
https://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_Affairs
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Washington_Post
https://www.aymennjawad.org/2020/03/islamic-state-advice-on-coronavirus-pandemic
https://jihadology.net/
https://jihadology.net/wp-content/uploads/_pda/2020/03/The-Islamic-State-al-Naba%CC%84%E2%80%99-Newsletter-226.pdf
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=-yoN5OAAAAAJ&citation_for_view=-yoN5OAAAAAJ:roLk4NBRz8UC
https://www.jstor.org/stable/26979990#metadata_info_tab_contents
https://www.jstor.org/stable/26979990#metadata_info_tab_contents
https://www.youtube.com/watch?v=EGqQx_HTI0E
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dislikes en waren er 102 reacties. De video is geüpload door Crux, een site uit India, die zichzelf 
als volgt beschrijft: 

'CRUX is uw dagelijkse videonieuwsgids voor de grote gebeurtenissen die onze wereld vormgeven. We volgen 
nieuws, geopolitiek, diplomatie en defensiestrategieën en leggen uit hoe deze het nationale beleid bepalen. Crux 
doorgrondt wereldwijde ontwikkelingen en analyseert de impact ervan op het dagelijks leven.’ 

Crux lijkt een mainstream informatiekanaal te zijn. 

Hieronder volgt een transcriptie van de tekst over ISIS, met screenshots van de video, de folder 
en Twitter-commentaar. 

‘De dreiging van Covid-19 heeft zelfs de dodelijkste terroristische organisatie gedwongen om uiterste 

voorzorgsmaatregelen te nemen. Islamitische terreurorganisatie ISIS heeft een advies uitgebracht aan haar leden. 
Het Isis-advies komt te midden van groeiende gevallen van Covid-19 in het Midden-Oosten. 

Iran is het zwaarst getroffen land in de regio met ongeveer 9000 besmette mensen en meer dan 354 doden. 
Hoewel ISIS volgelingen heeft gevraagd om hun geloof in God te behouden, gaven ze ook praktisch advies om te 
voorkomen dat ze Covid-19 oplopen. 

ISIS is begonnen met het verspreiden van bewustmakingsboodschappen om de verspreiding van de ziekte onder 
medeterroristen te voorkomen’. 

 

.  

Afbeelding 15: Screenshot van folder gekoppeld aan Tweet Rukmini Callimachi. 
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.  

Afbeelding 16: Screenshot met folder 

In het advies staan tips als handen wassen, handen voor de mond houden en ook een 
reisverbod. Het vraagt ook zijn volgers, waaronder terroristen, om ‘het land van de epidemie’ 
niet te bezoeken. Twitter verwondert zich erover dat zelfs Isis de pandemie serieus is gaan 
nemen. 
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Afbeeldingen 17 en 18: screenshots van Tweets van Dan Holley en SiddLively over folder ISIS 
 
De Twitter-bio van Rukini Callimachi luidt als volgt: 

 

Rukmini Callimachi 

 

@rcallimachi 
 

New York Times journalist currently on book leave. NBC analyst. Previously, 7 years 

covering ISIS & al-Qaeda, 7 years in Africa. Ex-AP bureau chief. Ex-refugee. Journalist van 

de New York Times momenteel met verlof. NBC-analist. Deed 7 jaar verslag van ISIS en al-

Qaeda, 7 jaar in Afrika. Ex-AP-bureauchef. Ex-vluchteling 

 

Callimachi heeft meer dan 362.500 volgers op Twitter en is een erkend expert op het gebied 
van islamitisch terrorisme. Haar tweets over de folder hebben zeker de kennis beïnvloed van 
experts en mensen die geïnteresseerd zijn in islamitisch terrorisme in de wereld, waaronder 
vele politici en collega-journalisten die haar volgen, waaronder Charlie Winter, internationaal 
bekend expert op het gebied van islamitisch terrorisme. 

Bij het controleren van het account van Jeff Kagiri (@jeeffafa_) bleek het te zijn opgeschort, 
net als het geval was bij het account van Dan Holley (@Antifascist_Vet). Dan Holley had 
gereageerd op de tweet van Rukmini Callimachi op de folder, waarbij hij ook @ajaltamimi 
noemde, die ook onvindbaar bleek te zijn. Het account van SiddLiveley (@SiddLiveley) bleek 
ook opgeschort te zijn. Het account van @MailOnline is het account van de Britse krant Daily 
Mail. 

