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VERKLARING KENNISNEMING REGELS M.B.T. PLAGIAAT 

Fraude en plagiaat 

Wetenschappelijke integriteit vormt de basis van het academisch bedrijf. De Universiteit Utrecht 
vat iedere vorm van wetenschappelijke misleiding daarom op als een zeer ernstig vergrijp. De 
Universiteit Utrecht verwacht dat elke student de normen en waarden inzake wetenschappelijke 
integriteit kent en in acht neemt. 

 
De belangrijkste vormen van misleiding die deze integriteit aantasten zijn fraude en plagiaat. 

Plagiaat is het overnemen van andermans werk zonder behoorlijke verwijzing en is een vorm van 
fraude. Hieronder volgt nadere uitleg wat er onder fraude en plagiaat wordt verstaan en een aantal 
concrete voorbeelden daarvan. Let wel: dit is geen uitputtende lijst! 

 

Bij constatering van fraude of plagiaat kan de examencommissie van de opleiding sancties 
opleggen. De sterkste sanctie die de examencommissie kan opleggen is het indienen van een 
verzoek aan het College van Bestuur om een student van de opleiding te laten verwijderen. 

 
Plagiaat 

Plagiaat is het overnemen van stukken, gedachten, redeneringen van anderen en deze laten 

doorgaan voor eigen werk. Je moet altijd nauwkeurig aangeven aan wie ideeën en inzichten zijn 
ontleend, en voortdurend bedacht zijn op het verschil tussen citeren, parafraseren en plagiëren. 
Niet alleen bij het gebruik van gedrukte bronnen, maar zeker ook bij het gebruik van informatie die 
van het internet wordt gehaald, dien je zorgvuldig te werk te gaan bij het vermelden van de 

informatiebronnen. 

 

De volgende zaken worden in elk geval als plagiaat aangemerkt: 

• het knippen en plakken van tekst van digitale bronnen zoals encyclopedieën of digitale 
tijdschriften zonder aanhalingstekens en verwijzing; 

• het knippen en plakken van teksten van het internet zonder aanhalingstekens en 
verwijzing; 

• het overnemen van gedrukt materiaal zoals boeken, tijdschriften of encyclopedieën zonder 
aanhalingstekens en verwijzing; 

• het opnemen van een vertaling van bovengenoemde teksten zonder aanhalingstekens en 
verwijzing; 

• het parafraseren van bovengenoemde teksten zonder (deugdelijke) verwijzing: parafrasen 
moeten als zodanig gemarkeerd zijn (door de tekst uitdrukkelijk te verbinden met de 
oorspronkelijke auteur in tekst of noot), zodat niet de indruk wordt gewekt dat het gaat om 
eigen gedachtengoed van de student; 

• het overnemen van beeld-, geluids- of testmateriaal van anderen zonder verwijzing en 
zodoende laten doorgaan voor eigen werk; 

• het zonder bronvermelding opnieuw inleveren van eerder door de student gemaakt eigen 
werk en dit laten doorgaan voor in het kader van de cursus vervaardigd oorspronkelijk 
werk, tenzij dit in de cursus of door de docent uitdrukkelijk is toegestaan; 

• het overnemen van werk van andere studenten en dit laten doorgaan voor eigen werk. 
Indien dit gebeurt met toestemming van de andere student is de laatste medeplichtig aan 
plagiaat; 

• ook wanneer in een gezamenlijk werkstuk door een van de auteurs plagiaat wordt 
gepleegd, zijn de andere auteurs medeplichtig aan plagiaat, indien zij hadden kunnen of 
moeten weten dat de ander plagiaat pleegde; 

• het indienen van werkstukken die verworven zijn van een commerciële instelling (zoals een 
internetsite met uittreksels of papers) of die al dan niet tegen betaling door iemand anders 
zijn geschreven. 

De plagiaatregels gelden ook voor concepten van papers of (hoofdstukken van) scripties die voor 
feedback aan een docent worden toegezonden, voorzover de mogelijkheid voor het insturen van 
concepten en het krijgen van feedback in de cursushandleiding of scriptieregeling is vermeld. 
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In de Onderwijs- en Examenregeling (artikel 5.15) is vastgelegd wat de formele gang van 
zaken is als er een vermoeden van fraude/plagiaat is, en welke sancties er opgelegd kunnen 

worden. 

 

Onwetendheid is geen excuus. Je bent verantwoordelijk voor je eigen gedrag. De 
Universiteit Utrecht gaat ervan uit dat je weet wat fraude en plagiaat zijn. Van haar kant 
zorgt de Universiteit Utrecht ervoor dat je zo vroeg mogelijk in je opleiding de principes van 
wetenschapsbeoefening bijgebracht krijgt en op de hoogte wordt gebracht van wat de 
instelling als fraude en plagiaat beschouwt, zodat je weet aan welke normen je je moeten 
houden. 

 
 

 

Hierbij verklaar ik bovenstaande tekst gelezen en begrepen te hebben. 

Naam: Esmee Kroon 

 
Studentnummer: 6521622 

Datum en handtekening: 18 juni 2021 
 

 

Dit formulier lever je bij je begeleider in als je start met je bacheloreindwerkstuk of je 
master scriptie. 

 
Het niet indienen of ondertekenen van het formulier betekent overigens niet dat er geen 

sancties kunnen worden genomen als blijkt dat er sprake is van plagiaat in het werkstuk. 
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Samenvatting 

 
In dit eindwerkstuk is onderzocht hoe participatie plaatsvond binnen commentarensecties onder de 

YouTubevideo’s van de NOS over coronanieuws. Daarbij werd aan de hand van deelvragen gekeken 

naar de inhoud van de commentaren en of er sprake is van een publieke sfeer en online gemeenschappen. 

Middels een interpretatieve codering volgens een grounded theory benadering zijn 600 commentaren 

geanalyseerd waaruit drie thema’s naar voren kwamen: ‘discussieonderwerpen’, ‘doordachte 

discussievoering’ en ‘ondoordachte discussievoering’. De thema’s bespreken de inhoud van de 

commentaren en de discussiestructuren. Daarbij was grotendeels sprake van een doordachte en 

inhoudelijk relevante discussievoering maar een aantal reageerders had weinig onderbouwing of zelfs 

beledigingen in hun commentaren. De discussies werden voornamelijk aangezet door kritische 

uitspraken en waren grotendeels interactief. Daarnaast was een maximalistische democratische 

participatie te herkennen waarin de commentarensecties als publieke sfeer fungeerden waarin de 

reageerders hun onenigheid lieten blijken over het coronavirus en het beleid.  
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1. Inleiding  
 
Het coronavirus is niet meer weg te denken uit het dagelijkse nieuws. Elke dag worden er nieuwsflitsen, 

artikelen of video’s geplaatst over dit virus, van besmettingscijfers tot ontwikkelingen in onderzoek. Zo 

plaatst ook de NOS video’s op YouTube over het coronanieuws. Deze video’s bieden met de 

commentarensecties de mogelijkheid voor gebruikers om een reactie te plaatsen waarmee ze hun mening 

over corona kunnen uiten en waar vervolgens discussies over kunnen ontstaan.  

Het plaatsen van een reactie in de commentarensectie is een vorm van participatie. Door de 

ontwikkelingen in het medialandschap zijn er meer mogelijkheden bijgekomen voor het publiek om nóg 

actiever te participeren en dit wordt bovendien steeds zichtbaarder (Livingstone, 2013). We kunnen 

tegenwoordig gemakkelijk met onze telefoon op nieuwsberichten en online artikelen reageren in plaats 

van thuis op de bank onze mening uit te spreken. Door deze ontwikkelingen in de publieksparticipatie 

hebben mediawetenschappers meer interesse gekregen in hoe deze participatie plaatsvindt en hoe 

gebruikers onderling met elkaar interacteren via mediaplatformen, zoals de commentarensecties onder 

nieuwsmedia (Livingstone, 2013). Voor veel wetenschappers is het vooral interessant om te 

onderzoeken hoe gebruikers reageren op content van nieuwsmedia en daarover met elkaar praten in 

commentarensecties (Ksiazek, 2018). Uit eerder onderzoek blijkt bovendien dat commentarensecties 

invloed hebben op de (politieke) kennis en meningen van andere gebruikers (Toepfl & Piwoni, 2015; 

Wojcieszak & Mutz, 2009). Het is daardoor belangrijk om inzicht te krijgen in hoe gebruikers in de 

commentarensecties participeren en met elkaar praten over het nieuws. Dit onderzoek zal daarom 

commentarensecties analyseren onder de YouTube video’s van de NOS over het coronavirus om een 

dieper begrip te krijgen van de participatie en discussies die daar plaatsvinden.  

Deze casus is gekozen omdat het coronavirus een onderwerp is dat op dit moment grip heeft op 

ons dagelijks leven waarbij er veel discussies over ontstaan. Zo zijn er ook verschillende ideeën en 

gemeenschappen, zoals de complottheorieën van de ‘virusgekkies’. Het is aan de journalisten de taak 

om in hun verslaggeving rekening te houden met de verschillende meningen en minderheden in de 

maatschappij en daarmee representatief te zijn voor hun publiek (Deuze, 2005). Daarom is het 

analyseren van de commentarensecties ook maatschappelijk relevant omdat het journalisten meer inzicht 

kan bieden in hun publiek en zij deze kennis kunnen meenemen in hun rapportages over het 

coronanieuws.  
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2. Theoretisch kader 
 
Om diepere inzichten te krijgen in de discussies over het coronavirus en de participatie in de 

commentarensecties onder de YouTubevideo’s van de NOS zal eerst een theoretisch raamwerk van 

voorgaande onderzoeken worden beschreven over commentarensecties als publieke sfeer (2.1), 

gemeenschappen in commentarensecties (2.2) en participatie in commentarensecties (2.3). Vanuit deze 

theoretische afbakening zullen de onderzoeksvraag en deelvragen gevormd worden. 

2.1 Commentarensecties als publieke sfeer 

Onderzoek naar commentarensecties kan inzichten geven over wat het publiek vindt van 

maatschappelijke kwesties, maar ook over hun participatiegedrag (Weber, 2014). Zo blijkt uit onderzoek 

dat gebruikers een commentaar plaatsen omdat ze bijvoorbeeld behoefte hebben aan socialisatie, 

discussie of zelfexpressie (Mitchelstein, 2011). Commentarensecties maken het voor gebruikers 

mogelijk om op deze manieren te participeren. Daardoor ontstaan soms online discussies, waarmee 

reageerders een bijdrage leveren aan de (politieke) debatten binnen de publieke sfeer (Mitchelstein, 

2011). De publieke sfeer is een fysieke of virtuele, publieke ruimte waar meningen en ideeën 

uitgewisseld kunnen worden om vervolgens daarover in gesprek te gaan (Habermas, 2001). Deze ruimte 

staat  los van de staat, wat betekent dat er over maatschappelijke fenomenen gediscussieerd kan worden 

zonder dat daar machtsstructuren of autoriteiten aan verbonden zijn. Daarnaast bestaat de mogelijkheid 

om een publieke opinie te vormen in de publieke sfeer (Habermas, 2001). Aangezien 

commentarensecties en discussiefora ook ruimtes zijn waar mensen hun mening kunnen uiten en met 

elkaar in discussie kunnen gaan, worden deze vaak als publieke sfeer beschouwd. Zo plaatst de NOS 

video’s met informatie en nieuwsberichten over corona waar kijkers en YouTube-gebruikers met elkaar 

over kunnen discussiëren in de commentarensecties onder de video. Deze secties zouden dan als 

publieke sfeer kunnen fungeren. 

Kaiser (2017) noemde in zijn onderzoek het internet met de commentarensecties ook wel een 

networked public sphere (NPS): het geheel aan praktijken en technologieën dat als alternatieve ruimte 

dient voor het publieke discours en politieke debat. Doordat de commentarensecties onderdeel zijn van 

deze NPS, kunnen we ze analyseren en daarmee inzicht krijgen in wat het publiek zegt en vindt, welk 

discours er heerst en welke interacties plaatsvinden tussen de reageerders (Kaiser, 2017). Kaiser (2017) 

en Toepfl en Piwoni (2015) analyseerden de tegenstrijdige meningen die gedeeld werden in 

commentarensecties en koppelden daar het concept counterpublics aan. Dit zijn groepen of 

gemeenschappen die tegengestelde ideeën hebben aan de heersende opinie in de samenleving (Kaiser, 

2017; Toepfl & Piwoni, 2015). Deze counterpublics zijn vergelijkbaar met bijvoorbeeld de 
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complotdenkers of anti-corona groepen in onze samenleving die tegen de maatregelen zijn. Als deze 

gemeenschappen zich uitspreken in de commentarensecties van de NOS-video’s kunnen hun visies en 

ideeën geanalyseerd worden om een dieper begrip te krijgen over hoe (een deel van) de Nederlandse 

samenleving over het virus denkt en discussieert. 

Dahlgren (2005) ziet de commentarensecties als publieke sfeer als een complexer fenomeen. 

Volgens Dahlgren (2005) zijn er drie dimensies in de publieke sfeer: de structurele, de representatieve 

en de interactieve dimensie. De structurele dimensie betreft de dynamieken van inclusie en exclusie 

binnen de ruimtes. Dit laat zien wie wel en niet onderdeel is van de discussies of groepen in de publieke 

sfeer. Volgens Habermas (2001) is idealiter iedereen gelijk in de publieke sfeer en mag iedereen zich 

uitspreken, maar in de praktijk is dit toch anders. Ten tweede wijst de representatieve dimensie naar de 

verschillende opinies en inzichten die worden gedeeld en gerepresenteerd door de media binnen de 

online ruimtes. Dit betreft de content die een mediabericht geeft met daarin ideeën waarover het publiek 

onderling kan discussiëren. Tot slot draait het bij de interactieve dimensie om het uitwisselen van visies 

en meningen doordat reageerders met elkaar in discussie gaan. Hier komt het participatieve aspect naar 

voren.  

Door deze dimensies mee te nemen in het onderzoek naar de commentarensecties onder de 

YouTubevideo’s van de NOS kan er meer duidelijkheid ontstaan over de discussies die gevoerd worden 

binnen deze ruimtes. Hierbij zal ik kritisch kijken of er daadwerkelijk sprake is van een publieke sfeer. 

Wellicht worden reageerders met een andere mening of visie (counterpublics) buiten de discussies gezet, 

wordt de inhoudelijke content die de NOS representeert nauwelijks besproken of is de mate van 

interactie vrij laag. Bovendien is het essentieel om te achterhalen of de actoren in de publieke sfeer 

daadwerkelijk participeren en zich verbinden met een interactieve discussie, of dat de standpunten die 

ze communiceren beperkt blijven tot alleen een groot aantal mensen die er hetzelfde over denkt (Batorski 

& Grzywinska, 2018). Dan blijft het nog de vraag of er daadwerkelijk gemeenschappen zijn, zoals de 

counterpublics, die met elkaar in discussie gaan. 

2.2 Gemeenschappen in commentarensecties 

Voordat we gemeenschappen kunnen herkennen binnen de commentarensecties van de YouTubevideo’s 

van de NOS, is eerst een definitie van een gemeenschap nodig. Het concept ‘gemeenschap’ kent immers 

variërende definities die verschillen per onderzoeker of discipline. Een gemeenschap wordt bijvoorbeeld 

beschreven als een groep die regelmatig samenkomt (Ridings, Gefen & Arinze 2002; in Lizzo & 

Liechty, 2020), als een groep waarin persoonlijke relaties worden opgebouwd (Rheingold, 1993; in 

Kozinets, 2015) of als een fancommunity waar alleen ‘echte’ fans toegelaten worden (Kim & Kim, 

2017). Deze definities zijn gebaseerd op voorwaarden om bij de gemeenschap te horen of een bepaalde 
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exclusiviteit, terwijl binnen de commentarensecties onder nieuwsvideo’s het vooral draait om gebruikers 

die een gedeelde interesse hebben in het nieuwsitem en daarover willen praten. De definitie van Plant 

(2004) van een online gemeenschap komt hiermee overeen en zal daarom centraal staan in dit onderzoek. 

Plant beschrijft een online gemeenschap als: “[…] a collective group of entities, individuals or 

organizations that come together either temporarily or permanently through an electronic medium to 

interact in a common problem or interest space” (2004, p. 54). De nadruk ligt hierbij op het tijdelijk of 

permanent samenkomen van mensen om te discussiëren over een bepaald onderwerp, in dit geval 

corona.  

2.3 Participatie in commentarensecties  

Het discussiëren in commentaren secties is een vorm van participatie. Participatie is een breed begrip en 

wordt in verscheidene domeinen gebruikt om naar verschillende praktijken te verwijzen (Carpentier, 

2007). Zo is er werknemersparticipatie in het economische domein, maar wordt participatie binnen de 

politiek als basis gezien voor democratie. Voor mediawetenschappers gaat het vooral om de symbolische 

aard van participatie waarbij mediagebruikers onderdeel worden van dominante culturen in massamedia 

(Carpentier, 2007). Door bijvoorbeeld een commentaar te plaatsen, wat een vorm van participatie is, 

wordt de reageerder onderdeel van de commentarensectie. Tegenwoordig zorgen digitale media, zoals 

commentarensecties onder YouTubevideo’s, voor een herdefiniëring van participatie. Wanneer iemand 

deelneemt en interactief is binnen een online ruimte, wordt een vorm van arbeid uitgeoefend (Müller, 

2009). Door een commentaar te plaatsen onder een YouTubevideo over corona levert de reageerder een 

bijdrage waardoor de publieke opinie over het virus achterhaald kan worden.  