De reacties onder het YouTube-bericht waren vooral vrij mild, en sommige behoorlijk 
humoristisch, zoals de volgende: 

https://twitter.com/rcallimachi
https://twitter.com/rcallimachi
https://twitter.com/rcallimachi
https://twitter.com/rcallimachi
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Lucifer Fallenangel 
2 years ago 

That's funny, infact they're the ones who doesn't have to care. They always cover their face no matter what! 
[Dat is grappig, eigenlijk zijn zij degenen die er niets om hoeven te geven. Ze bedekken altijd hun gezicht, wat er 
ook gebeurt!] 
 

Britten Hurst 
2 years ago 

Lady corona is doing God's work. [Lady corona doet Gods werk.} 
 

zorohibiki 
2 years ago 

isis is giving better health advice about the coronavirus than the president of usa... im laughing and crying at the 
same time [isis geeft beter gezondheidsadvies over het coronavirus dan de president van de vs... ik lach en huil 
tegelijkertijd] 
 
FALLOUT 
2 years ago 

Whatever happened to allah protecting them? [Wat is er gebeurd met allah om hen te beschermen?] 
 

 
Gerald Teo 
2 years ago 

Maybe god had enough with the isis [Misschien had god genoeg van isis] 
 

abirfahim3270 fahin 
2 years ago (edited) 

I hope they get the virus. [Ik hoop dat ze het virus krijgen] 
 

We hebben ook op Arabischtalige websites naar de folder gezocht, maar we konden geen link 
vinden. Ook een zoektocht naar de folder met Google lens leverde geen resultaat op. 

 

Conclusie 

Hierboven hebben we gezien dat er op basis van Wardle en Derekhshan verschillende vragen 
gesteld kunnen worden als het gaat om de analyse van nepnieuws. Deze vragen zijn behandeld 
in de units 4-6. In wat volgt proberen we antwoorden te formuleren op de diverse vragen, op 
voorwaarde dat ze relevant zijn. 
 
Als het om de functie zelf gaat, zijn er drie fasen onderscheiden: 
 
1 ‘Creatie’. Het bericht is gemaakt; 
2 Productie. De boodschap wordt omgezet in een mediaproduct; 
3 Distributie. Het bericht wordt verspreid of openbaar gemaakt. 
 

https://www.youtube.com/channel/UC_cZkRt1CFFO70hHtrpVd3Q
https://www.youtube.com/watch?v=EGqQx_HTI0E&lc=UgzaOWZJfJH8e7xZKnh4AaABAg
https://www.youtube.com/channel/UCPM2DNAQLu6TWgdIIlodkdw
https://www.youtube.com/watch?v=EGqQx_HTI0E&lc=Ugy7tWBOOzxUkSElisl4AaABAg
https://www.youtube.com/channel/UCo2S9t6tGF0QhzFROpiGyyQ
https://www.youtube.com/watch?v=EGqQx_HTI0E&lc=UgxuOounp9yVokiEk914AaABAg
https://www.youtube.com/channel/UChDgrZjnSYnRq93d3FEErxg
https://www.youtube.com/watch?v=EGqQx_HTI0E&lc=UgxkOUId7VNZ1LMBR3J4AaABAg
https://www.youtube.com/channel/UC7DHP_6Ii-BajcTOwbhtANw
https://www.youtube.com/watch?v=EGqQx_HTI0E&lc=UgwqlOA7DTHfw1JiXPl4AaABAg
https://www.youtube.com/channel/UCcVOD-o4fZGjG7qXVGr8oBA
https://www.youtube.com/watch?v=EGqQx_HTI0E&lc=UgxO5VpNu5gD4Rszxfp4AaABAg
https://www.youtube.com/channel/UC_cZkRt1CFFO70hHtrpVd3Q
https://www.youtube.com/channel/UC7DHP_6Ii-BajcTOwbhtANw
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Over dit punt kunnen we kort zijn. Bovenstaande analyse laat zien welk traject de folder heeft 
afgelegd; toch zijn we er niet in geslaagd om vast te stellen wanneer en vooral waar het 
geplaatst is. 
 
De volgende vragen kunnen worden gesteld over de agenten van de post: 
 
(1) Wat voor soort agent is erbij betrokken? 
De agent is Islamitische Staat. Dat is zeker. 
 
(2) Hoe georganiseerd zijn de agenten? 
Islamitische Staat is over het algemeen goed georganiseerd. 
 
(3) Wat is de motivatie van de agenten? 
We weten dat IS een eigen kijk heeft op de islam en de wereld en dat dat de organisatie 
motiveert om haar boodschap te verspreiden, zoals we weten met geweld, maar ook online. 
 
(4) Welk publiek proberen agenten te bereiken? 
Het lijkt erop dat IS zich vooral richt op het eigen publiek en ‘moslims’ in de wereld in het 
algemeen en niet of nauwelijks op niet-moslims. 
 
(5) Gebruikt de agent geautomatiseerde technologie? 
IS maakt zeker gebruik van geautomatiseerde technologie, maar de an-Naba-nieuwsbrief 
verschijnt alleen op papier. 
 
(6) Is het de bedoeling van de agent om opzettelijk te misleiden? 
Als het gaat om het beschuldigen van ‘de ongelovigen’ of ‘de Chinezen’ van de Covid-19 
pandemie is het inderdaad een bewuste bedoeling van IS om te misleiden. 
 
(7) Is het de bedoeling van de agent om opzettelijk schade toe te brengen? 
Het pamflet doet zowel kwaad als dat het met de vinger wijst naar de ongelovigen als oorzaak 
van de pandemie en zo zet het aan tot haat tegen hen. 
 
Over de berichtgeving van nepnieuws kunnen de volgende vragen worden gesteld: 
 
(1) Hoe duurzaam is de boodschap? 
Het bericht verscheen in maart 2020 en genereerde pas in de weken nadat het verscheen 
reacties. De duurzaamheid was wat dat betreft beperkt. 
 
(2) Hoe nauwkeurig is het bericht? 
De boodschap was in die zin juist, aangezien het adviezen gaf over hoe om te gaan met Covid-
19 die wereldwijd worden geaccepteerd, zoals handen wassen. De Chinezen de schuld geven 
als oorzaak van de pandemie is helemaal niet juist. 
 
(3) Is het bericht in strijd met de wet of niet? 
Dit is moeilijk te zeggen omdat het onduidelijk is welk recht moet worden toegepast. Maar 
het aanzetten tot haat en beschuldigen zonder redenen aan te voeren zijn handelingen die 
volgens vrijwel alle wetten ter wereld verboden zijn. 
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(4) Doet de boodschap alsof hij spreekt namens een groep of organisatie waarbij de makers 
van de boodschap niet zijn aangesloten? 
Dat lijkt niet het geval te zijn. 
 
(5) Wat is de verborgen boodschap van het nieuwsbericht? 
Er is geen verborgen boodschap aangezien Islamitische Staat altijd heel duidelijk is in wat het 
wil uitdrukken. 
 
Wardle & Derkhshan onderscheiden drie soorten interpreteerders: 
 
(1) Ze accepteren de boodschap zoals die is, dat noemen we de ‘strategie van hegemonie’; 
(2) Ze accepteren delen van de boodschap en andere niet, dat noemen we 
‘onderhandelingsstrategie’; 
(3) Ze wijzen het bericht af. We noemen dit de ‘oppositiestrategie’. 
 
In wat we hebben gezien zien we dat de boodschap niet of nauwelijks wordt geaccepteerd 
maar dit is geen eerlijk oordeel aangezien we kunnen aannemen dat de aanhangers van IS en 
aanverwante islamitische terroristische organisaties gunstig zullen reageren op de inhoud van 
de folder en dat het denkbaar is dat dat ook geldt voor veel gewone moslims. Meer onderzoek 
is nodig om op dit punt in te gaan. 
 