Participatie is daarnaast verbonden aan democratie en macht (Carpentier, 2011). Door te 

participeren binnen een democratische groep, waar ieder individu gelijk staat, wordt een bepaalde vorm 

van macht uitgeoefend op de samenleving en wellicht zelfs op besluitvorming. Müller (2009) geeft 

daarbij  het voorbeeld van online fan gemeenschappen van bijvoorbeeld een televisieserie waarin vaak 

plotlijnen worden besproken. Wanneer er veel ophef is over een gebeurtenis in de serie kunnen deze 

meningen bijvoorbeeld worden meegenomen in de verdere productie van de serie. Daarmee hebben de 

fans met hun participatie macht en invloed uitgeoefend op de besluitvorming van de verhaallijnen in de 

serie (Müller, 2009). Wanneer gebruikers met elkaar in discussie gaan over het coronanieuws kunnen 

hier ook opinies uit voortkomen die invloed uitoefenen op de meningen van andere reageerders of zelfs 

de besluitvorming van het coronabeleid.   

Carpentier (2011) maakt binnen democratische participatie een onderscheid tussen 

minimalistische en maximalistische dimensies. Minimalistische participatie is vooral gericht op 

representatie van macht, die de elite heeft doordat de participatie beperkt is tot deze groep. 
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Maximalistische participatie balanceert daarentegen representatie en participatie waarbij zoveel 

mogelijk mensen in de samenleving kunnen participeren. Daarmee wordt een hogere mate van 

democratie gecreëerd. Een belangrijke karakteristiek van maximalistische participatie is de combinatie 

van micro- en macroparticipatie (Carpentier, 2011). Microparticipatie vindt plaats in kleinere kringen 

zoals familie, op het werk of in een gemeenschap, terwijl macroparticipatie juist naar grotere sferen 

zoals het land of een politieke gemeenschap verwijst. Maximalistische participatie combineert deze twee 

vormen van participatie om zoveel mogelijk diversiteit en gelijkheid binnen de samenleving te creëren. 

Als we naar de commentarensecties onder de YouTubevideo’s van de NOS kijken vindt daar 

maximalistische participatie plaats aangezien het voor iedereen toegankelijk is om te participeren en het 

niet beperkt is tot een elite. Hoe de verdeling van micro- en macroparticipatie in de commentarensecties 

is zal met de analyse duidelijk worden. Er kan namelijk sprake zijn van gemeenschappen die met elkaar 

in gesprek gaan (microparticipatie) of  de commentarensecties bieden een plek waar een groot deel van 

de samenleving terecht kan om in discussie te gaan (macroparticipatie).  

 Om te begrijpen hoe deze participatie plaatsvindt in de commentarensecties en of er daarbij 

sprake is van een publieke sfeer en/of gemeenschappen, zal aan de hand van een analyse antwoord 

worden gegeven op de vraag: hoe vindt participatie plaats in de commentarensecties onder de 

YouTubevideo’s van de NOS over het coronavirus? Daarvoor zullen eerst de volgende deelvragen 

worden beantwoord: (1) welke onderwerpen worden besproken in de commentarensecties?, (2) fungeren 

de commentarensecties als een publieke sfeer? en (3) zijn er gemeenschappen te herkennen in de 

commentarensecties? 
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3. Methode 

3.1 Dataverzameling 

De commentaren die ik heb verzameld voor de analyse zijn afkomstig van twee YouTube video’s van 

de NOS: “TERUGKIJKEN: Het coronavirus: feiten en fabels” (NOS, 6 oktober 2020), en 

“TERUGKIJKEN: Persconferentie nieuwe coronamaatregelen; horeca sluit, mondkapjes verplicht” 

(NOS, 13 oktober 2020). Ik heb voor de NOS gekozen omdat deze omroep ruim 201.000 abonnees heeft 

op YouTube en zich opstelt als de primaire informatiebron van Nederland (NOS, z.d.) waardoor ze een 

groot publiek bereiken.  

Bij een aantal video’s is de mogelijkheid om een reactie te plaatsen uitgeschakeld. De twee 

geselecteerde video’s hebben wel deze optie en hebben bovendien erg veel reacties gekregen in 

vergelijking met andere video’s over coronanieuws. De video over feiten en fabels heeft bijna 10.000 

weergaven en 1400 reacties. Ik heb deze video geselecteerd omdat er in de commentarensecties vaak op 

andere gebruikers gereageerd werd en sommige reageerders meerdere commentaren plaatsten. Hierdoor 

ontstonden soms discussies waar wellicht verschillende opinies uit te halen zijn tijdens de analyse. De 

video van de persconferentie heeft ruim 700.000 weergaven en bijna 2500 reacties. Deze video heeft 

ook een heleboel commentaren en er wordt veel op elkaar gereageerd.  

Naast de vele commentaren, gaan deze video’s over verschillende onderwerpen rondom corona. 

De eerste informeert de kijker over wat het virus inhoudt, wat de bijwerkingen zijn en welke maatregelen 

daadwerkelijk helpen. De tweede video bespreekt de maatregelen vanuit het kabinet en RIVM en wat 

de situatie van het virus op dat moment was in de Nederlandse samenleving. Doordat de video’s 

verschillende kanten van het coronavirus bespreken, komen in de commentarensecties ook verschillende 

discussies en onderwerpen aan bod zoals de mondkapjesplicht en besmettingen, maar ook het beleid van 

het kabinet.  

Aangezien ik beperkte tijd heb om dit onderzoek uit te voeren heb ik 600 (van beide video’s 

300) commentaren geselecteerd voor mijn analyse. Tijdens de dataverzameling heb ik voornamelijk 

commentaren geselecteerd waar andere reacties onder zijn geplaatst waardoor interactiviteit te zien was. 

Wanneer een commentaar niet inhoudelijk aansloot bij het onderwerp van de video of andere 

reageerders, heb ik deze buiten de selectie gelaten, omdat ik de focus wilde houden op het onderwerp 

‘corona’. De commentaren heb ik verzameld in een tabel (bijlage 3) en deze heb ik gebruikt voor de 

coderingsanalyse.  
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3.2 Analyseprocedure 

De commentaren heb ik geanalyseerd middels een methode die gebaseerd is op een grounded theory 

benadering (Corbin & Strauss, 1990; Thornberg & Charmaz, 2014). Met deze kwalitatieve benadering 

proberen onderzoekers tot een theoretische verklaring van een sociaal fenomeen te komen (Corbin & 

Strauss, 1990). Dit doen ze door individuele en collectieve acties en sociale processen te onderzoeken 

die plaatsvinden in alledaagse situaties om een dieper begrip te krijgen van wat individuen denken. Het 

is een vrije, interpretatieve benadering die tot bevindingen komt door op een open manier data te 

analyseren (Thornberg & Charmaz, 2014). Met deze benadering ligt de focus niet zozeer op het discours 

binnen de commentarensecties zoals bij een discoursanalyse, maar ik hoop vooral een dieper begrip te 

krijgen van de participatie en discussiepatronen in de commentarensecties van de NOS YouTubevideo’s.  

De analyse verliep in drie codeerstappen: open codering, axiale codering en selectieve codering 

(Corbin & Strauss, 1990). Met de open codering gaf ik de commentaren een label met mijn interpretatie 

van wat de reageerder zegt. Daarvoor stelde ik vragen zoals ‘wat bedoelt de reageerder?’ of ‘welk doel 

heeft de reageerder met dit commentaar?’ Tijdens het axiale coderen las ik deze labels na en vergeleek 

ik ze met elkaar om zo de commentaren en overeenkomende labels toe te wijzen aan categorieën. Deze 

categorieën zeggen iets over een bepaalde uitspraak of manier van interactie. Wanneer meerdere 

commentaren een label kregen waarbij ik bijvoorbeeld interpreteerde dat de reageerders het niet eens 

waren met de maatregelen, voegde ik deze samen tot de categorie ‘discussie over beleid’. Tot slot keek 

ik met de selectieve codering of er overkoepelende thema’s waren binnen deze categorieën die een 

veelbesproken onderwerp of manier van discussievoering beschrijven binnen de commentarensecties. 

Hierbij focuste ik enerzijds op inhoudelijke thema’s om een beeld te krijgen over de besproken 

onderwerpen, en anderzijds op thema’s die iets zeggen over discussiepatronen om te achterhalen hoe 

reageerders met elkaar in gesprek gaan over de discussieonderwerpen.  

Tijdens het coderen heb ik ook aantekeningen gemaakt van de discussieonderwerpen, 

opvallende reageerders en interactiepatronen (bijlage 1). Deze aantekeningen zal ik ook meenemen in 

mijn analyse. Aan de hand van deze coderingsanalyse en interpretaties zal ik antwoord geven op de 

deelvragen en onderzoeksvraag.  
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4. Analyse en interpretatie 
 

Middels de grounded theory analyse ben ik tot drie thema’s gekomen: ‘discussieonderwerpen’, 

‘doordachte discussievoering’ en ‘ondoordachte discussievoering’ (bijlage 2). De reageerders praten 

over verschillende onderwerpen die betrekking hebben op de video’s, waarbij ze kritiek en persoonlijke 

meningen geven. Deze gespreksonderwerpen vormen samen het thema ‘discussieonderwerpen’. Over 

deze onderwerpen wordt op verschillende manieren gediscussieerd waardoor ik verschillende 

discussiepatronen heb ontdekt. Een deel van de reageerders gaat op een inhoudelijke en relevante manier 

het gesprek aan door bijvoorbeeld het commentaar te onderbouwen. Deze commentaren zijn geplaatst 

onder het thema ‘doordachte discussievoering.’ Het andere deel van de reageerders voert daarentegen 

geen doordachte discussie door irrelevante uitspraken te doen of anderen te beledigen. Deze 

commentaren vallen onder het thema ‘ondoordachte discussievoering’.  

Tijdens de analyse kwam ik erachter dat de thema’s verschillende raakvlakken hebben met de 

drie dimensies van een publieke sfeer volgens Dahlgren (2005). Daarom zal ik mijn resultaten en 

thema’s presenteren aan de hand van deze dimensies. 

4.1 De representatieve dimensie  

Volgens Dahlgren (2005) wijst de representatieve dimensie op de informatie die wordt gerepresenteerd 

door de media, waar vervolgens over gediscussieerd wordt door gebruikers in een online ruimte (in dit 

geval de commentarensecties). De NOS presenteert met de YouTubevideo’s content over onder andere 

het coronavirus en de maatregelen, waar vervolgens in de commentarensecties over gediscussieerd 

wordt. Het thema ‘discussieonderwerpen’ laat zien dat deze discussies voornamelijk over de 

maatregelen, de betrouwbaarheid van de NOS en de ernst van corona gingen. Doordat deze onderwerpen 

overeenkomen met de gerepresenteerde informatie van de NOS is de representatieve dimensie van de 

publieke sfeer (Dahlgren, 2005) goed te herkennen. Hoe deze dimensie binnen de commentarensecties 

naar voren komt zal verder worden toegelicht door het thema ‘discussieonderwerpen’ nader te 

bespreken. 

Onder de video van de persconferentie spreken reageerders zich vooral uit over de 

coronamaatregelen, het kabinet en andere autoriteiten zoals het RIVM. Er is bijvoorbeeld een discussie 

over de maatregelen waarbij de pretparken open mogen maar de horeca niet: 

nou ik ben er zelf geweest. […] je mag wel achter elkaar in de achtbaan zitten en schreeuwen. 

Karretjes worden ook niet ontsmet zitten 1000e mensen per dag met de handen aan. Wat is 

nou gevaarlijker mega veel mensen in 1 park, of 100 mensen op een dag die een patatje halen 

wat ook goed geregeld kan zijn. Ik kan je vertellen dat er in de rij bijna niemand 1.5 meter 

afstand hield. (reageerder 103/commentaar 109, video 2) 
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(a.o.1 103) Het werd uitgelegd.. je zult altijd tegenstrijdigheden houden. […] Je MOET keuzes 

maken en het totaal pakket moet het beoogde doel behalen (met zo MIN MOGELIJK negatieve 

impact). Als je alle kleine snackbars en restaurants open wilt houden moet je andere sectoren 

sluiten, zoals bijvoorbeeld pretparken. Dan willen zij weer open.. want ja.. restaurants en 

kleine snackbars mogen wel open, maar pretparken niet!? […] (reageerder 113, video 2) 

De NOS geeft met de video van de persconferentie informatie over de nieuwe maatregelen die het 

kabinet heeft opgesteld. Een aantal reageerders zien tegenstrijdigheden in deze maatregelen waar ze het 

niet eens mee zijn en spreken dit uit. Reageerder 113 legt daarbij juist uit dat deze tegenstrijdigheden 

altijd zullen blijven. Er zijn hier dus verschillende meningen over de gepresenteerde maatregelen terug 

te zien waarover de reageerders in gesprek gaan.  

Naast de discussie over de maatregelen is er ook kritiek op het coronabeleid zelf en de overheid. 

Zo is er een discussie over het zorgbeleid waarbij reageerders het niet eens zijn met de overheid en de 

bezuiniging op het aantal ziekenhuizen en -bedden:  

Hoe kan het dat men nu 6 maanden denkt dat er een crisis is, men miljarden wil uitgeven aan 

het bestrijden van gevolgen van de maatregelen. Maar men heeft geen extra ziekenhuizen 

gebouwd of lonen voor zorgpersoneel omhoog te gooien zodat er meer mensen in zorg gaan 

werken. (reageerder 235, video 2) 

Reageerder 235 vindt dat er geld moet worden uitgegeven aan het bouwen van ziekenhuizen en dat er 

meer zorgpersoneel moet worden geregeld. Hiermee heeft de reageerder kritiek op het huidige 

coronabeleid en noemt mogelijkheden om dit te verbeteren. Andere reageerders zijn het er niet mee eens 

en gaan de discussie aan. Ondanks dat het ziekenhuisbeleid niet letterlijk in de video besproken is, is er 

voor de reageerders genoeg informatie gegeven om een discussie te starten. 

Het volgende discussieonderwerp is de kritiek op de NOS zelf. Een deel van de reageerders 

vindt de NOS niet te vertrouwen en vergelijkt de omroep met de Fabeltjeskrant: “Als je op zoek bent 

naar feiten ben je op het verkeerde adres, want dit is het Fabeltjes Journaal.” (reageerder 103, video 1). 

De NOS zou alleen leugens verspreiden waardoor reageerders de omroep niet meer serieus nemen. Met 

deze video’s representeert de NOS ook zichzelf, waardoor reageerders de mogelijkheid zien om hun 

mening over de omroep uit te spreken.  

 
1 ‘antwoord op’ 
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Tot slot zijn er ook veel kritische uitspraken over het coronavirus zelf. Dit varieert van 

complottheorieën die stellen dat corona een hoax is, tot de vergelijking van corona met de griep waarbij 

reageerders het coronavirus niet gevaarlijk vinden:  

Als je een griepje hebt, dan test je al positief. Dus leef gewoon en doe wat je altijd al deed en 

vergeet de afgelopen 7 maanden. (reageerder 131, video 2) 

(a.o. 131) dus niet, wat jij zegt slaat nergens op, mijn vrouw had griep werd getest en was 

gewoon negatief, dus waar jij die onzin vandaan haalt weet ik niet, weet wel dat door figuren 

als jij het er ook niet beter op wordt. (reageerder 135, video 2)  

Reageerder 131 denkt dat corona hetzelfde is als griep maar reageerder 135 wordt boos om deze 

aanname en is daarbij niet alleen kritisch naar de uitspraak maar ook naar de reageerder zelf, door het 

‘onzin’ te noemen en de reageerder aan te spreken als ‘figuren als jij’. Doordat de video informatie over 

coronatesten geeft, is dit een aanleiding voor de reageerders om daarover hun mening te geven wat 

vervolgens tot een discussie leidt. 

Doordat de NOS met de video’s informatie en ideeën over coronanieuws representeert en 

daarmee discussievoering opwekt, is de representatieve dimensie van een publieke sfeer (Dahlgren, 

2005) te herkennen. Zoals het thema ‘discussieonderwerpen’ aantoont, gaan de discussies voornamelijk 

over de inhoud van de video’s, waarmee de commentarensecties van de video’s als publieke sfeer dienen 

voor de reageerders om op een open en publieke manier het gesprek aan te gaan. Deze discussies zijn 

met name gebaseerd op kritiek en de reacties op die kritiek. Hoe deze kritieken en daaropvolgende 

interacties worden geuit zal in de volgende paragraaf worden toegelicht. 

4.2 De interactieve dimensie  

In de commentarensecties worden op verschillende manieren discussies gevoerd en deze heb ik in twee 

thema’s onderverdeeld: ‘doordachte discussievoering’ en ‘ondoordachte discussievoering’. Ik heb hier 

voor twee thema’s gekozen (in plaats van één) om een duidelijk onderscheid te maken tussen de 

verschillende discussiepatronen. Enerzijds gaan reageerders het gesprek aan door tegenargumenten te 

geven over bepaalde uitspraken en deze ook te onderbouwen. Anderzijds waren er reageerders die de 

discussies niet aangingen door geen onderbouwing te geven of anderen zelfs  uit de discussie te zetten. 

Door deze verschillende manieren van interactieve discussievoering is de interactieve dimensie van een 

publieke sfeer (Dahlgren, 2005) duidelijk zichtbaar in deze commentarensecties. Deze dimensie betreft 

namelijk in hoeverre interactie en gespreksvoering tussen de reageerders plaatsvindt binnen een online 

ruimte. De twee vormen van discussievoering zullen hieronder besproken worden om de interactieve 

dimensie duidelijker te maken. 
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Binnen het thema, ‘doordachte discussievoering,’ voeren reageerders een inhoudelijke discussie 

met elkaar. Dit doen ze bijvoorbeeld door een eigen ervaring te delen. In de discussie waar corona met 

de griep wordt vergeleken geven sommige reageerders aan dat ze zelf erg ziek zijn geweest maar een 

negatieve testuitslag kregen: “dit is zekers niet waar, ik was erg ziek ben gewoon negatief getest” 

(reageerder 163, video 2). Ook bij de discussie over de hoeveelheid ziekenhuisbedden die daadwerkelijk 

bezet waren vertelt een reageerder zelf veel lege bedden te hebben gezien: 

Wat een onzin ik was 3 oktober opgenomen in het ziekenhuis olvg oost en daar heb ok gelegen 

tot vanmiddag en het was daar dood en dood stil verplegers/dokters zaten met elkaar te praten 

zonder dat bescherm ding op hun hoofd dus ik weet niet waarom het zo erg gemaakt wordt 

want het ziekenhuis lag echt LEEG (reageerder 211, video 1) 

Door een eigen ervaring te beschrijven ondersteunt de reageerder zijn/haar standpunt in de discussie en 

probeert de andere reageerders daarvan te overtuigen. Hij/zij is het niet eens met wat de andere 

reageerder zegt en wil op deze manier het tegendeel bewijzen. Hiermee levert hij/zij een relevante 

bijdrage aan de discussie. 

Een andere manier waarop reageerders hun standpunten onderbouwen binnen discussies is door 

bewijs te leveren. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan door naar bronnen te refereren: 

Precies. Een paar jaar geleden stond in het AD een artikel over longschade door griep. 

Eigenlijk precies hetzelfde als wat er nu verteld wordt. (reageerder 27, video 1). 

Doordat het commentaar met ‘precies’ begint laat de reageerder zien dat hij/zij gelijk geeft aan de vorige 

reageerder. Vervolgens wordt er gerefereerd naar het Algemeen Dagblad om bewijs te leveren dat 

corona hetzelfde is als de griep. Daarmee ondersteunt de reageerder zowel de vorige reageerder als het 

standpunt. Er wordt daardoor ook een bijdrage geleverd aan de discussie over de ernst van corona 

waarmee andere reageerders overtuigd kunnen worden. 

Wanneer de reageerder zelf geen bron of bewijs geeft, wordt hier een aantal keer naar gevraagd. 

Reageerder 102 zegt bijvoorbeeld dat de PCR-tests een foutmarge van 60 tot 70 procent hebben en kreeg 

als reactie daarop een vraag naar een referentie: “Heeft u een referentie naar de foutmarge?” (reageerder 

105, video 1). Hiermee toont reageerder 105 interesse in de uitspraken van reageerder 102 en wil de 

discussie aangaan over de betrouwbaarheid van de coronatesten. Door reageerder 102 met ‘u’ aan te 

spreken laat reageerder 105 ook zien dat hij/zij op een respectvolle manier in gesprek wilt gaan.  

Een andere manier van discussievoering is het verwerpen van een tegengesteld standpunt door 

een uitleg te geven. Deze vorm van tegenargumentatie komt vaker voor in de commentarensectie. De 

hoofdcommentaren hebben vaak weinig onderbouwing, maar de reageerders die het daarmee oneens 
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zijn geven meestal een uitleg waarom dit commentaar niet zou kloppen. Bijvoorbeeld binnen de 

discussie over het openhouden van scholen: 

 Ja man. Op school zitten meer dan duizend kinderen en school gaat gewoon door. Slim man 

(reageerder 172, video 2) 

(a.o. 172) School is vitaal, kinderen gaan niet naar de IC en je kunt gng maatregelen nemen 

dat school niet hoeft te sluiten. Dat jij niet naar school wilt is een ander verhaal. (reageerder 

173, video 2) 

Reageerder 172 is het duidelijk niet eens met de maatregel, maar geeft voor deze kritiek geen 

onderbouwing. Vervolgens antwoordt reageerder 173 door argumenten te noemen waarom het wél 

verstandig is om de scholen open te houden. Daarmee probeert deze reageerder de vorige reageerder te 

overtuigen en levert een relevante bijdrage aan de discussie.  

Tegenover deze onderbouwde, doordachte discussies wijst het thema ‘ondoordachte 

discussievoering’ op de commentaren die inhoudelijk gezien weinig toevoegen aan een discussie. Een 

aantal reageerders roepen maar wat zonder daar een onderbouwing aan te geven. Commentaren als: 

“Media = het virus!” (reageerder 263, video 1) en “het virus verspreid zich via glasvezel, coax,isdn en 

de ether!! HET IS DE NOS!!!!” (reageerder 285, video 2) worden meerdere keren op soortgelijke wijze 

geplaatst. Hierin wordt een kritiek naar de media geuit, maar zonder onderbouwing waardoor niet eens 

zeker is of deze commentaren serieus bedoeld worden. Het zijn korte commentaren waarmee de 

reageerders wellicht anderen willen waarschuwen dat de media niet te vertrouwen is of zelfs proberen 

te overtuigen van een complottheorie. Maar de reageerders gaan op deze manier niet in discussie omdat 

ze geen onderbouwing geven. Dit soort uitspraken zorgen soms wel voor tegenargumenten, maar daar 

gaan de reageerders ook niet op in waardoor een discussie alsnog uitblijft. 

Over het algemeen worden er discussies gevoerd doordat reageerders op een inhoudelijk 

relevante en doordachte manier het gesprek aangaan. Daarmee vindt duidelijk interactiviteit plaats in de 

commentarensecties en kunnen we spreken van een interactieve dimensie. Deze interactieve 

discussievoering laat samen met de representatieve dimensie zien dat de reageerders een gemeenschap 

met elkaar vormen. Ze gaan met elkaar in gesprek over de onderwerpen die de video aanbiedt waardoor 

er wordt voldaan aan de definitie van een online gemeenschap volgens Plant (2004).   

4.3 De structurele dimensie 

Het thema ‘ondoordachte discussievoering’ toont ook aan hoe reageerders zichzelf of anderen buiten de 

discussie plaatsen, waarmee de structurele dimensie is te herkennen Het komt bijvoorbeeld een aantal 

keer voor dat reageerders anderen beledigen wanneer ze het niet eens zijn. Een reageerder zei 

bijvoorbeeld dat het coronavirus door China gemaakt was en kreeg als reactie: “ze hebben nisk gecreëerd 
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sukkeltje” (reageerder 58/commentaar 59, video 1). Ook wordt soms een uitspraak gedaan dat iemand 

zich niet met de discussie moet bemoeien of simpelweg niks meer mag zeggen: “Kruip terug onder je 

steen en ga daar zitten janken en dromen over je hoax joh.” (reageerder 264, video 2). Met deze 

beledigende commentaren gaan de reageerders ook de discussie niet aan en sluiten ze sommige 

reageerders zelfs buiten de discussie waardoor exclusie plaatsvindt. Hiermee worden de structuren 

duidelijk over wie er tot de discussie behoort. Deze exclusie en inclusie zijn onderdeel van de structurele 

dimensie van een publieke sfeer Dahlgren (2005). Wanneer reageerders hun commentaren onderbouwen 

of een overeenkomende opinie hebben, worden ze als onderdeel van de discussie beschouwd en mogen 

ze participeren binnen de publieke sfeer.  

4.4 Reageerders gedrag 

Naast de thema’s ben ik tot een aantal andere bevindingen gekomen die ook iets zeggen over de 

participatie in de commentarensecties. Allereerst zijn er een aantal patronen in het gedrag van de 

reageerders uit de analyse naar voren gekomen. Zo keren sommige reageerders vaker terug naar de 

commentarensectie om verder te gaan met een discussie of om op andere discussies te reageren.  Dit 

toont aan dat deze reageerders de discussie bijvoorbeeld belangrijk vonden en graag hun ideeën daarin 

wilden overbrengen. Ten tweede zijn de commentaren vaak vrij uitgebreid geschreven en inhoudelijk 

verbonden met de video of de persoonlijke mening van de reageerder. Dit laat zien dat de meeste 

reageerders tijd en energie in de commentarensectie staken om een discussie aan te gaan of om hun 

ideeën over te brengen. Hierin zijn de motieven die reageerders hebben om een commentaar te plaatsen 

zoals zelfexpressie (Mitchelstein, 2011) of zelfs poging tot overtuiging terug te zien.  
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5. Conclusie en discussie 
 

Dit eindwerkstuk onderzocht de participatie in commentarensecties van de NOS YouTubevideo’s over 

corona door deze ruimtes op kwalitatieve wijze te analyseren. Zoals eerder benoemd wordt participatie 

in nieuwsmedia steeds actiever en zichtbaarder en vinden communicatie- en mediaonderzoekers het 

interessant om deze ontwikkelingen te analyseren. Een deel van de geanalyseerde commentaren bevat 

uitspraken die overeenkomen met ideeën van complotdenkers in de samenleving. De discussies uit ‘het 

echte leven’ zien we dus terug in de commentarensecties waar actieve participatie plaatsvindt, waardoor 

deze ruimtes de ideeën en interacties in de samenleving representeren. Middels een grounded theory 

benadering is een coderingsanalyse uitgevoerd waar drie thema’s zijn uitgekomen: 

‘discussieonderwerpen’, ‘doordachte discussievoering’ en ‘ondoordachte discussievoering’. Daarmee 

zal antwoord worden gegeven op de onderzoeksvraag: hoe vindt participatie plaats in de 

commentarensecties onder de YouTubevideo’s van de NOS over het coronavirus? 

Om antwoord te geven op deze onderzoeksvraag zullen eerst de drie deelvragen worden 

beantwoord. De eerste deelvraag, welke onderwerpen worden besproken in de commentarensecties?, 

heeft vooral betrekking op het thema ‘discussieonderwerpen’. Zoals beschreven in de analyse kwamen 

verschillende onderwerpen aan bod waar de reageerders met elkaar over discussieerden zoals de 

maatregelen, de vergelijking van corona met de griep en de betrouwbaarheid van de NOS. Al deze 

onderwerpen hebben te maken met de inhoud van de video’s. Het is interessant om te zien dat 

reageerders daadwerkelijk hierover praten, waardoor de video’s als startpunt van discussie beschouwd 

kunnen worden. Er kwamen ook onderwerpen aan bod die niet direct met de video te maken hadden, 

zoals het zorgbeleid, maar dit was dan een verlengde van de maatregelen en het coronabeleid. Aangezien 

ik in dit onderzoek keek naar hoe er over het coronavirus wordt gepraat heb ik de commentaren die niets 

te maken hadden met de video buiten beschouwing gelaten, waardoor er geen irrelevante onderwerpen 

aan bod zijn gekomen. Vervolgonderzoek zou hier eventueel wel aandacht aan kunnen besteden en 

kunnen achterhalen of er wellicht een verband is tussen de irrelevante commentaren en de video.  

De tweede deelvraag luidde: fungeren de commentarensecties als een publieke sfeer? Zoals in 

de analyse en interpretatie al is toegelicht, zijn de drie dimensies van een publieke sfeer (Dahlgren, 

2005) terug te zien in commentarensecties. Naast deze drie dimensies sluit ook de definitie van 

Habermas (2001) van een publieke sfeer aan bij de commentarensecties, aangezien de NOS met deze 

video’s een publieke ruimte aanbiedt waar de reageerders met elkaar in gesprek gaan over verschillende 

maatschappelijke kwesties zoals de inhoudelijke thema’s over het coronabeleid, corona zelf en de media 

aantonen. Volgens Habermas zou exclusie niet moeten plaatsvinden in de publieke sfeer maar dit is een 



 

20 
 
 

 

 

ideaal dat niet altijd na te streven is. Bovendien kunnen de reageerders in de commentarensecties niet 

letterlijk door een andere reageerder buiten de discussie worden gezet, ze blijven de vrijheid hebben om 

te participeren. 

De laatste deelvraag was: zijn er gemeenschappen te herkennen in de commentarensecties? In 

de discussies onderling de reageerders kwamen regelmatig tegengestelde meningen naar voren en 

werden sommige reageerders als ‘complotgekkie’ beschouwd waarin het concept van counterpublics 

(Kaiser, 2017) wel te herkennen is. Kaiser (2017) definieerde counterpublics als gemeenschappen die 

tegengestelde meningen en ideeën hebben die tegen de heersende opinie van de samenleving ingaan. 

Omdat er uit de analyse meerdere tegengestelde opinies, zoals de corona-griepvergelijking en ‘corona 

is een hoax’, zijn ontdekt in plaats van één heersende, lijkt er eerder sprake te zijn van een online 

gemeenschap zoals Plant (2004) deze beschrijft: een groep individuen die samenkomt om te discussiëren 

over het coronanieuws. Het feit dat er geen duidelijke counterpublics naar voren zijn gekomen kan 

komen doordat dit onderzoek zich met een grounded theory met name op de discussiepatronen richtte. 

Er was daardoor minder ruimte om de inhoud van heersende opinies te achterhalen. Vervolgonderzoek 

zou hier middels een discoursanalyse dieper op in kunnen gaan om toch aan te tonen dat er in de 

commentarensecties als publieke sfeer counterpublics zijn. 

Concluderend vond de participatie in de commentarensecties onder de YouTubevideo’s plaats 

op een soortgelijke wijze als een publieke sfeer waarin de reageerders als gemeenschap met elkaar in 

gesprek gingen over het coronavirus. Doordat commentarensecties van de NOS als publieke sfeer een 

openbare ruimte bieden waar iedereen in kan participeren, vind hier maximalistische democratische 

participatie plaats (Carpentier, 2011). De discussies die plaatsvinden hebben een breed karakter. Er 

komen verschillende onderwerpen aan bod waar veel reageerders zich over uitspreken. Daardoor vind 

er vooral macroparticipatie (Carpentier, 2011) plaats in de commentarensecties. Microparticipatie is niet 

zozeer naar voren gekomen maar kan bijvoorbeeld plaatsvinden binnen kleinere gemeenschappen zoals 

complotdenkers of de actiegroep Viruswaarheid. De maximalistische participatie in de 

commentarensecties kent voornamelijk veel kritieken en discussies over de maatregelen waarmee de 

reageerders met hun commentaren invloed kunnen hebben op het coronabeleid en de genomen 

maatregelen. Er heerst ontevredenheid over de maatregelen binnen de samenleving en door dit uit te 

spreken op een openbaar mediaplatform kan dit een rol spelen in de verdere beslissingen in het 

coronabeleid. 
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Bijlagen 
Bijlage 1: aantekeningen codering 

Aantekeningen die ik tijdens het coderen heb gemaakt. Dit zijn gespreksonderwerpen en een aantal 

opvallende punten, interacties en reageerders, wat ik mee kan nemen in de analyse.  

 

Video 1: TERUGKIJKEN: Het coronavirus: feiten en fabels 

Discussieonderwerpen: 

- NOS is onbetrouwbaar, ‘fabeltjeskrant’ 

- Mondkapjesplicht, werken de kapjes wel of niet 

- Impact corona op sterftecijfer vs. de griep  

- Groepsimmuniteit 

- Corona is niet gevaarlijk voor jonge mensen, alleen ouderen 

- Aanhoudende klachten moeten ook meegenomen worden in besluitvorming maatregelen 

- China vs. Nederland 

- Kritiek op andere reageerders 

- NOS = virus/fabeltjeskrant 

Interactieve patronen: 

- Reageerders komen met verschillende ‘feiten’ 

- Verschillende reageerders ondersteunen elkaar in argumentatie 

- Reageerder vragen ook om bronnen en referenties van elkaar wanneer mensen een feitelijke 

uitspraak doen (waar hebben ze bepaalde cijfers of uitspraken vandaan bijv.) 