We hebben de folder kunnen traceren, maar niet de herkomst ervan en we hebben plekken op 
internet gevonden waar deze werd genoemd en becommentarieerd. We zien dat de post een 
beperkt bereik had en dat de inhoud van de commentaren van Islamitische Staat op Covid niet 
echt verbaast. Islamitische Staat staat erom bekend dat het van mening is dat ongelovigen de 
schild zijn van vrijwel alle rampen ter wereld. Covid-19 vormt geen uitzondering op die regel. 
Toch versterkt Islamitische Staat met deze post de haat tegen niet-moslims, en wat dat betreft 
is het een zorgwekkende post. Wat ten slotte opvalt is dat we hebben gemerkt dat we bij het 
zoeken met de trefwoorden ‘Islamitische Staat’ en Covid-19 in het Arabisch geen verdere 
sporen van de folder vonden op Arabischtalige sites.  
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9 Bill Gates en de pandemie 
 

De Website 
Ortodoxinfo.ro is een website die nieuws verspreidt gerelateerd aan de orthodoxe kerk in 
Roemenië. Volgens webrate.org heeft Ortodoxinfo.ro een verkeersvolume van 2.712 bezoekers 
per dag en bijna 6 duizend pageviews. De meeste bezoekers komen uit Roemenië (97,9%) en 
2,1% wereldwijd. Op de website staan tabbladen voor de volgende onderwerpen: Orthodoxie 
(meerdere versies van de bijbel), Anti-Systeem (subcategorieën: BigBrother, wellust en vaccin), 
Oecumene, wellustigheid, Derde Wereldoorlog en ander nieuws. De website staat vol met 
advertenties. 
 
Het artikel 

 
Afbeelding 19: Website screenshot OrtodoxINFO.ro 

 
Het artikel ‘Bill Gates mai pregătește o pandemie globală: „Va fi un alt agent patogen data 
viitoare”’ (vertaling: Bill Gates bereidt een nieuwe wereldwijde pandemie voor: "Het zal de 
volgende keer een andere ziekteverwekker zijn") werd gepost op 22 februari 2022 Het heeft 
tot op heden (oktober 2022) 5 reacties en 76.804 vind-ik-leuks. 

 
 

 
 

Afbeelding 20: Datum van publicatie van het artikel, 5 reacties en 76.804 reacties, 
likes. 

 
 

https://webrate.org/index.php/site/ortodoxinfo.ro/
https://ortodoxinfo.ro/2022/02/22/bill-gates-mai-pregateste-o-noua-pandemie-globala-va-fi-un-alt-agent-patogen-data-viitoare/
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Het artikel is oorspronkelijk vertaald door Karen Smith,  wiens profiel niet kan worden gevonden 
onder de link van de website, van de Spaanse website Alerta Digital in dit artikel zien we 14 
reacties. Een en ander werd geplaatst op 21 februari 2022. 
 

 
 

Afbeelding 21: Het profiel van Karen Smith op wordPress.com werd gearchiveerd of 
opgeschort. 

 
Het artikel geeft een verkeerde interpretatie van wat Bill Gates zei tijdens de jaarlijkse 
veiligheidsconferentie in München. Hieruit kan worden afgeleid dat Bill Gates een nieuwe 
ziekteverwekker aan het voorbereiden is voor de volgende pandemie. Het presenteert een 
sensationeel perspectief, waarbij het stelt dat de Australische maatregelen die tijdens de 
pandemie werden genomen een "totalitaire hel" waren. Australië hield het aantal 
besmettingen laag in vergelijking met de andere rijke landen. Het einde van het artikel heeft 
een samenzweerderige toon die verband houdt met wat Bill Gates zei over mensen die geen 
gezichtsmaskers willen gebruiken. Degenen die het artikel hebben geschreven, geloven niet in 
de bescherming die maskers bieden. 
 
Shares op sociale media 
Het was niet mogelijk om de gebruikers te onderzoeken die dit artikel deelden op sociale media, 
zoals Twitter, Facebook en andere social media.  
 
Commentaren op Alerta Digital 

https://karensmithdotblog.wordpress.com/2022/02/22/bill-gates-avertizeaza-ca-urmeaza-o-noua-pandemie-globala-va-fi-un-alt-agent-patogen-data-viitoare/
https://www.alertadigital.com/2022/02/21/bill-gates-advierte-que-se-avecina-una-nueva-pandemia-mundial-sera-un-patogeno-diferente-la-proxima-vez/
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Afbeelding 22: Website screenshot Alerta Digital 
 