- Reageerders delen eigen ervaringen om anderen te overtuigen (zelf ziek maar geen corona 

bijvoorbeeld) 

Opvallende reageerders 

- 15 komt in meerdere discussies terug 

- 66 gaat uitgebreid de discussie aan 

- 97 vraagt een aantal keer om extra informatie van de NOS 

- 218 en 219 gaan met elkaar in discussie 

 

Video 2: TERUGKIJKEN: Persconferentie nieuwe coronamaatregelen; horeca sluit, 

mondkapjes verplicht  

Discussieonderwerpen: 

- Niet eens met maatregelen kabinet 

- Kritiek op kabinet/overheid → dictatuur/fascistisch  

- Vergelijkingen met andere landen 

- Wantrouwen rondom testen, corona is hetzelfde als griep 

- Achteruitgang in de zorg 

- Beleid van Rutte is slecht 

Interactieve patronen: 
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- Wanneer mensen een andere mening hebben worden ze vaak gevraagd om uit de discussie te 

stappen → exclusie / counterpublic 

- Delen eigen ervaringen als argument 

- Spottende/cynische/beledigende opmerking wanneer iemand een andere mening heeft 

Opvallende reageerders: 

- 2 komt in meerdere discussies terug 

- 3 en 52 houden uitgebreide, lange discussie 

- 154 plaatst beledigende opmerkingen zonder inhoud 

- 182 en 184 houden uitgebreide, lange discussie 

- 228 en 235 gaan in discussie 

- 284 en 286 gaan in discussie 
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Bijlage 2: Thema’s en categorieën indeling 

De hoofdthema’s met daaronder de bijbehorende (sub)categorieën. 

Discussieonderwerpen: 

- Discussie over beleid  

Subcategorieën:  

o Vergelijking andere landen 

o Discussie over maatregelen 

o Discussie over regering 

- Discussie over corona 

- Discussie over NOS 

- Discussie over complottheorie 

- Discussie over media 

Doordachte discussievoering 

- Eigen ervaring 

- Voorbeeld 

- Kritische vraag (naar bewijs/uitleg/informatie) 

- Geeft informatie/bewijs/uitleg 

- Uitnodiging tot discussie 

- Corrigeren 

- Kritiek op andere reageerder 

Ondoordachte discussievoering 

- Belediging naar andere reageerder 

- Doelloze uitspraak 

- Uitspraak zonder onderbouwing 

- Geen inhoudelijke toevoeging 

- Kapt discussie af 
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Bijlage 3: commentaren en coderingstabel  

(a.o.) = antwoord op … 

Wanneer achter de reageerder nog een getal tussen haakjes staat, betekent dat deze reageerder al 

eerder een commentaar heeft geplaatst. Dus als er bijvoorbeeld 72 (66) staat, dan zijn reageerder 72 en 

66 dezelfde persoon. Dit komt vaak voor in discussies maar het komt ook voor dat een reageerder 

onder meerdere reageerders en discussies een commentaar plaatst. 

Video 1: TERUGKIJKEN: Het coronavirus: feiten en fabels 

Reageerder  Commentaar Label Categorie Thema 

1.  Het NOS virus is nog 
steeds behoorlijk 
actief!!! 

De NOS blijft 
onjuiste informatie 
verspreiden 

Discussie over 
NOS 

Discussieonderwer
pen 
 

2.  0,13% Noemt het 
sterftecijfer van 
corona 

Discussie over 
corona 

Discussieonderwer
pen 

3.  (a.o. 2) [citation 
needed] 

 Doelloze 
uitspraak 

Ondoordachte 
discussievoering  
 

4.  (a.o. 2) Peuk die ik zo 
opsteek is nog 
gevaarlijker 

Reageerder vind 
roken gevaarlijker 
dan het 
coronavirus 

Discussie over 
corona 

Discussieonderwer
pen  

5.  (a.o. 2) Heb jij 
toevallig een 
referentie? Ik ben zelf 
onderzoek aan het 
doen en beslissende 
informatie aan het 
vergaren, om de 
situatie meer 
verduidelijking te 
geven. 

Reageerder wil zelf 
onderzoek doen en 
informatie 
verzamelen, zoekt 
duidelijkheid 

Vraag naar 
informatie 

Doordachte 
discussievoering 
 

6.  Wat een flauwekul! 
Er wordt een terechte 
vraag gesteld maar de 
arrogante gast zegt 
dat we niet meer 
moeten discussiëren. 
Okay bedankt voor je 
antwoord pannekoek. 

Er wordt niet 
ingegaan op een 
vraag en daarmee 
ook niet op de 
discussie 

Discussie over 
NOS 

Discussieonderwer
pen 
 

7.  (a.o. 6) Dit is toch 
prachtig, laten zien 
een vraag niet hoeft 
beantwoord te 
worden wanneer zijn 

De NOS kiest zelf 
welke vragen 
beantwoord 
worden en is 
daarmee selectief 

Discussie over 
NOS 

Discussieonderwer
pen 
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dwingen.. Maar hun 
vragen die zij wel leuk 
vinden heel 
uitgebreid door lullen 
als of dat de goede 
weg is... Selectief 
nieuws, niks nieuws 
aan 

8.  (a.o. 6) Normaal 
gesproken vind ik ons 
poldermodel in NL 
goed, omdat het 
vrijwel altijd tot een 
goede weloverwogen 
beslissing leidt. Maar 
het gaat hier om een 
pandemie met 
ondertussen meer 
dan een miljoen 
doden wereldwijd.  
Wat die gast bedoeld 
is dat we niet eerst 
uitgebreid moeten 
discussieren of 
mondkapjes nou wel 
echt werken 
aangezien maar dat 
we zoveel mogelijk 
moeten proberen om 
de verspreiding te 
verminderen en elke 
kans moeten 
aangrijpen. Misschien 
heeft het dragen van 
mondkapjes 
inderdaad geen zin, 
maar dan hebben we 
het in ieder geval 
geprobeerd. Kwaad 
kan het dragen van 
mondkapjes niet. 

Deze reageerder 
gaat in op reactie 
nr. 6 Deze vind het 
terecht dat de NOS 
niet in gaat op de 
discussie en dat we 
de 
mondkapjesplicht 
in ieder geval 
moeten proberen. 

Discussie over 
maatregelen 

Discussieonderwer
pen 

9.  (a.o. 8) dat klopt niet 
wat je zegt. Want het 
dragen van 
mondkapjes heeft 
wel degelijk 
negatieve gevolgen 

De 
mondkapjesplicht 
zou negatieve 
gevolgen hebben 

Discussie over 
maatregelen 

Discussieonderwer
pen 
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10.  (a.o. 6) In principe is 
er niks aan de hand in 
Nederland. De 
ziekenhuizen liggen 
gemiddeld even vol 
als de voorgaande 
jaren in november. 
Het aantal 
ziekmeldingen is ook 
ongeveer even hoog 
als voorgaande jaren. 
En het aantal mensen 
dat overlijdt in 
november is ook 
gemiddeld even hoog 
als voorgaande jaren. 
Je kan en mag niet 
verbieden dat 
mensen bij elkaar 
komen. 

Aantal zieken en 
doden is niet hoger 
dan voorgaande 
jaren. Oneens met 
maatregelen 

Discussie over 
corona  
 
Geeft 
informatie 

Discussieonderwer
pen 
 
Doordachte 
discussievoering  

11. (8) (a.o. 10) dit is 
allemaal complete 
onzin maar oké 

Wat reageerder nr. 
10 zegt klopt niet 

Oneens met 
andere 
reageerder 
Uitspraak 
zonder  
onderbouwing  

Ondoordachte 
discussievoering  
 

12. (10) (a.o. 11) In principe is 
er niks anders aan de 
hand dan met griep. 
Ook met griep liggen 
de ziekenhuizen elk 
jaar overvol en voor 
jongeren is corona 
niet gevaarlijk. 
Ondertussen worden 
alle vrijheden 
afgepakt om niks. 
Knuffel elkaar en 
wordt groeps 
immuun. Het aantal 
dag besmettingen 
zegt niks omdat de 
meeste mensen na 
een paar dagen weer 
beter zijn en lichte 
klachten hebben. 

Vrijheid wordt 
onterecht 
afgepakt, we 
kunnen beter 
groepsimmuniteit 
opbouwen 

Discussie over 
maatregelen 
 
Discussie over 
corona 

Discussieonderwer
pen 
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13.  Buiten loop je geen 
besmetting op. De 
CT-waarde van de 
PCR-test mogen we 
ook niet weten. 
Gelukkig komt het 
realiseren van een 
goede ventilatie meer 
in beeld 

Buiten raak je niet 
besmet en een 
goede ventilatie 
helpt ook 

Discussie over 
corona 

Discussieonderwer
pen 

14.  (a.o. 13) Je kan beter 
binnenruimtes met 
een ionisator 
behandelen. Dan 
maakt geen 1 virus 
een kans. In China 
doen ze dit wel. 
Waarom zou het daar 
nu zo rustig zijn? 

Vergelijking met 
China, een 
ionisator werkt 
tegen het virus  

Discussie over 
maatregelen 

Discussieonderwer
pen 
 

15.  (a.o. 13) "Buiten loop 
je geen besmetting 
op." 
De kans is buiten 
mischien kleiner, 
maar hij is er wel. 

Oneens met 
reageerder 13, 
buiten kan je wel 
besmet raken 

Discussie over 
corona  

Discussieonderwer
pen 

16.  (a.o. 15) Maar alsnog 
heel klein. Je kan 
iemand buiten pas 
echt goed infecteren 
wanneer je letterlijk 
in iemands gezicht 
gaat hoesten, niezen 
of spugen.  
 
Hetzelfde als iemand 
een scheet laat. Als 
iemand binnen naast 
je een scheet laat ruik 
je die meteen heel 
erg. Maar als iemand 
naast je buiten een 
scheet laat, dan ruik 
je die minder of soms 
zelfs helemaal niet. 

De kans op 
bestemming is 
buiten inderdaad 
heel klein, maakt 
vergelijking met 
een scheet 

Discussie over 
corona 
 
Voorbeeld  

Discussieonderwer
pen 
 
Doordachte 
discussievoering 

17. (15) (a.o. 16) Dat die kans 
klein is, dat denk ik 
ook. 

Eens met 
reageerder 16 

Uitspraak 
zonder 
onderbouwing 

Ondoordachte 
discussievoering  
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18.  feiten: Gemiddelde 
leeftijd van corona 
doden : 
mannen 79,6 jaar 
vrouwen : 83,4 jaar 
Bron: CBS 
Normaal zou je 
zeggen case closed 
mensen gaan 
doorgaans rond 
dezelfde leeftijd dood 
met of zonder corona 
( op paar maanden na 
). Waarom is dit zo 
moeilijk om 
conclusies aan te 
verbinden? 

Vooral ouderen 
gaan dood aan 
corona maar dit 
gebeurd sowieso 
(ook zonder 
corona) 

Discussie over 
corona 

Discussieonderwer
pen 

19.  (a.o. 18) Zo wat ben 
jij dom.. je zegt het 
zelf. Gemiddeld!! Er 
gaan dus ook mensen 
van 25 of 30 dood. 
Niet dat dat erger of 
minder erg is. 

Oneens met nr. 18, 
ook jongere 
mensen overlijden 
aan corona 

Discussie over 
corona 

Discussieonderwer
pen 

20. (18) (a.o. 19) zegt veel 
over jouw 
niveau....vmbo 
wiskunde heb je dus 
niet gehaald lool 

Reageerder 18 
noemt reageerder 
19 dom als 
tegenreactie 

Belediging 
naar andere 
reageerder 

Ondoordachte 
discussievoering  
 

21.  (a.o. 20) jouw 
redeneringsvermogen 
is anders ook zeer 
beperkt; alsof doden 
door corona het 
enige probleem zijn. 
Niks gelezen over 
langdurige hersen-
/long- en hartschade? 

Redenering van 
reageerder 18 is 
zwak, corona geeft 
ook andere 
problemen 

Voorbeeld  
Discussie over 
corona 
 
 

Doordachte 
discussievoering 
 

22.  (a.o. 20) [19] heeft 
zeker een punt. Dat 
de gemiddelde 
leeftijdsverwachting 
80.5 (mannen) en 
83.6 (vrouwen) is 
betekend niet dat de 
meeste mensen rond 
die leeftijd doodgaan. 

Weerlegt het 
argument van 
reageerder 18. 
Mensen van allerlei 
leeftijden 
overlijden aan 
corona 

Discussie over 
corona 
 
Geeft 
informatie/be
wijs 
 

Discussieonderwer
pen 
 
Doordachte 
discussievoering 
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De meeste mensen 
worden ouder. 
Waarom? Nou dat 
komt door het 
verschil tussen de 
mediaan en het 
gemiddelde. Mannen 
van 80 leven 
bijvoorbeeld 
gemiddeld genomen 
nog 8.5 jaar. Vrouwen 
van 80 leven 
gemiddeld zelfs nog 
meer dan 10 jaar. Dus 
doe niet zo stoer over 
anderen hun niveau 
als je blijkbaar zelf 
het verschil tussen de 
mediaan en het 
gemiddelde niet weet 
en ook nog niet eens 
weet wat variantie is. 

23.  (a.o. 18) Er gaan ook 
jonge mensen dood 
aan deze ziekte. 
En er zijn heel veel 
mensen die blijvende 
longschade 
vermoeidheidsklacht
en motorische 
klachten blijven 
houden na Corona. 
Stop aub met die 
bullshit dat alleen 
ouderen sterven. 

Vult 
tegenargument 
aan tegenover 
reageerder 18. 
Jonge mensen 
overlijden ook aan 
corona en 
daarnaast houden 
mensen blijvende 
klachten 

Discussie over 
corona 
 
Geeft 
voorbeelden 
en uitleg  
 
 

Discussieonderwer
pen 
 
Doordachte 
discussievoering 
 

24.  (a.o. 19) Ja, sommige. 
En dat is jammer. 
Maar nu gaan er 
meer mensen dood 
en moeten lijden 
door de maatregelen 
dan jonge mensen 
aan Corona lijden of 
er echt last van 
hebben. 

Er overlijden meer 
mensen aan 
corona en hebben 
last van de 
maatregelen dan 
dat jonge mensen 
last hebben van 
corona 

Discussie over 
corona 
 
Discussie over 
maatregelen 

Discussieonderwer
pen 

25. (24) (a.o. 22) De mediaan 
is hier niet erg 

Oneens met de 
maatregelen, deze 

Discussie over 
maatregelen 

Discussieonderwer
pen 
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verschillend van het 
gemiddelde. Dus dat 
maakt niet een echt 
verschil. Het blijft feit 
dat de maatregelen 
meer schade 
toevoegen dan nut. 
Ook voor de 
gezondheid / sterfte 
en andere ziektes. 
Dat is het probleem. 
Je moet wel proberen 
op te letten en 
kwetsbare te 
beschermen, maar de 
paniek en "iedereen 
voor één" is hier niet 
gepast. Juist omdat 
de consequenties 
veel schadelijker zijn. 
Dus al die mensen die 
zeggen dat ze hun 
bijdrage voor de 
maatschappij leveren 
met al de 
maatregelen leveren 
in feite een bijdrage 
die tegen de 
maatschappij werkt! 
Uitzondering zijn vast 
alleen maatregelen 
voor ventilatie. Dat is 
logisch, omdat je 
buiten niet besmet 
raakt. 

zijn schadelijk voor 
de samenleving 

 
Doordachte 
discussievoering 

26.  (a.o. 18) Ik snap niet 
waarom mensen nog 
het verhaal van long 
en hersenschade erbij 
betrekken dat ze op 
tv gezien hebben, als 
dit precies het geval 
is bij de griep 

Long en 
hersenschade zijn 
ook mogelijk bij de 
griep. Corona is 
niet heel anders 
dan griep 

Discussie over 
corona 

Discussieonderwer
pen  

27.  (a.o. 26) Precies. Een 
paar jaar geleden 
stond in het AD een 
artikel over 

Eens met 
reageerder 26, 
klachten door 
corona komen 

Geeft bewijs 
 
Discussie over 
corona 

Doordachte 
discussievoering 
Discussieonderwer
pen 
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longschade door 
griep. Eigenlijk 
precies hetzelfde als 
wat er nu verteld 
wordt. 

overeen met de 
griep 

28.  (a.o. 25) Leeftijd is 
juist een klassiek 
voorbeeld waarbij de 
mediaan en het 
gemiddelde niet 
hetzelfde is. Mensen 
worden namelijk niet 
160 jaar oud maar 
kunnen wel tijdens de 
geboorte omkomen.  
Hoe bepaal je precies 
dat de maatregelen 
meer schade hebben 
dan nut? Maak je dan 
wel de juiste 
vergelijking? Dus niet 
de de gevolgen nu 
vergelijken met de 
schade van nu, maar 
de schade van nu en 
de gevolgen als er 
geen maatregelen 
zouden zijn 
genomen? Dus nog 
erger dan Bergamo. 
Een situatie waarbij 
we triage moeten 
uitvoeren? Waar er 
voor heel veel 
mensen geen plek is 
in het ziekenhuis? Dat 
zou ook gigantische 
gevolgen hebben 
voor de economie. 

Heeft vraagtekens 
bij vergelijking van 
corona sterftecijfer 
en het gemiddelde 
sterftecijfer 

Oneens met 
andere 
reageerders 
 

Doordachte 
discussievoering 
 

29.  (a.o. 21) Er is geen 
nul meting, hersen en 
long schade word 
waargenomen bij het 
testen van mensen 
die corona hebben, 
maar ze weten niet 

Er wordt pas naar 
de hersen en 
longklachten 
gekeken als je 
corona hebt gehad 

Discussie over 
corona 

Discussieonderwer
pen 
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hoe de staat daarvoor 
was. 

30. (29) (a.o. 28) dan nog is 
het gemiddelde 
leeftijd hoog 

Er is alsnog een 
meerderheid in 
ouderen die 
overlijden aan 
corona 

Discussie over 
corona 

Discussieonderwer
pen 

31. (29) (a.o. 23) Er is geen 
nul meting, hersen en 
long schade word 
waargenomen bij het 
testen van mensen 
die corona hebben, 
maar ze weten niet 
hoe de staat daarvoor 
was. 
 
Er gaan jongeren 
dood maar het 
gemiddelde zegt 
genoeg het zijn er 
echt maar een paar. 
De vraag is dan 
zouden deze mensen 
zonder corona ook 
dood zijn gegaan. 

Deskundigen 
weten nog te 
weinig over 
hersen- en 
longschade 
 
Ook jongeren 
overlijden aan 
corona en deze 
zouden zonder 
corona wellicht 
niet zo jong zijn 
overleden 

Discussie over 
experts 
 
Discussie over 
corona 

 
Discussieonderwer
pen 

32. (28) (a.o. 30) Ja klopt. Wat 
is je punt? 

Vraagt om het punt 
van reageerder 
29/commentaar 30 

Stelt kritische 
vraag 

Doordachte 
discussievoering 
 

33. (29) (a.o. 32) dat het niet 
veel anders is dan 
andere jaren en de 
maatregelen niet te 
begrijpen zijn. 

Het sterftecijfer is 
niet veel anders 
dan andere jaren. 
De maatregelen 
zijn daardoor 
onnodig 

Discussie over 
corona 
 
Discussie over 
maatregelen 

Discussieonderwer
pen 

34. (28) (a.o. 33) Dus er is een 
probleem. Er wordt 
iets gedaan om het 
probleem op te 
lossen. Vervolgens is 
het probleem er niet 
meer en dan trek jij 
de conclusie dat het 
onzin was om het 
probleem op te 
lossen want het 
probleem is er niet? 

De maatregelen 
helpen wel om het 
probleem op te 
lossen 

Discussie over 
maatregelen 

Discussieonderwer
pen 
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35. (29) (a.o. 34) Welk 
probleem is er dan? 
En welke 
maatregelen hebben 
dan precies 
voorkomen van 
erger? En hoe kan het 
dat in juli en augustus 
wanneer de meesten 
zich niet aan de 
regels hielden er geen 
piek was en plotseling 
in september wel ...  
 
Er vallen niet meer 
doden, hersen en 
longschade word pas 
getest nadat je covid 
hebt dus er is geen 0 
meting... wat is nu 
het probleem en 
denken we dan ook 
aan baten en 
schaden. Als het een 
o zo dodelijk virus is 
voor de mensen van 
gemiddeld 80 
waarom worden die 
dan niet in 
bescherming 
genomen zodat de 
rest van de 
maatschappij alles 
draaiende kan 
houden. Waarom 
worden er miljarden 
geschonken aan de 
zuidelijke landen voor 
corona om vervolgen 
zelf te mogen 
bepalen wat ze er 
mee doen, ze gaan 
investeren in molens 
en zonnepanelen 
????? Hoezo brengen 
ze daar de zorg niet 
op orde zodat het de 

Heeft vraagtekens 
bij de werking van 
de maatregelen 

Discussie over 
maatregelen 
 
Kritische vraag 
om uitleg 

Discussieonderwer
pen 
 
Doordachte 
discussievoering 
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volgende keer minder 
erg is.... Het is 
allemaal nogal 
discutabel en 
onnavolgbaar. 

36. (28) (a.o. 35) Nou het 
probleem van een 
virus dat in Bergamo 
ervoor gezorgd heeft 
dat 0.58% van de 
bevolking is 
gestorven. Welke 
maatregelen precies 
wat hebben gedaan is 
niet vast te stellen. 
Na het ingaan van de 
maatregelen zijn het 
aantal besmettingen 
afgenomen waardoor 
de ziekenhuizen niet 
zijn overbelast en we 
iedereen zorg hebben 
kunnen geven.  
 
Nee je kan inderdaad 
niet een RCT houden 
om te zien wat de 
gevolgen van covid 
zijn. Net zoals je dat 
niet foetale 
alcoholsyndroom kan 
doen. Vind je het dan 
ook onzin om als 
zwangere vrouw geen 
alcohol te drinken? Er 
is immers geen 
nulmeting gedaan bij 
kinderen met FAS.  
 
Hoe wil je de 
kwetsbare mensen 
dan precies in 
bescherming nemen? 
Ze allemaal op een 
eiland gooien en af 
en toe met een 
vliegtuig wat 

Het virus zorgt 
voor veel doden en 
de maatregelen 
zijn dat 
tegengegaan 
 
Het onderzoeken 
van de gevolgen 
van het virus op de 
gezondheid wordt 
bij andere ziektes 
of aandoeningen 
ook niet gedaan 
 
De maatregelen 
nemen mensen in 
bescherming 

Discussie over 
maatregelen 
 
Discussie over 
corona 
 

Discussieonderwer
pen 
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goederen droppen? 
Deze mensen moeten 
ook gewoon zorg 
krijgen of 
boodschappen doen. 
Daarnaast zijn er 37% 
van de mensen die 
opgenomen worden 
in het ziekenhuis 
onder de 65. Als je 
deze mensen niet 
goed kan behandelen 
omdat er geen plek is 
gaan veel deze 
mensen ook gewoon 
dood. Dus je wilt dan 
eigenlijk iedereen 
boven de 50 isoleren? 
Klinkt als iets wat 
heel erg makkelijk is. 
Zorgen dat de helft 
van de bevolking 
nooit in aanraking 
komt met de andere 
helft van de 
bevolking.  
 
Er wordt geen geld 
geschonken aan de 
zuidelijke landen. Dat 
is gewoon een 
feitelijke onjuistheid. 
De EU staat gerant 
voor leningen. Nogal 
wat anders. 

37. (18) (a.o. 36) Als je het 
tegen mij hebt, heb je 
me helemaal 
verkeerd begrepen. 
Aan het begin was ik 
ook bang en volgde 
alles, ik ging zelfs als 
een gek alles lezen 
omdat ook ik bang 
werd van de 
berichtgeving. Maar 
vrij kort erna was het 

Was eerst bang 
van de 
berichtgeving en is 
zelf onderzoek 
gaan doen naar de 
maatregelen en de 
situatie van het 
virus en komt tot 
de conclusie dat 
het erg 
ingewikkeld is 

Eigen ervaring 
 
Discussie over 
maatregelen 
 
Geeft uitleg 

Doordachte 
discussievoering 
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wel duidelijk. Je moet 
begrijpen dat 
politieke 
besluitvorming en 
beleid erg 
ingewikkeld en 
onlogisch is. Corona is 
minder een 
gezondheidsproblee
m is dan een 
opportune moment 
voor degene die 
......moet ik het echt 
in detail gaan 
uitleggen....volgens 
een zwitserse bank 
zijn de miljardairs  
25% rijker geworden 
in 4 
maanden......westers
e landen met het 
langste traditie van 
vrijheden zijn amper 
te onderscheiden van 
een dictatoriale 
landen ( oma niet 
bezoeken, masker 
dragen, in een 
bepaalde richting 
lopen etc etc) Het lijkt 
wel  een veel grotere 
stap dan mogelijk was 
200- jaar terug met 
het idee van naties en 
natie staten.......ben 
een grote 
geschiedenisfan en 
zie de paralellen en 
kan me verplaatsen in 
positie van mensen 
met macht etc 
Kortom de situatie is 
vele malen 
ingewikkelder dan 
het lijkt 

38.  (a.o. 19) gemiddelde 
zijn het enige waar je 

De maatregelen 
moeten gebaseerd 

Discussie over 
maatregelen 

Discussieonderwer
pen 



 

39 
 
 

 

 

echt vanuit kunt gaan 
wanneer je over zulke 
grote getallen 
spreekt. Als de 
meeste mensen die 
overlijden aan corona 
bejaard zijn, dan is 
dat het cijfer wat je 
moet hanteren, 
uitzonderingen 
daargelaten. 

zijn op de 
gemiddelden en 
geen rekening 
houden met 
uitzonderingen 

 

39. (38) (a.o. 25?) dat is 
correct, mijn inkomen 
is door 4 gedeeld. 
Mijn totale 
onderneming ligt plat 
en ik kom amper 
rond. 

Zijn/haar 
onderneming lijdt 
onder de 
maatregelen 

Eigen ervaring  
 
Discussie over 
maatregelen 

Doordachte 
discussievoering 
 
Discussieonderwer
pen  

40.  (a.o. 18) Dat je er niet 
dood aan gaat 
betekend niet dat je 
geen permanente 
schade er aan 
overhoud 

Er moet ook 
rekening worden 
gehouden met de 
aanhoudende 
klachten door 
corona en niet 
alleen de 
sterftecijfers 

Discussie over 
corona  

Discussieonderwer
pen 

41. (38) (a.o. 40) in zeer 
uitzonderlijke 
gevallen bij mensen 
die al longklachten 
hadden kan dat 
voorkomen. 

De aanhoudende 
klachten komen 
zelden voor 

Discussie over 
corona 
 
 

Discussieonderwer
pen 
 

42.  (a.o. 18) Klopt corona 
is voor jonge mensen 
niet gevaarlijk dus die 
moeten juist allemaal 
samenkomen, dan 
ontstaat 
groepsimumiteit. 

Corona is niet 
gevaarlijk voor 
jonge mensen, 
groepsimmuniteit 
is de oplossing 

Discussie over 
corona 

 
Discussieonderwer
pen 

43. (42) (a.o. 21) Die schade is 
er bij een gewone 
griep ook dat 
vertellen ze je er niet 
bij. 

Griep heeft 
dezelfde gevolgen 
als corona 

Discussie over 
corona 

Discussieonderwer
pen  
 

44. (42) (a.o. 23) maar heel 
weinig jonge mensen, 
en als het al zo is dan 

Het land op slot 
doen is overbodig 

Discussie over 
maatregelen 

Discussieonderwer
pen 
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hadden ze 
onderliggende 
klachten daarvoor 
gooi je niet een land 
op slot. 

bij onderliggende 
klachten 

 

45. (42) (a.o. 25) Er gaan niet 
meer mensen dood 
dan gemiddeld over 
de afgelopen 10 jaar 
genomen in 
Nederland in deze 
periode. 

Sterftecijfer door 
corona is niet veel 
hoger dan het 
gemiddelde van 
afgelopen jaren 

Discussie over 
corona 

Discussieonderwer
pen 

46. (42) (a.o. 36?) Jonge en 
gezonde mensen 
hoeven zich niet te 
isoleren die moeten 
juist immuun worden 

Groepsimmuniteit 
is de oplossing 

Discussie over 
maatregelen 

Discussieonderwer
pen 

47. (24) (a.o. 45) Ja, dat klopt Eens met 
commentaar 45 

 
Geen 
onderbouwing 

Ondoordachte 
discussievoering  
 

48.  Weer geweldige 
kritische vragen van 
de kijkers , lijkt wel of 
ze de vragen zelf 
inzenden 

Denkt dat de NOS 
zelf de vragen 
heeft bedacht 

Discussie over 
NOS 

Discussieonderwer
pen 
 

49.  (a.o. 48) 100% feit Eens met 
commentaar 48 

 
Geen 
onderbouwing 

Ondoordachte 
discussievoering  
 

50.  (a.o. 48) Leuke 
verzonnen namen 
ook 

Eens met 
commentaar 48 

Geen 
inhoudelijke 
toevoeging 

Ondoordachte 
discussievoering  
 

51.  Waarom horen we 
niks meer uit China 
en de besmettingen? 

Nieuwsgierig naar 
de stand van zaken 
in China  

Vraag naar 
informatie 
 
 

Doordachte 
discussievoering 
 
 

52.  (a.o. 51) Misschien 
omdat ze het hebben 
gecreëerd en ook 
gelijk een medicijn 
ervoor hebben 
gemaakt, en de rest 
van de wereld laten 
stikken. 
Ik zeg niet dat het zo 
is, dit is gewoon een 
theorie. 

Discussieonderwer
pen dat China het 
virus heeft 
gemaakt 

Discussie over 
complottheori
eën  

Discussieonderwer
pen  
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53.  (a.o. 51) In China 
hebben ze controle 
over hun bevolking 
hier nog niet 

China heeft een 
betere controle 
dan NL 

Discussie over 
maatregelen 

Discussieonderwer
pen  

54.  (a.o. 51) Omdat ze 
daar opgehouden zijn 
met testen. Dan hou 
je nog alleen de 
luchtweginfecties 
over die worden 
behandeld, of dat nu 
Corona, influenza of 
iets anders is. 

In China zijn ze 
gestopt met testen 

Discussie over 
maatregelen 

Discussieonderwer
pen  

55.  (a.o. 51) Omdat China 
een totalitaire 
dictatuur is die zijn 
eigen media 
compleet controleert 
en niks naar buiten 
brengt? Zoek anders 
eens wat meer op 
over meneer Xi 
Jinping (dictator van 
China). 

China is een 
dictatuur 

Vergelijking 
andere landen 

Discussieonderwer
pen 
 

56.  (a.o. 51) omdat 
mensen zich daar wel 
normaal aan de 
regels houden, en 
daardoor een virus 
prima kunnen 
onderdrukkn 

De mensen in 
China houden zich 
beter aan de regels 
dan Nederland 

Discussie over 
maatregelen 

 
Discussieonderwer
pen 

57.  (a.o. 56) Ik snap de 
gedachte hoor, en 
het is goed dat je 
actief mee wilt 
helpen, maar valide 
bewijs dat onze 
"regels" ook maar 
enig effect op de 
verspreiding hebben 
is er gewoon niet. 

Maatregelen in NL 
hebben geen 
werking 

Discussie over 
maatregelen 

Discussieonderwer
pen 
 
 

58.  (a.o. 51) waarom 
wel? 

Vraagt zich af 
waarom we iets 
over China zouden 
moeten horen 

Kritische vraag 
om uitleg 

Doordachte 
discussievoering 
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59. (58) (a.o. 52) ze hebben 
nisk gecreëerd 
sukkeltje 

Complottheorie 
klopt niet 

Belediging 
naar andere 
reageerder 

Ondoordachte 
discussievoering  
 

60.  (a.o. 52) ik denk dat 
je heel dicht bij de 
waarheid zit. 

Complottheorie 
klopt wel 

Discussie over 
complottheori
e 

Discussieonderwer
pen  

61.  (a.o. 52) Je moet 
misschien wat minder 
op facebook zitten, je 
hersenen beginnen 
steeds meer op 
aardappelpuree te 
lijken... 

Facebook is een 
bron voor 
complottheorieën 
die niet kloppen 

Belediging 
naar andere 
reageerder 

Ondoordachte 
discussievoering  
 

62.  (a.o. 56) ga jij je maar 
aan de regels houden 
nerdje 

Reageerder 56 
moet zich aan de 
regels houden 

Belediging 
naar andere 
reageerder 

Ondoordachte 
discussievoering  
 

63.  (a.o. 61) grappig hoe 
een medium als FB in 
zijn geheel wordt 
bestempeld als 
onbetrouwbaar, op 
YT notabene! Dit is 
vergelijkbaar met de 
snelweg beschuldigen 
van ramkraken omdat 
de criminelen er 
gebruik van maken. 
De zogenaamd 
objectieve NOS sluit 
ieder kritisch geluid 
bij voorbaat uit, 
waardoor deze 
geluiden relatief veel 
via andere 
(internet)media naar 
buiten komen. Wie 
denkt dat een 
gezonde 
wetenschappelijke 
discussie bestaat uit 
eenrichtingsverkeer 
kan nu maar beter 
met een gasmasker in 
de kelder gaan zitten. 
Treurig dit.... 

Facebook en 
YouTube zijn beide 
onbetrouwbare 
bronnen. 
Daarnaast is de 
NOS ook niet 
betrouwbaar 
aangezien het de 
discussie uit de 
weg gaat 

Discussie over 
NOS 

Discussieonderwer
pen 
 

64. (61) (a.o. 63) Een gezonde 
wetenschappelijke 

In de 
commentaren 
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discussie? Het 
overgrote van de 
mensen die hier 
comments achter laat 
heeft geen 
wetenschappelijke 
opleiding gehad en 
van degenen die dat 
wel hebben gehad is 
maar een heel klein 
gedeelte 
epidemioloog ofzo. 
Als je geopereerd 
moet worden wil je 
toch ook niet dat een 
comment sectie op 
youtube beslist waar 
ze gaan snijden? 
 
De NOS is zeker niet 
perfect, maar ze zijn 
een stuk beter dan 
veel andere media en 
stellen nog wel 
kritische vragen af en 
toe. 
 