Er zijn 14 reacties op deze webpagina. De commentaren zijn geschreven onder digitale naam, 
maar verdere informatie over die mensen is niet te vinden. De namen zijn generiek. 
Opmerkingen zijn niet wetenschappelijk onderbouwd. De meeste zijn laster aan het adres van 
Bill Gates en religieus gerelateerd. De opmerking onder de naam ‘Maria’ wijst op 
complottheorieën. Ze beweert dat de Wereldgezondheidsorganisatie een criminele organisatie 
is. Er is maar één opmerking die het eens is met Bill Gates. Het is een vraag onder de naam 
'cies' : 'Mas razón que un santo, en Australia no llegan a los 5.000 muertos por covid, que 
preferimos mas libertad y 935.000 muertos como en USA?', vertaling: Hij is correcter dan een 
heilige, in Australië waren er nog geen 5.000 doden door Covid, maar wij verkiezen vrijheid en 
935.000 doden in de VS?’ 
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Afbeelding 23: Screenshot-commentaren onder het artikel op de Spaanse website 

 
  



 49 

 
 

Commentaren op OrthodoxINFO.ro 
 

 
 

Afbeelding 24: Screenshot van de eerste reacties op de Roemeense website 
 
Er zijn slechts vijf reacties onder dit artikel. De gebruikers die opmerkingen hebben gemaakt, 
volgen hetzelfde patroon als degenen die opmerkingen hebben gemaakt over Alerta Digital; 
het zijn digitale namen zonder verdere informatie. Mensen die commentaar geven, gaan ervan 
uit dat Bill Gates een ander virus zal creëren. Een van de commentaren onder de gebruiker 
‘Vlad, the Impaler’ beweert dat Bill Gates het publiek bedreigt met het nieuwe virus. Deze 
opmerking heeft drie andere reacties opgeleverd, die religieus georiënteerd zijn. De eerste van 
‘Pepe’ beweert dat de satanisten niet veel tijd meer hebben, de deadline voor hen is “2030, of 
2050, enz.” De tweede opmerking van ‘GABRIEL’ stelt dat deze pandemie een warming-up was, 
de echte pandemie komt eraan. De derde opmerking werd gemaakt onder de naam ‘Dr. Badass’ 
is ook gebaseerd op complottheorieën. De beweringen van Dr. Badass: “Maar de komende 10 
jaar zijn het meest interessant. Er zijn 2 varianten, de wreedste is dat alle geïnfecteerden in de 
komende 5-10 jaar zullen sterven, wat leidt tot een grote economische crisis over de hele 
wereld en het instorten van essentiële diensten (internet, elektriciteit, gas, water, 
ziekenhuizen) omdat er geen personeel meer is (voldoende of zelfs gebrek daaraan) voor 
bediening en onderhoud.” (vertaald) 
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Afbeelding 25: Screenshot Dr. Badass’ commentaar 

 
De laatste opmerking onder de naam ‘Mircea Serban’ is een copy-paste van een artikel over 
Boris Johnson, het behandelde de kwestie van misdaden tegen de mensheid. 
 
Conclusie  

De volgende vragen kunnen worden gesteld over de agenten van de post: 
 
(1) Wat voor soort agent is erbij betrokken? 
De betrokken agent was de orthodoxe kerk, in dit geval specifiek in Roemenië, hoewel we 
kunnen opmerken dat wat Bill Gates zei, werd gedeeld (en verkeerd geïnterpreteerd) op 
andere samenzweerderige websites. 
 
(2) Hoe georganiseerd zijn de agenten? 
Samenzwerende websites denken hetzelfde. Een deel van wat iemand zei, wordt in 
verschillende contexten gebruikt om een andere betekenis te hebben. 
 
(3) Wat is de motivatie van de agenten? 
De motivatie van de agenten is het versterken van complottheorieën. In dit geval zou Bill 
Gates zelfs een nieuwe pandemie voorbereiden. 
 
(4) Welk publiek proberen agenten te bereiken? 
Het probeert vooral mensen te bereiken die al affiniteit hebben met de complottheorieën. 
 
(5) Gebruikt de agent geautomatiseerde technologie? 

https://www.commonlawcourt.com/list/content/statutory-cases
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Dat is inderdaad het geval. 
 
(6) Is het de bedoeling van de agent om opzettelijk te misleiden? 
Ja. Het artikel is niet gebaseerd op iets anders dan ongefundeerde overtuigingen en halve 
informatie. 
 