En ja, facebook is een 
broedplaats voor 
misinformatie (net 
zoals andere social 
media) want iedereen 
kan zijn 
ongefundeerde 
mening delen. Als je 
de NOS echt niet 
vertrouwd moet je 
maar zelf de 
wetenschappelijke 
literatuur in duiken 
ipv social media, leer 
je misschien ook nog 
eens wat. 

sectie is een 
wetenschappelijke 
discussie niet 
mogelijk 
 
NOS is een van de 
betere 
mediabronnen 
 
Facebook (en 
sociale media in 
zijn geheeld) is 
inderdaad 
onbetrouwbaar 

Discussie over 
NOS 
 
Geeft uitleg  

Discussieonderwer
pen 
 
Doordachte 
discussievoering 

65.  (a.o. 51) Omdat daar 
bij eventuele lokale 
uitbraken (zoals in 
Beijing of Xinjiang) 

China pakt de 
situatie snel en 
goed aan 

Vergelijking 
andere landen 

Discussieonderwer
pen  
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direct maatregelen 
zijn genomen 

66.  (a.o. 52) Geen 
medicijn, maar 
miljoen chinezen 
merk jij niet miljoen 
nederlanders dood 
wel... Ding is china 
gebruikt dit dus 
precies om mensne in 
Nl niks te laten 
merken china 
Nederland al bijna 
heef tovergenomen., 
kij ksnackbars en 
winkels vele al van 
chinezen 

China heeft de 
macht in deze 
situatie 

Discussie over 
complottheori
e  

Discussieonderwer
pen  

67. (66) (a.o. 64) Ben jij dom 
of wat? Kritische 
vraag is; Waarom 
leggen wij onze 
schade claim niet bij 
china, waarom focust 
MSM zich zo op 
Amerika... Waarom 
weet jij weinig van de 
2de machtigste land 
die overduidelijk jou 
straat beeld al in de 
macht hebben, kijk je 
localke snackbars tot 
winkels zijn chinees... 

China heeft de 
macht 

Vergelijking 
andere landen 

Discussieonderwer
pen  

68. (66) (a.o. 65) Nope ;) Het 
virus is er al sinds 
november, en de 
WHO is in chineze 
handen.. dus toen het 
erg werd in wuhan 
aka de lab waar het 
gemaakt is. van uit de 
vleermuis corona.... 
Hebben ze pas sinds 
febuarie vertelt.. 
terwijl ik dit al in 
december riep... 
riepen mensen mij 
voor gek... nu anno 

Meer focus nodig 
op China en 
minder op de VS 

Vergelijking 
andere landen 

Discussieonderwer
pen  
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2020 heb ik gelijk. 
jjullie zijn niet bezig 
met echt focusen op 
china.,. Maar laat mij 
raden wij meer weet 
van dat amerika 
zogenaamd slecht is.. 
Maar china 
onderandere nu de 
klimaat top eigenaar 
is en de WHO is zak 
heeft... maar heh 
trump is bad 

69. (66) (a.o. 63) Vriend helft 
van jullie of vele 
mensen gebruiken 
het internet niet eens 
5jaar of langer... 
10jaar geleden 
werden al op forums 
MSM al als fake news 
gelabelt.. 5 jaar later 
wanneer meeste 
mensne het internet 
zijn gaan gebruiken; 
MEDIA MASSAAAL; 
internet is fake news 
ladiela en mensne 
geloven dat tot 
vandaag en geloven 
media hun redder is.. 
Onder tussen is TV 
bedacht om 
propaganda uit te 
zeden 

Media en internet 
zijn 
onbetrouwbaar en 
delen fake news 

Discussie over 
media 

Discussieonderwer
pen 
 

70.  (a.o. 51) Corona is 
daar al sinds 
april/mei al redelijk 
prima onder controle. 
China heeft een best 
harde aanpak van 
crowd control, dus 
maatregelen pakken 
daar veel makkelijker 
aan. 

China heeft betere 
controle op het 
volk waardoor 
maatregelen beter 
uitpakken 

Discussie over 
maatregelen 

Discussieonderwer
pen  
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71.  (a.o. 52) 100% waar Eens met de 
Discussieonderwer
pen 

Discussie over 
complottheori
e 

Discussieonderwer
pen  

72. (66) (a.o. 70) Jij bent ver 
van realieit.. Wat 
harde aanpak... 
Gewoon de vuuroven 
in... Jij en vele 
snappen echt niet 
hoe china werkt. 

Reageerder 70 
heeft ongelijk over 
hoe China werkt 

Belediging 
naar andere 
reageerder 

Ondoordachte 
discussievoering  
 

73.  (a.o. 53) Waarom 
horen we niets meer 
over Zweden waar ze 
amper maatregelen 
hebben getroffen en 
nog slechts 200 
nieuwe 
"besmettingen" per 
dag hebben? Zij zijn 
er praktisch door 
heen terwijl hun 
economie geen 
schade op heeft 
gelopen. 
Verhoudingsgewijs 
gezien hebben ze iets 
meer oversterfte 
gehad, maar dat 
(over)compenseren 
wij nog wel. 

Vraagt zich af hoe 
Zweden zo weinig 
besmettingen 
hebben met weinig 
maatregelen 

Vergelijking 
met andere 
landen 

Discussieonderwer
pen  

74. (70) (a.o. 72) nou dan zou 
ik zeggen leg maar 
eens uit hoe jij denk 
dat het daar werkt :D 

Reageerder 70 wil 
weten hoe het dan 
in China werkt, 
gaat de discussie 
aan, krijgt geen 
reactie meer 

Vraagt om 
uitleg 

Doordachte 
discussievoering 
 

75. (70) (a.o. 62) hou jij je 
maar lekker met je 
kraanwater bezig 
makker :) 

Reageerder 62 
moet zich niet met 
de discussie bezig 
houden 

Belediging 
naar andere 
reageerder 

Ondoordachte 
discussievoering  
 

76. (70) (a.o. 72) Het virus is 
letterlijk niet eerder 
onder mensen 
geweest dan 31 
December 2019. Op 
die dag is de eerste 
besmetting 

Zet vraagtekens bij 
de feiten van 
commentaar 72, 
het virus zou pas 
later onder 
mensen zijn 
geweest 

 
Vraagt om 
bewijs 

Doordachte 
discussievoering  
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geconstateerd. Waar 
haal jij ooit november 
vandaan. 

77. (70) (a.o. 73) Nou ik zou 
zeggen, vraag het aan 
zweden. Oh enneh, 
zweden had er 917 
nieuwe besmettingen 
bij in de afgelopen 12 
uur, en ze 
rapporteren 2 keer 
per dag. Dus die 
'slechts 200 
besmettingen per 
dag' klopt niet 
helemaal. 

De feiten over de 
besmettingscijfers 
van Zweden 
kloppen niet 

Kritisch naar 
andere 
reageerder 

Doordachte 
discussievoering  
 

78.  (a.o. 51) Daar gaat 
het nú goed!! 

In China gaat het 
nu goed 

Vergelijking 
andere landen 

Discussieonderwer
pen  

79. (70) (a.o. 78) al ruim een 
half jaar hoor. 

Corrigeert 
commentaar 78, 
het gaat al een half 
jaar goed in China 

Vergelijking 
andere landen 
 
Kritisch naar 
andere 
reageerder 

Discussieonderwer
pen  
 
 
Doordachte 
discussievoering  

80.  Duidelijke cijfers! 
En wat zijn de 
mortaliteitcijfers tot 
nu toe? 
Die missen we hier. 

De cijfers die de 
NOS geeft zijn 
duidelijk maar de 
moraliteitscijfer 
ontbreken nog 

Discussie over 
NOS 
Vraagt naar 
informatie 

Discussieonderwer
pen 
Doordachte 
discussievoering 
 

81.  4.06 veel meer 
besmettingen dan de 
zomer ? mischien 
omdat je nu veel 
meer test ? 

Doordat er meer 
wordt getest zijn er 
ook meer 
besmettingen 
geconstateerd 

Discussie over 
NOS 

Discussieonderwer
pen 
 

82.  (a.o. 81) Yep. Het is 
een PCR test 
pandemie. Ze blijven 
maar doorgaan met 
dat testen, terwijl ze 
weten dat de test van 
alles aantoont. Vals 
positieven. Maar de 
zieken en doden zijn 
er niet. Zelfs tot 90 
dagen nadat je een 
infectie hebt 
doorgemaakt test hij 

De test is niet eens 
betrouwbaar 

Discussie over 
beleid 

Discussieonderwer
pen  
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positief. Hij is niet 
gemaakt om 
diagnoses mee te 
stellen: Kary Mullis de 
uitvinder en 
Nobelprijswinnaar die 
vorig jaar november 
gestorven is, heeft 
dat herhaaldelijk 
gezegd. 

83.  (a.o. 81) Ja wel 
vreemd dat iedereen 
doet alsof we nu 
ineens super veel 
meer besmettingen 
hebben terwijl we 
toch nauwelijks 
toename hebben in 
ziekenhuisopnames 
en sterfte gevallen. 

De toename in 
besmettingen staat 
niet in lijn met de 
ziekenhuisopname
s en 
sterftegevallen 

Discussie over 
beleid 

Discussieonderwer
pen  

84.  (a.o. 81) De toename 
in positieve aantallen 
kan je niet meer 
alleen verklaren door 
de toename in testen. 
Je ziet nu ook meer 
opnames in 
ziekenhuizen. De 
reden dat er in het 
begin zo veel 
positieve testen 
waren en weinig 
opnames, heeft te 
maken dat er eerst 
met name jongeren 
besmet waren. Nu 
zijn er ook 
besmettingen in 
oudere lagen van de 
samenleving dit zorgt 
voor toename in 
opnames. 

In het begin waren 
vooral jongeren 
besmet maar nu 
ook veel ouderen 
waardoor ook de 
ziekenhuisopname
s stijgen 
Gaat tegen 
commentaren 81 
en 83 in 

 
Geeft uitleg 

Doordachte 
discussievoering  

85. (81) (a.o. 84) ik denk dat 
het jongeren verhaal 
onzin is .Het is een 
feit dat meeste j zich 
niet aan de r hielden 

Oneens met het 
feit dat vooral 
jongeren besmet 
zouden zijn 

Geeft uitleg Doordachte 
discussievoering 
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/houden toch gezond 
zijn en nu gezegt 
word dat niet zieken 
mensen niet 
besmettelijk zijn. En 
ook zou de tweede g 
al veel eerder zijn 
gekomen door die 
"jongeren" . 

86.  (a.o. 81) Er zijn nu 4 
keer meer pos. 
geteste mensen dan 
in begin april terwijl 
nu het aantal corona 
doden 10 keer lager 
is. 

Er zijn veel meer 
positieve testen 
maar ook veel 
minder 
sterftegevallen 

Discussie over 
corona 

Discussieonderwer
pen 
 

87.  Helder en duidelijk! De video is helder 
en duidelijk 

Discussie over 
NOS 

Discussieonderwer
pen 

88.  Heb nog geen enkele 
wetenschapper of 
viroloog of andere 
deskundigen zoals ze 
zichzelf noemen iets 
horen zeggen wat ik 
zelf niet kan 
bedenken. Er is dus 
geen wetenschap 
over deze griep. Dus 
ook geen expertise. Is 
een leuk praat 
programma. De 
zoveelste programma 
vulling maar niets 
nieuws 
baanbrekende 
informatie. 

Er is geen expertise 
in deze video en er 
wordt dus ook 
geen nieuwe 
informatie gedeeld 

Discussie over 
NOS 

Discussieonderwer
pen  
 

89.  (a.o. 88)  Dus heb je 
alle gepubliceerde 
onderzoeken gelezen 
en je had het allemaal 
zelf kunnen 
bedenken? Knap dat 
je die tienduizenden 
artikelen allemaal 
hebt gelezen. 

Vraagt zich af of 
reageerder 88 dan 
al het onderzoek 
naar het virus 
heeft gelezen 

Belediging 
naar andere 
reageerder 
 

Ondoordachte 
discussievoering 
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90.  (a.o. 89)  Niet zo 
jaloers doen. Als je 
wilt kan ik een 
taalcursus speciaal 
voor jou verzorgen. 

Neemt het op voor 
reageerder 88 

Belediging 
naar andere 
reageerder 

Ondoordachte 
discussievoering 
 

91. (88) (a.o. 89)  Als er 
tienduizenden 
onderzoeken en 
duizenden 
wetenschappers 
nodig zijn om een 
griep te herkennen in 
milde vorm, dan 
begin ik nog veellllll 
meer te twijfelen 
over het niveau van 
deze beroeps groep.  
Een wetenschapper is 
een verzamelaar van 
gegevens doelend op 
een begrijpelijke 
uitkomst dat vertaald 
kan worden in data. 
Meestal in opdracht 
van de werkgever 
met een duidelijk 
doel voor ogen. Die 
uitkomst krijgen die 
gewenst of verwacht 
wordt.  
IS GEEN 
WETENSCHAP. woord 
wetenschap zegt 
niets over iets weten. 

Corona is een vorm 
van griep en heeft 
geen 
tienduizenden 
onderzoeken nodig 

Discussie over 
corona 

Discussieonderwer
pen  

92. (89) (a.o. 90) Ik jaloers? 
Tienduizenden 
wetenschappelijke 
artikelen lezen is vrij 
veel moeite. Ik ben 
niet echt jaloers op 
iemand die dat heeft 
gedaan. 

Zou geen 
tienduizenden 
artikelen willen 
lezen 

Belediging 
naar andere 
reageerder 

Ondoordachte 
discussievoering 
 

93. (89) (a.o. 91)  Oh dus je 
hebt niet alles 
gelezen? Maar goed, 
als je alles al precies 
weet kan je mij dan 

Betwijfelt de 
wetenschappelijke 
kennis van 
reageerder 88 

Belediging 
naar andere 
reageerder  

Doordachte 
discussievoering 
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vertellen wat de 
eiwitsequenties van 
de spike eiwitten? Je 
hebt gewoon geen 
enkel idee wat voor 
een wetenschap er 
allemaal gedaan is. Je 
hebt zelfs geen idee 
wat voor een soort 
onderzoek er is 
uitgevoerd. Heb je 
überhaupt ook maar 
één 
wetenschappelijke 
publicatie gelezen?  
Daarnaast worden de 
meeste artikelen 
gepubliceerd door 
wetenschappers die 
verbonden zijn aan 
universiteiten. Daar is 
geen duidelijk doel 
voor ogen. 

94. (88) (a.o. 93)  Als 
wetenschappers 
continue met 
tegengestelde 
uitkomsten en 
publicaties komen. 
Praat je niet over 
wetenschap,maar 
vaststellen van een 
theorie die een deel 
van de puzzel oplost. 
Men weet nog niets 
dat een draaiboek 
kan opleveren hoe te 
handelen bij covid 19 
en de opvolgende 
varianten van dit 
virus. Het is en blijft 
giswerk op details 
uitgekristalliseerd.  
Zelfde als al de 
wetenschappers over 
de opwarming van de 
aarde. 

Wetenschappers 
doen onderzoek 
om tot een theorie 
te komen waar ze 
nog niks over 
weten. Over covid 
weten ze ook nog 
niet veel 

Discussie over 
corona 
 
Geeft uitleg  

Discussieonderwer
pen  
 
Doordachte 
discussievoering 
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Natuurverschijnsel, 
waterdamp, 
zonnevlammen. De 
wetenschap weet het 
niet dus kiezen we 
deelrapport van 
wetenschappers die 
onderzoek doen naar 
co2 in combinatie 
met opwarming. Dat 
is geen wetenschap. 
Dat is aanname. Zijn 
meer 
wetenschappers die 
dit niet steunen. 

95.  De maskerdragers 
doen het voor de 

anderen, echt niet         

Maskerdragers 
dragen het masker 
niet voor anderen 

Discussie over 
beleid 

Discussieonderwer
pen 

96.  3 jaar lab school 
gedaan!!Tip: Was 
OOK gezicht, 
nek,oren, armen,en 
hang kleren bij 
thuiskomst buiten of 
bij afzuigers! Virus 
laat los, komt uren 

later in neus!                      

Reageerder ziet 
zichzelf als 
deskundige en 
geeft tips om 
virusverspreiding 
te voorkomen 

Discussie over 
beleid 

Discussieonderwer
pen 

97.  Waar kan je vragen 
indienen? Ik vroeg 
me af of het 
effectiever is om 
geen mondkapje te 
dragen, of een 
mondkapje dat niet 
vervangen/gewassen 
wordt? Ik kan me 
namelijk voorstellen 
dat bij een 
verplichting van een 
mondkapje, mensen 
gewoon hetzelfde 
mondkapje continue 
gebruiken alleen 
zodat ze geen boete 
krijgen. 

Stelt vragen aan de 
NOS. Beschouwt 
deze omroep als 
betrouwbaar 

Vraag naar 
informatie 
 
Discussie over 
NOS 

Doordachte 
discussievoering 
Discussieonderwer
pen 

98.  Beste Theo 
Weterings, door je 

Kritiek op Theo 
Weterings 

Discussie over 
beleid 

Discussieonderwer
pen  
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stropdas mentaliteit 
(veel eten-lachen-
beloven-wegkijken) 
laat je 1 celligen 
stuiteren op een plein 
en ontbreekt je het 
aan daadkracht om 
de verantwoording 
op je te nemen. Als je 
in de spiegel kijkt, 
wat gebeurt er dan ? 