(7) Is het de bedoeling van de agent om opzettelijk schade aan te richten? 
Ja, de agent heeft opzettelijk geprobeerd het beeld van een slechterik te creëren, of iemand 
die verantwoordelijk kan worden gehouden voor de huidige pandemie en de volgende. 
 
De volgende vragen kunnen gesteld worden over het bericht van nepnieuws items: 
(1) Hoe duurzaam is de boodschap? 
De boodschap is behoorlijk duurzaam, aangezien het over de volgende pandemie gaat, de 
complottheorie eromheen die door Bill Gates zou worden veroorzaakt. 
 
(2) Hoe nauwkeurig is het bericht? 
De boodschap is niet juist en niet gebaseerd op feiten of wetenschap, het is een verkeerde 
interpretatie van de woorden van Bill Gates. 
 
(3) Is het bericht in strijd met de wet of niet? 
Het overtreedt de wet niet. 
 
(4) Doet de boodschap alsof hij spreekt namens een groep of organisatie waarbij de makers 
van de boodschap niet zijn aangesloten? 
We zouden kunnen zeggen dat de boodschap pretendeert te spreken namens de orthodoxe 
kerk in Roemenië. 
 
(5) Wat is de verborgen boodschap van het nieuwsbericht? 
Op deze vraag kon geen antwoord worden geformuleerd. 
 
Interpreteerders 
 
We zien dat de boodschap wordt geaccepteerd zoals ze is door het publiek dat de website 
bezoekt. In de commentaren waren de reageerders het volledig eens met het nieuws en ze 
droegen bij aan het schetsen van een slecht beeld van Bill Gates. Dit nieuws kwam uit een 
toespraak die Bill Gates hield tijdens de jaarlijkse veiligheidsconferentie in München. Zijn 
woorden werden volledig verkeerd geïnterpreteerd en zorgden ervoor dat het iets anders ging 
betekenen. De schrijver nam het woord 'produceren' in de mond en bracht het in verband met 
de samenzweringstheorie dat hij de ziekteverwekker feitelijk produceert. De opmerkingen 
komen heel dicht in de buurt van een haat zaaiende tekst die niet op echte feiten is gebaseerd. 
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10: Aziatische man in Cairo uit taxi getrapt 
 
 
In maart 2020 werd een persoon van Aziatische afkomst uit een taxi getrapt midden in het 
chaotische verkeer in Caïro terwijl hij hoestte en de chauffeur bang was voor Corona-
overdracht. De maker van de beelden hoorde mensen 'Corona' roepen. Corona’ en ‘schop hem 
eruit’. Het incident vond plaats aan het begin van de wereldwijde verspreiding van het 
coronavirus. 
 

 
 

Afbeelding 26: Het taxi-incident in Cairo 
 
De zaak veroorzaakte veel kritiek in Egypte en hoge ambtenaren verontschuldigden zich in het 
openbaar. Toch was het een vertegenwoordiger van diezelfde functionarissen, de Egyptische 
minister van Volksgezondheid Hala Zayed die iets eerder half februari verklaarde dat het virus 
Egypte niet zal treffen omdat het in China leeft, niet in Egypt. In een artikel op de website 
Washingtoninstitute.org die de eerste stadia van Corona in Egypte analyseert, vermeldt 
journalist Mohammed Abdelaziz de aanvankelijke ontkenningen van Egyptische 
functionarissen over de intrede van Corona in hun land of het bagatelliseren van het gevaar 
ervan. Het mag dan ook niet verbazen dat de chauffeur, ongetwijfeld beïnvloed door media in 
Egypte, de Aziatische klant uit zijn taxi schopte. Het feit dat ambtenaren zich verontschuldigden 
voor het incident zal ook ingegeven zijn door het feit dat de zaak wereldwijd bekend werd. 
 

https://www.middleeasteye.net/news/coronavirus-egypt-detains-taxi-driver-who-bullied-chinese-tourist
https://www.arab48.com/%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/2020/02/17/%D9%86%D8%A8%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%B3%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/egyptian-response-coronavirus-denial-and-conspiracy
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In haar tweets ontkent de Egyptische minister van Volksgezondheid de aanwezigheid en 
effecten van het coronavirus in Egypte, suggererend dat het een Chinese kwestie zou zijn en 
geen Egyptische. Met haar Tweets vertelde de minister van Volksgezondheid, al dan niet 
bewust, aan het Egyptische publiek dat Corona een Chinese aangelegenheid is en dat de 
Chinezen daarom de dragers ervan zijn en als zodanig een potentieel gevaar voor de 
volksgezondheid in Egypte. In Egypte zijn de media sterk afhankelijk van de staat en taxi- en 
Uber-chauffeurs, meestal behorend tot de lagere sociaaleconomische klassen, volgen vrijwel 
alleen de staatsmedia. 
 