(burgemeester 
Tilburg), hij moet 
verantwoordelijkhe
id nemen voor de 
besmettingen 

99.  Hoe kan de 
fabeltjeskrant zichzelf 
herkennen? 

NOS wordt als 
fabeltjeskrant 
gezien 
(onbetrouwbaar) 

Discussie over 
NOS 

Discussieonderwer
pen 
 

100.  Waar waren de feiten 
eigenlijk? 

De NOS heeft geen 
feiten gedeeld 

Discussie over 
NOS 

Discussieonderwer
pen 
 

101.  (a.o. 100) Hahaha 
idd!!!! 

Eens met 
reageerder 100 

Geen 
inhoudelijke 
toevoeging 

Ondoordachte 
discussievoering 
 

102.  (a.o. 100) Er zijn geen 
feiten, alles 
gebaseerd op 
zogenaamde 
aannames. Zo 
houden ze de mensen 
voor de gek. Het is 1 
grote mediacircus en 
die worden er goed 
voor betaald. 
Voor diegene die 
denken dat ze dit 
doen om 
mensenlevens te 
redden, think again! 
Waar blijven de 
doden, ziekenhuizen 
opnames, mensen die 
op de ICT liggen? 
Mensen die zich laten 
testen, terwijl ze 
geen klachten 
hebben met een PCR 
test die een 
foutmarge heeft van 
60 tot 70%! 

De NOS houdt 
mensen voor de 
gek. 

Discussie over 
NOS 

Discussieonderwer
pen 
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Eigen schuld en 
medeverantwoordelij
k voor het kapot 
maken van 
mensenlevens ! 

103.  (a.o. 100) Als je op 
zoek bent naar feiten 
ben je op het 
verkeerde adres, 
want dit is het 
Fabeltjes Journaal. 

De NOS vertelt 
alleen fabels 

Discussie over 
NOS 
 

Discussieonderwer
pen 
 

104.  (a.o. 103) media 
schaapjes die via de 
media weten dat de 
media niet deugt 
 
iedere kleuter moet 
verplicht leren wat ee 
kwadratische functie 
is 
 
en wie dat niet weet 
op zijn 10e het land 
schoppen, meteen 

Mensen volgen 
elkaar in de 
uitspraak dat 
media niet deugen 
doordat ze dat in 
de media 
gelezen/gezien 
hebben 

Belediging 
naar andere 
reageerders 

Ondoordachte 
discussievoering 
 

105.  (a.o. 102) Heeft u een 
referentie naar de 
foutmarge? 

Vraagt om een 
betrouwbare bron 
voor de uitspraak 
van reageerder 102 

Vraag naar 
informatie 

Doordachte 
discussievoering 
 

106.  Toch leuk dat ze de 
fabeltjeskrant weer 
uitzenden 

NOS vertelt alleen 
fabels 

Discussie over 
NOS 
 

Discussieonderwer
pen 
 

107. (97) Hoe effectief zijn de 
maatregelen tegen 
het virus? 
Hoe effectief is het 
bestrijden tegen het 
virus zonder 
maatregelen? 
Zouden de resultaten 
dan het zelfde zijn of 
verschillend? 

Reageerder stelt 
weer vragen, wilt 
meer informatie 
van de NOS 

Vraag naar 
informatie 

Doordachte 
discussievoering 
 

108.  Grappig dat een 
instantie die vanaf 
dag 1 incompetent 
heeft geacteerd ons 
nu gaat vertellen wat 
feiten en fabels zijn. 

Ziet de NOS als 
onbetrouwbaar 

Discussie over 
NOS 

Discussieonderwer
pen 
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109. (97) Wat kost (geld) een 
lockdown per dag? 

Reageerder stelt 
weer een vraag, 
wilt meer 
informatie van de 
NOS 

Vraag naar 
informatie 

Doordachte 
discussievoering 
 

110.  Als ik bij gym op 
school een 
mondkapje op moet, 
Nou phoooeee! De 
groeten 

Wil geen 
mondkapje op 
tijdens gym. Is het 
niet eens met 
maatregelen 

Discussie over 
beleid 

Discussieonderwer
pen 

111.  NOS is altijd al een 
goede fabel verteller 
geweest. 

NOS vertelt fabels Discussie over 
NOS 

Discussieonderwer
pen 
 

112.  (a.o. 111) volledig 
verantwoordelijk 
voor een onnodig 
grote eerste golf. 

NOS is 
verantwoordelijk 
voor de eerste golf 
van besmettingen 

Discussie over 
NOS  

Discussieonderwer
pen 
 

113.  Wasmachines zijn 
dan waarschijnlijk 
ook overbodig, leg 
handdoeken, 
ondergoed etc. 
gewoon een paar 
dagen opzij en 
gebruik ze dan weer.  
De dame lijkt de 
bacteriën, schimmels 
etc. te zijn vergeten. 
Wegwerpmaskers 
worden niet voor 
niets zo genoemd, 
omdat je ze na een 
paar uur gebruik 
moet weggooien. 

Kritiek op de 
informatie/richtlijn
en over hygiene 
rondom 
mondkapjes 
hergebruik 

Discussie over 
beleid 

Discussieonderwer
pen  

114.  (a.o. 113) precies, 
druk je vinger in 
petrischaaltje, zet het 
een paar dagen weg 
en aanschouw de 
bloeiende cultuur van 
schimmels en 
bacterieën. zelden 
zo'n absurd advies 
gehoord dat je 
mondkapjes gewoon 
een paar dagen kunt 
wegleggen. 

Eens met 
commentaar 113 

Geeft uitleg  Doordachte 
discussievoering 
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115.  (a.o. 113) Niks zeggen 
jullie verklappen haar 
echte intentie 
namelijk dat door dit 
soort gebruik juist 
mensen ziek worden 
en ze kunnen zeggen 
zie je weer een zieke 
persoon CORONA 
stijgt 

Discussieonderwer
pen: De NOS en 
deskundige willen 
dat mensen ziek 
worden 

Discussie over 
corona 

Discussieonderwer
pen 

116.  (a.o. 114) Bacteriën 
en schimmels zijn 
zeer anders dan een 
virus. Een virus leeft 
niet, het is geen 
organisme, maar 
besmet organismes. 

Corrigeert 
reageerder 114 

Corrigeren  
Geeft uitleg 

Doordachte 
discussievoering 
 

117. (114) (a.o. 116) blijft staan 
dat met schimmels en 
bacterieen kweken 
herbuik waarschijnlijk 
niet aan te raden is. 

Is alsnog kritisch op 
het hergebruik van 
mondkapjes 

Discussie over 
beleid 

Discussieonderwer
pen 

118.  (a.o. 113) Word je 
niet ziek van de 
Corona aan je 
mondkap dan wel van 
de andere bacillen en 
virussen die er in 
rondhangen haha. 
Gewoon wegwerp 
mondkapjes 
gebruiken en iedere 
keer een schone 
nemen. En gebruik ze 
zoals je ze hoort te 
gebruiken. 

Ook kritisch op 
hergebruik van 
monkapjes. 
Voorstander van 
wegwerpkapjes 

Discussie over 
beleid 

Discussieonderwer
pen 

119. (116) (a.o. 118) Je wordt 
niet ziek vaniets dat 
letterlijk net in je 
mond was, je bent al 
resistent tegen je 
eigen bacillen 

Corrigeert 
reageerder 118, je 
wordt niet ziek van 
je eigen bacteriën 
in je mondkapje 

Corrigeren  
 

Doordachte 
discussievoering 
 

120. (116) (a.o. 117) je bent al 
resistant tegen je 
eigen bacillen, de 
grote meerderheid 
van bacteriën en 

Corrigeert 
reageerder 117, je 
wordt niet ziek van 
je eigen bacteriën 
in je mondkapje 

Corrigeren   Doordachte 
discussievoering 
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schimmels zijn al niet 
ziekmakend op 
zichzelf. 

121.  (a.o. 115) Jij bent 
echt niet goed in je 
kop 

Totaal niet eens 
met de 
Discussieonderwer
pen van 
reageerder 115 

Belediging 
naar andere 
reageerder 

Ondoordachte 
discussievoering 
 

122. (121) (a.o. 118) Dat is 
letterlijk dus niet joe 
je moet gebruiken 
wat ze net voor je fijn 
heeft uitgelegd. 

Wat reageerder 
118 zegt klopt niet 

Belediging 
naar andere 
reageerder 

Ondoordachte 
discussievoering 
 

123.  (a.o. 113) Bacterien 
en schimmels hebben 
vocht nodig om te 
gedijen, als je in je 
masker loopt te 
kwijlen of snotteren 
is het idd beter om 
hem weg te gooien 
na gebruik, maar als 
je je vloeistoffen 
binnen weet te 
houden (niet zo 
moeilijk hoor) kan je 
ze prima 
hergebruiken 

Corrigeert 
reageerder 113, 
mondkapjes kan je 
prima 
hergebruiken 

Corrigeren  
Geeft uitleg 
 
Discussie over 
beleid 

Doordachte 
discussievoering 
 
Discussieonderwer
pen 

124. (116) (a.o. 123) Ook kan je 
ze ook gewoon 
wassen en niemand 
hoeft hetzelfde 
masker de hele dag 
op te hebben als je 
gewoon extra mee 
hebt. 

Vult reageerder 
123 aan, 
mondkapjes kan je 
hergebruiken 

Discussie over 
beleid 

Discussieonderwer
pen 

125. (115) (a.o. 121) hahaha         . 
Tenminste ben in 
geen minister de 
Jonge die doodleuk 
bij de laatste 
Coronawet debat 
roept dat 3, 4, 5 
miljoen mensen tot 
de risiscogroep 
behoort... 

Hugo de Jonge zou 
verkeerde 
uitspraken doen 
over de 
risicogroepen 

Discussie over 
beleid 

Discussieonderwer
pen  
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126. (123) (a.o. 124) Klopt Eens met 
commentaar 124 

Uitspraak 
zonder 
onderbouwing  

Ondoordachte 
discussievoering 
 

127.  Ja ik ben erg 
benieuwd hoeveel e-
mails ze hebben 
gehad en de vragen 
die gesteld waren. Ik 
ben blij  dat ik ze niet 
meer geloof, maar 
dat zijn de vruchten 
van hun eigen 
werken: nos. En 
zonde van mijn tijd 
om er na te kijken. 
Het is alsof je wacht 
om iets nieuws te 
horen da noiit 
gebeuren zal. 

Gelooft de NOS 
niet 

Discussie over 
NOS 

Discussieonderwer
pen 
 

128.  (a.o. 127) Kijk al even 
geen nieuws meer, 
mijn zendtijd niet 
waard.    Als ik echt 
nieuws wil kijken ga 
ik wel op 9gag/reddit. 
Is ook vertekend 
maar beter dan een 
overheid die bepaald 
wat waar is en niet.    
Mogen we btw nog 
petities schrijven of 
heeft rutte dat weg 
gemoffeld? 
 
Socialisme nederland 
komt eraan hahahaha 

Gelooft de NOS 
ook niet en kijkt 
liever op 9GAG of 
reddit (sociale 
media) 
Vertrouwt de 
overheid niet 

Discussie over 
NOS 

Discussieonderwer
pen 
 

129.  (a.o. 128) Dictatuur 
komt er aan ;(. Ik volg 
persconferenties. 
Daar haal ik mijn 
nieuws vandaan. 
Journalisten ook. 
Maar dat zijn 
inmiddels 
propagandisten. 
Omdat zij verdraaien 
wat er is gezegd. Ik 

Nieuwsmedia en 
journalisten 
behoren tot de 
propaganda en 
Nederland wordt 
hierdoor een 
democratie 

Discussie over 
beleid 
Discussie over 
NOS 

Discussieonderwer
pen 
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wil dat de Democratie 
terug komt. En niet 
dat 1 politieke 
stroming met 1 
mening de media 
domineert. Ik wil info 
geen propaganda 

130. (128) (a.o. 129) hoorde 
laatst weer iets over 
spoedwet. 
Laatst kwam er een 
niet door dus gaan ze 
nu maar kleine 
regeltjes veranderen 
of kijk ik daar 
verkeerd tegen. 
 
Begint schandalig te 
worden in ieder geval 
hoeveel "vrijheid van 
informatie vergaring" 
verdwijnt naar 
overheid bepaald wat 
we mogen kijken en 
wat niet 

Vrijheid verdwijnt 
en de overheid 
bepaalt nu alles 

Discussie over 
beleid 

Discussieonderwer
pen 
 

131. (128) Ik doe hetzelfde als 
wanneer een 
restaurant smerig 
eten of slechte 
bediening heeft.  
Ik kom gewoon niet 
meer. 
 
Dus, nos verkoopt mij 
onzin. 
Ik kijk simpelweg niet.  
 
Maar goed. Als het 
nog erger wordt word 
het misschien tijd om 
te gaan emigreren 
voordat het te laat is. 
Zal wel meevallen, 
maar just in case 

Vergelijkt NOS met 
een slecht 
restaurant, kijkt er 
niet meer naar 

Discussie over 
NOS 

Discussieonderwer
pen 
 
 
 

132. (129) (a.o. 130/131) 17 mrt 
is een keus voor ons. 
Democratie of 

Democratie 
verdwijnt en 

Discussie over 
beleid 

Discussieonderwer
pen 
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dictatuur. Meer 
smaken zijn er niet. Ik 
kies voor Democratie 
daarom stem ik Fvd. 
De EU begint 
dictatuur te worden 
en de EU ondermijnt 
Democratie.  
 
Lol ik werk in de 
smart shop handel. 
De overheid heeft de 
oorlog verklaard op 
de verpakking 
materialen van drugs. 
In Spanje koop je 
coke in een boterham 
zakje. Hier binnen 
kort ook. Drugs kan je 
op 1000 en 1 manier 
verpakken. Maar dat 
snappen de dombo’s 
niet. 

daarom stemt deze 
reageerder op FvD 

133. (116) (a.o. 132) lmao FvD Vind de FvD geen 
goede partij 

Spottende 
opmerking 

Ondoordachte 
discussievoering 
 

134.  (a.o. 133) noem eens 
een betere optie 

Vraagt om een 
betere partij 

Uitnodiging tot 
discussie 

Doordachte 
discussievoering 
 

135. (116) (a.o. 134) GL, PvdD, 
PvdA, SP, CU, CDA, 
D66, OSF en DENK 
zijn allemaal swso 
beter, VVD is miss 
beter 

Noemt volgens 
hem/haar betere 
partijen 

Voorbeeld  Doordachte 
discussievoering 
 

136.  Waarom blijven jullie 
het een ziekte 
noemen? Het is een 
virus waar je ziek van 
word. Smh 

Kritisch naar NOS 
omdat ze het een 
ziekte noemen ipv 
een virus 

Discussie over 
NOS 

Discussieonderwer
pen 
 

137.  (a.o. 136) het is 
nieuw en ze moeten 
alles doen met 50% 

van de kennis          

De NOS heeft niet 
genoeg kennis 

Discussie over 
NOS 

Discussieonderwer
pen 
 

138.  (a.o. 136) Zelfs dat is 
nog niet bewezen 

Het is nog niet 
bewezen dat 
corona een virus is 

Corrigeren  Doordachte 
discussievoering 
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139. (115) (a.o. 137) maar 
zeggen wel dat ze nu 
veel meer weten dan 
in het begin dus 
daarom weten ze dat 
de stijging komt 
vanwege ons gedrag 
en niet vanwege de 
periode van het jaar 
dat mensen ziek 
worden. 
 
Het is altijd 
tegenstrijdig... 
 
Daarom: 
 
"If you tell a lie big 
enough and keep 
repeating it, people 
will eventually come 
to believe it." 

De overheid weet 
nu meer dan eerst 
maar het is de 
schuld van de 
samenleving dat de 
besmettingen 
stijgen 
De NOS/overheid 
zou leugens 
verspreiden 

Discussie over 
NOS 
 
Discussie over 
beleid 

Discussieonderwer
pen 
 

140.  (a.o. 136) Begrijpend 
luisteren is zo te zien 
niet jouw sterkste 
punt 

Reageerder 136 
heeft niet goed 
geluisterd naar de 
NOS video 

Belediging 
naar andere 
reageerder 
 

Ondoordachte 
discussievoering 
 

141. (136) (a.o. 140) hoezo, die 
blonde knakker 
noemt het eerst een 
ziekte en dan noemt 
een van zn gasten het 
meerdere malen een 
virus 

Neemt het op voor 
zichzelf,  
NOS noemt het 
zowel een virus als 
een ziekte 

Geeft uitleg 
 
Discussie over 
NOS 

Doordachte 
discussievoering 
 
Discussieonderwer
pen 
 

142. (115) (a.o. 141) het is een 
virus. We hebben tig 
virussen in ons 
lichaam. Ziekte is het 
symptoom die het 
virus tot staand kan 
brengen. 
Echter ze belazeren 
ons ook en spreken 
zichzelf en elkaar 
vaker tegen. 