Digitale etnografie van het artikel 
Op 8 maart is het incident een item op Al Hadath, een Arabische nieuwszender die zich richt 
op Arabische politieke gebeurtenissen. Een clip over dit item staat ook op YouTube. De 
toespraak is in het Arabisch. Onder de video staat dat Al Hadath geheel of gedeeltelijk wordt 
gefinancierd door de Saoedi-Arabische overheid. 
 

 
Afbeelding 27: screen shot van Al Hadath 

 
De video is 47.797 keer bekeken en 218 keer gedeeld. Het commentaargedeelte was 
uitgeschakeld. Een dag later, op 9 maart, verscheen een artikel op de website van Identity 
Magazine dat inging op de vraag of we niet te paranoia zijn over het coronavirus. Dit artikel 
verscheen ook op Facebook. De post kreeg duizend emoji-reacties, werd 723 keer gedeeld en 
genereerde120 reacties. Hoewel de meeste commentaren in het voordeel van de taxichauffeur 
zijn en de actie veroordelen, beweren sommigen dat dit minder te maken heeft met de cultuur 
en moraal en meer met de media/overheid en het overdrijven van het coronavirus. 
 

 

https://www.arab48.com/%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/2020/02/17/%D9%86%D8%A8%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%B3%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.youtube.com/watch?v=flvStxd_v_8
https://identity-mag.com/asian-guy-bullied-in-egypt-are-we-losing-our-humanity-over-coronavirus-paranoia/
https://www.facebook.com/IdentityMagEG/posts/what-happened-is-unacceptable-by-all-means-this-one-video-proves-what-ignorance-/3107927749269194/?locale=ne_NP&paipv=0&eav=Afa0DmQN1EnY7xyGaDrwkJFbJO6ZMQH4rTwH9M5PsKHM5Ew6hNH6kt-Hrvu7vngcMZo&_rdr
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Afbeelding 28: commentaren op de post 
 
Op 10 maart 2020 verscheen Racist’: Outrage after Egyptian driver kicks out Asian passenger 
over corona panic op de website van Middle East Eye. Dit is een digitale nieuwsorganisatie 
gevestigd in het Midden-Oosten. Volgens de officiële website worden hun verslaggevers 
aangemoedigd om tussen de regels door te lezen en niet de officiële verhalen te volgen. Het 
artikel is vrij kort en richt zich voornamelijk op de video van de passagier die ui de taxi werd 
gegooid. Het artikel is meer dan 315 keer gedeeld, welk platform is niet duidelijk omdat er zes 
verschillende knoppen zijn om te delen. Er staan verder geen commentaren onder het artikel. 
 
Als je op de video klikt, word je doorgestuurd naar de officiële YouTube-pagina van Middle East 
Eye. De video is 9.535 keer bekeken, 71 keer geliket en er is 183 keer gereageerd. De 
belangrijkste boodschap van de commentaren zijn afkomstig van Egyptenaren die hun excuses 
aanbieden aan de Aziatische man en de acties van de Egyptische chauffeur veroordelen. Er zijn 
een paar commentaren die stellen dat: ‘het is goed om sociale afstand van mensen te houden’, 
maar niet veel opmerkingen komen op voor de chauffeur. In een van de commentaren staat 
dat zijn tweets steeds verdwijnen. Maar of dit waar is of niet, kan niet worden opgevolgd. Er 
zijn verder geen video’s op YouTube over dit onderwerp. 
 

 
 

Afbeelding 29: een ander commentaar op de post 
 

Op 11 maart verschenen er nog twee artikelen op ‘Egypt Today’ en ‘The New Arab’. In het 
eerste artikel werd vermeld hoe de originele video als Facebook-bericht werd geplaatst. Dit 
bericht is verwijderd na de reactie op de video. Op Twitter waren de Arabische hashtags ‘samen 
tegen coronavirus’ en ‘nee tegen racisme’ in deze tijd trending. Bij het zoeken naar het 
onderwerp op Facebook worden geen resultaten gevonden. Op Twitter zijn slechts drie tweets 
gevonden, allemaal direct gedeelde tweets uit de video op YouTube. 
 
Op 12 maart publiceerde Middle East Eye een vervolgartikel op hun website “Coronavirus: 
Egypt detains taxi driver who 'bullied' Chinese tourist”. Het artikel toonde de video opnieuw. 
Wederom staan er geen reacties onder het artikel. Het artikel is 540 keer gedeeld. Er zijn geen 
verwijzingen met links naar het eerder gepubliceerde artikel, alleen een uitleg van het incident. 
Het tweede artikel gepubliceerd op de 12e is van Gulf News, eveneens een nieuwssite. In het 
artikel stond dat enkele beroemdheden het incident aan de kaak hebben gesteld. Een van hen 
is Ahmed Al Saqqa die het volgende bericht postte dat niet meer te vinden is op Twitter: 

/‘Racist’/%20Outrage%20after%20Egyptian%20driver%20kicks%20out%20Asian%20passenger%20over%20corona%20panic
/‘Racist’/%20Outrage%20after%20Egyptian%20driver%20kicks%20out%20Asian%20passenger%20over%20corona%20panic
https://www.egypttoday.com/Article/1/82524/One-of-3-men-who-bullied-Chinese-person-as-corona
https://english.alaraby.co.uk/news/egyptian-police-hunt-bullies-who-tormented-chinese-tourist
https://www.middleeasteye.net/news/coronavirus-egypt-detains-taxi-driver-who-bullied-chinese-tourist
https://www.middleeasteye.net/news/coronavirus-egypt-detains-taxi-driver-who-bullied-chinese-tourist
https://gulfnews.com/world/mena/driver-jailed-for-dumping-chinese-man-on-highway-over-virus-fears-in-egypt-1.1584007723426
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[Vertaling: Dit zijn niet de ethische regels van de Egyptenaren. Onze excuses aan jou’, zei de 
Egyptische filmster Ahmad al Saqqa in een post. ‘Nee tegen pesten en racisme. Wij zijn veel 
beter dan dit gedrag’, voegde hij eraan toe] 
 
Bijna dezelfde inhoud is gepubliceerd op  Ahramonline en YahooNews Australia. En Egypt 
Today zette een vervolgartikel over het incident online.  
 
Conclusie 
Digitale etnografie is uitdagend werk en het houdt eigenlijk nooit op. Dat kunnen we 
concluderen na de digitale analyse van deze en de twee voorgaande posts. Toch vonden we 
veel informatie over de drie cases en antwoorden op veel van de vragen en kregen we inzicht 
in hoe nepnieuws werkt, en dat is precies de bedoeling en het doel van deze module. In de 
volgende twee modules worden docenten, studenten en alle geïnteresseerden gestimuleerd 
om op een hoger en zelfstandiger niveau te werken aan wat nepnieuws is en hoe het te 
interpreteren. Klik hier voor de e-module 'Interculturele competentie ontwikkelen door de 
analyse van nepnieuws over migranten en minderheden' en klik hier voor de e-module 'Van het 
opsporen tot het gebruik van nepnieuws als pedagogische instrumenten in 
onderwijsinstellingen: gericht op de ontwikkeling van interculturele competentie'. 
 

https://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/365215/Egypt/Politics-/Two-Egyptians-detained-for-bullying-Chinese-man-ov.aspx
https://au.news.yahoo.com/taxi-driver-jailed-for-dumping-passenger-over-coronavirus-fears-074231632.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLm5sLw&guce_referrer_sig=AQAAABQsSUzDtEN60IfVC6ss_GVgPoEsL-9lisda6tM3r9FyMnyiDqdCu3L4ptXzn6ioRM6Y3MKqm_q44wtfIqnbIM5rhnh6D-RcULucvUR5qv_XUpgDBervKNX6jyHuB4u_lgeRYQkRv2fSNEFi9j-ot4A-X5DyHb3ok9O4G2L-1Jiy
https://www.egypttoday.com/Article/1/82550/Bullying-of-Chinese-engineer-in-Egypt-is-an-individual-case
https://criamagin.com/commited/module-1/
https://criamagin.com/commited/module-2/
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