Een ziekte is een 
symptoom van een 
virus. De NOS 
belazert ons 
hierover 

Geeft uitleg Doordachte 
discussievoering 
 

143.  (a.o. 138) Op medisch 
microbiologische en 
moleculaire 

Je wordt ziek van 
een virus maar dan 

Discussie over 
corona 

Discussieonderwer
pen 
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laboratoria wordt 
moleculaire 
diagnostiek toegepast 
om o.a. 
ziekteverwekkers 
zoals bacteriën, 
virussen en 
schimmels aan te 
tonen in diverse 
patiëntmaterialen. ( 
dit staat op de site 
van roche) nergens 
word de term ziekte 
genoemd. Zoals het 
ook hoort. Je word er 
ziek van maar je kan 
het geen ziekte 
noemen. 

heet het geen 
ziekte 

144.  (a.o. 136) het virus 
heet SARS-CoV-2 en 
de ziekte die je daar 
van krijgt heet 

Corona is de ziekte 
die je van het virus 
krijgt 

Geeft uitleg Doordachte 
discussievoering 
 

145.  (a.o. 143) Gewoon 
bekhouwe 

Reageerder 143 
moet stoppen met 
praten 

Belediging 
naar andere 
reageerder 

Ondoordachte 
discussievoering 
 

146. (143) (a.o. 145) Begin er 
zelf mee als je niks 
fatsoenlijks aan de 
dicussie toe te 
voegen hebt. 

Vraagt reageerder 
145 om een 
nuttige bijdrage 
aan de discussie 

Uitnodiging tot 
discussie 
 

Doordachte 
discussievoering 
 

147.  waarom behandelen 
in dat 2e deel vragen 
die al beantwoord 
zijn in dat 1e uur... als 
er zoveel zijn 
ingestuurd? 

Vraagt zich af 
waarom vragen 
twee keer worden 
behandeld 

Discussie over 
NOS 

Discussieonderwer
pen 
 

148. (115) (a.o. 147) Herhaling. 
 
"If you tell a lie big 
enough and keep 
repeating it, people 
will eventually come 
to believe it." 
 
Daarom die 
herhaling... 

Overtuigd dat de 
NOS ons voorliegt 
en het herhaalt om 
ons te overtuigen 
van de leugens 

Discussie over 
NOS  

Discussieonderwer
pen 
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149.  (a.o. 148) Bedankt, 
gekkie. 

Ziet reageerder 
115 al virusgekkie 

Belediging  Ondoordachte 
discussievoering 

150.  (a.o. 149) dus u 
draagt al vanaf maart 
een kapje? 

Vraagt zich af of 
reageerder 149 
zich al sinds maart 
aan maatregelen 
houdt 

Kritische vraag Doordachte 
discussievoering 
 

151.  (a.o. 147) WAAROM 
ZIJN VRAGEN 
ÜBERHAUPT NOG 
NODIG met ZELF op 
onderzoek en vlot al 
te ontdekken dat JE 
TEGEN EEN MUUR 
VAN MISLEIDING 
CORRUPTIE FRAUDE 
en PROPAGANDA 
BEDROG zit TE 
LUISTEREN te KIJKEN 
op RADIO en TV als 
de NOS ZEKER IN DIT 
RIJTJE THUIS 
HOORT!!! 

Zelf onderzoek 
doen naar 
informatie is beter 
aangezien de NOS 
propaganda 
verspreidt 

Discussie over 
NOS  
 

Discussieonderwer
pen 
 

152. (149) (a.o. 151) DE ECHTE 
FEITEN VIND JE NIET 
BIJ JOURNALISTEN 
MAAR BIJ 
DANSLERAREN 
RAPPERS EN OUD-TV 
PRESENTATOREN 
SNAP DAT DAN 
MENSEN :O :O :O 

Journalisten geven 
niet de echte 
feiten 

Discussie over 
media 

Discussieonderwer
pen 
 
 

153. (149) (a.o. 150) Que? Snapt de vraag van 
reageerder 150 
niet 

Vraagt om 
uitleg 

Doordachte 
discussievoering 
 

154.  Uit de zinnige reacties 
durf ik wel op te 
merken dat de tijd 
rijp is voor een 
andere stijl van 
nieuws brengen door 
de NOS. Zou het van 
het sprookje 
"roodkapje" komen 
of kan de NOS 
MONDMASKER niet 

De NOS moet op 
een andere manier 
nieuws 
verspreiden, uit de 
reacties leidt deze 
reageerder af dat 
men ze niet 
vertrouwt 

Discussie over 
NOS 

Discussieonderwer
pen 
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in het woordenboek 
vinden?! 

155.  (a.o. 154) Ik denk 
vooral dat de tijd rijp 
is dat volwassen 
mensen zich ook 
allemaal volwassen 
gaan gedragen. 

Mensen moeten 
zich vooral 
volwassen gaan 
gedragen. Vind de 
commentaren 
kinderachtig? 

Belediging 
naar andere 
reageerders 

Ondoordachte 
discussievoering 
 

156.  Boehoehoe! Negatieve reactie 
op de video 

Discussie over 
NOS 

Discussieonderwer
pen 
 

157.  14.05 “hier mag het” 
want nos ofzo? 

Vindt het vreemd 
dat ze geen 
mondkapje op 
hoeven in de 
studio 

Discussie over 
NOS 

Discussieonderwer
pen 
 

158.  (a.o. 157) Want, meer 
dan anderhalve 
meter uit elkaar? Ze 
hoeven elkaar niet te 
passeren? Ze 
bevinden zich niet in 
een drukke gesloten 
ruimte? 

Legt uit waarom ze 
geen mondkapje 
op hoeven in de 
studio 

Geeft uitleg Doordachte 
discussievoering 
 

159.  24:30 maar gelukkig 
zijn de corporaties, 
overheiden, en nos je 
wonder middels 
tegen ziektes in de 
samenleving;  ja de 
pilaren en versterke 
muren van deze 
utopia¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 

Cynische 
opmerking over 
corporaties, 
overheid en de 
NOS 

Discussie over 
beleid 
Discussie over 
NOS  

Discussieonderwer
pen 
 

160.  Als de omschrijving 
van dit filmpje al 
begint met een 
fabel... hoe kan ik dit 
dan nog serieus 
nemen? 

De NOS verspreid 
fabels, reageerder 
vertrouwt ze niet 

Discussie over 
NOS 

Discussieonderwer
pen 
 
 

161. (149) (a.o. 160) Gewoon 
niet doen. Snel terug 
naar de gekkie 
dungeons! 

Ziet reageerder 
161 als gekkie 
omdat hij/zij de 
NOS niet vertrouwt 

Discussie over 
complottheori
e 

Discussieonderwer
pen  

162.  Niet invriezen virus 
kan 2 jaar in vriezer 
overleven! 

Raadt af om 
mondkapjes in de 
vriezer te leggen 

Discussie over 
NOS 

Discussieonderwer
pen 
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163.  Welke omgevingen 
kan een virus niet 
tegen? (intensiteit 
zonlicht, 
temperatuur, 
zuurgraad) 

Stelt vraag aan 
NOS wil meer 
informatie 

Vraag naar 
informatie 

Doordachte 
discussievoering 
 

164.  NPO grootste fabel NOS verspreid 
fabels 

Discussie over 
NOS 

Discussieonderwer
pen 
 

165. (103) (a.o. 164) MEDIA = 
VIRUS 

Vertrouwt de 
media niet, de 
media is een virus 
ipv corona 

Discussie over 
media 

Discussieonderwer
pen 
 

166.  Je houd geen virus 
tegen met een 
simpele mondkapje!! 

Wantrouwt de 
mondkapjes 
maatregel. 
Mondkapjes 
beschermen niet 

Discussie over 
beleid 

Discussieonderwer
pen 

167.  (a.o. 166) het staat 
wel erg officieel over 
10 jaar en 
terugkijkend naar het 
nieuws van vandaag. 
je mag ze zelf maken 
en het beste is als ze 
niet werken.en ze 
werken natuurlijk 
voor geen ene corona 

Mondkapjes 
werken niet en het 
is vreemd dat het 
nieuws zegt van 
wel 

Discussie over 
NOS 
Discussie over 
beleid 

Discussieonderwer
pen 
 
 

168.  (a.o. 166) neeeee het 
is niet om jezelf te 
beschermen maar om 
andere te 
beschermen 

Mondkapjes draag 
je om anderen te 
beschermen 

Discussie over 
beleid 

Discussieonderwer
pen 

169. (166) (a.o. 168) ja en je zelf 
ziek temaken met 
tocix van je zelf 

Je wordt zelf ziek 
van het dragen van 
een mondkapje 

Discussie over 
beleid 

Discussieonderwer
pen 

170.  (a.o. 168) Het is geen 
eens bewezen dat 
niet medische 
mondkapjes helpen, 
ze helpen misschien 
een heel klein beetje 
maar dat weegt niet 
op tegen de gevolgen 
die de kop kunnen 
opsteken bij het 
langdurig dragen van 

Mondkapjes 
werken niet goed 
tegen het virus en 
kunnen juist voor 
klachten zorgen als 
je ze te lang draagt 

Discussie over 
beleid 

Discussieonderwer
pen 
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zulke kapjes... Als er 
geen 1,5m kan 
worden gehouden 
oké maar absoluut 
niet anders! 

171. (168) (a.o. 170) Het is wel 
bewezen dat het 
werkt. maar 
goedkope (normale) 
mondkapjes werken 
natuurlijk niet perfect 
het beste wat je kan 
doen is gewoon thuis 
blijven. als je gwn je 
handen enzo wast en 
niet aan je gezicht zit 
helpt het mondkapje 
wel 

Mondkapjes 
werken wel 

Discussie over 
beleid 

Discussieonderwer
pen 

172.  (a.o. 166) Klopt. Maar 
het maakt de kans 
wel kleiner dat je het 
overdraagt. Dus 
draag het maar 
gewoon! 

Mondkapjes 
werken wel 

Discussie over 
beleid 

Discussieonderwer
pen 

173. (170) (a.o. 171) Nee daar zit 
je dus fout, niet 
medische 
mondkapjes helpen 
vrijwel niet! Dat heeft 
ons eigen RIVM laatst 
nog gezegd! 1,5 
meter afstand 
houden is de norm, 
niet de mondkapjes! 

Mondkapjes 
werken niet, 1,5 
meter afstand 
houden wel 

Discussie over 
beleid 

Discussieonderwer
pen 

174. (170) (a.o. 172) ik draag 
een mondkapje op 
plekken waar de 1,5 
meter niet gehouden 
kan worden, in 
andere gevallen niet. 

Draagt mondkapjes 
waar geen afstand 
kan worden 
gehouden 

Discussie over 
beleid 

Discussieonderwer
pen 

175. (172) (a.o. 174) Ik zou het 
gewoon op plekken 
binnen opdoen, 
vooral wanneer je 
beweegt. 
Als je bij 
vrienden/werk stil zit 

Raadt aan om 
mondkapjes 
binnen wel op te 
doen, is solidair 
naar anderen 

Discussie over 
beleid 

Discussieonderwer
pen 
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(met 1.5m) kan hij 
natuurlijk even af. 
Maar in 
winkels/openbare 
plekken etc. Toch 
netjes om even op te 
zetten. 

176. (170) (a.o. 175) en ik vind 
het netjes als ik er 
verzorgd uitzie voor 
anderen, als ik zo'n 
mondkapje te lang 
opheb krijg ik last van 
mijn huid in het 
gezicht, alles wordt 
dan rood en krijg er 
een naar gevoel van.. 
maarja daar kijkt 
niemand naar. Niet 
medische 
mondkapjes helpen 
tot nu toe amper tot 
niet, dus weegt het 
voor mij absoluut niet 
op tegen de lasten 
die ik dan moet 
ervaren bij het 
(langdurig) dragen 
van een niet medisch 
mondkapje. Dat 
anderen het zelf 
willen dragen vind ik 
geen probleem maar 
ga niet andere 
mensen forceren om 
zo'n ding te dragen 
wanneer de feiten 
zijn dat een 
mondkapje amper tot 
niet werkt.. 

Mondkapjes geven 
huidklachten en 
werken amper. Het 
is niet netjes om 
het anderen te 
verplichten 

Discussie over 
beleid 

Discussieonderwer
pen 

177. (172) (a.o. 176) Ach 
niemand ziet dat 
wanneer je een 
mondkapje op hebt. 
En iedereen met een 
half brein snapt dat 
een barriere tussen je 

Mondkapjes 
helpen deels 

Discussie over 
beleid 

Discussieonderwer
pen 
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mond en de buiten 
wereld de viral load 
die je uitstoot 
verminderd. Hoef je 
geen wetenschapper 
voor te zijn ;) 

178. (170) (a.o. 177) het zal die 
paar spetters 
tegenhouden en 
iedereen met een 
halfbrein begrijpt ook 
dat er duizenden 
airosolen rechtdoor 
en langs je 
mondkapje gaan! 
Hoef je geen 
wetenschapper voor 
te zijn :) ik laat mij 
niet dicteren wat ik 
wel en niet moet 
doen ;) de lasten voor 
mij zijn gewoon hoger 
dan de baten. 

Mondkapjes 
werken niet goed 
genoeg om het te 
verplichten 

Discussie over 
beleid 

Discussieonderwer
pen 

179. (172) (a.o. 178) Tsja als ze 
er bij jou langs gaan 
moet je je kapje goed 
opzetten! Kunt vast 
wel een video met 
simpele uitleg vinden 
op youtube als die op 
de verpakking te 
lastig zijn. 
Ik weet dat jij een van 
het groepje 
standaard Aso's bent 
omdat we dit gesprek 
al een keer gehad 
hebben ;) Liever alle 
oudjes dood dan jij 
een masker op, stoer 
hoor. Daar zijn we al 
eerder op gekomen 
jongen! 

Het is asociaal om 
geen mondkapje te 
dragen 

Discussie over 
beleid 

Discussieonderwer
pen 

180. (103) (a.o. 179) Je kan de 
oudere mensen niet 
besmetten wanneer 
je geen fysiek contact 

Zwakkere en 
risicogroepen 
zouden in isolatie 
moeten en niet het 

Discussie over 
beleid 

 
Discussieonderwer
pen 
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met ze maakt. Ik snap 
niet waarom er geen 
advies wordt gegeven 
om extra rekening 
mee te houden met 
de mensen die wat 
zwakker zijn. Of 
gewoon mensen die 
wat zwakker zijn 
advies geven door zo 
min mogelijk naar 
drukke plekken te 
gaan ipv iedereen in 
Lockdown zetten 
inclusief de wat 
sterkere mensen. En 
het meest vreemde is 
dat Mark Rutte een 
keer zei dat we juist 
allemaal ziek moeten 
worden en corona 
moeten krijgen zodat 
iedereen ¨Imuun¨ 
wordt en dus 
¨Groepsimuniteit¨ 
creeert. 

hele land. 
voorstander voor 
groepsimmuniteit 
opbouwen 

181. (172) (a.o. 180) 
groepsimmuniteit 
leek een optie 
voordat er meer 
bekend werd over 
hoe lang die 
immuniteit aanhoud. 
Ook oudere mensen 
moeten wel eens 
naar de supermarkt. 

Niet haalbaar om 
alleen ouderen te 
isoleren en 
groepsimmuniteit 
is nu ook geen 
goed plan meer 

Corrigeren  
Geeft uitleg 

Doordachte 
discussievoering 
 

182.  (a.o. 172) gewoon 
niet doen 

Reageerder 172 
moet stoppen met 
uitleg geven 

Kapt discussie 
af 

Ondoordachte 
discussievoering 
 

183. (172) (a.o. 182) Proberen 
iets simpels uit te 
leggen? Zou toch 
helpen als meer 
mensen het 
begrepen.. 

Het is beter als 
mensen begrijpen 
dat mondkapjes 
wel werken 

Discussie over 
beleid 

Discussieonderwer
pen 

184.  Wanneer men een 
preek geeft over 

NOS is 
ongeloofwaardig 

Discussie over 
NOS 

Discussieonderwer
pen 
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mondkapjes, maar ze 
het zelf niet dragen. 
Hoe geloofwaardig 
kom je dan over. Are 
you kidding me?! 

doordat ze zelf 
geen mondkapjes 
dragen maar dit 
wel aanraden 

 

185.  (a.o. 184) ze gaven 
zelf wel aan hem 
binnen te dragen. 

Corrigeert 
reageerder 184, ze 
zouden wel 
mondkapjes 
binnen dragen 

Discussie over 
NOS 
Corrigeren  

Discussieonderwer
pen 
Doordachte 
discussievoering  

186. (184) (a.o. 185) ja ieder 
voor zich uiteindelijk, 
maar is wel dubbel 
als ze het ene zeggen 
en het ander doen. 
Dan kom je zelf niet 
geloofwaardig over. 

Toch komen ze 
ongeloofwaardig 
over 

Discussie over 
NOS 

Discussieonderwer
pen 
 

187.  het motief. C is een 
snel verspreidend 
virus. Griep is 
normaal meer 
uitgesmeerd over het 
seizoen. Alle 
maatregelen zijn om 
de zorg te ontzien. 
Blijft over wat niet 
wordt gedaan, zieken 
in quarantaine doen, 
en NIET de hele 
samenleving 
"ontwrichten" en 
kapot laten gaan. 

De maatregelen 
zijn er om de zorg 
te ontzien maar 
daarbij lijdt de hele 
samenleving er 
onterecht onder 

Discussie over 
beleid 

Discussieonderwer
pen 
 

188.  (a.o. 187) Als je 
klachten hebt moet je 
nu in thuis in 
quarantaine tot je 
negatief getest 
wordt.  Hoe moet het 
dan anders volgens 
jou? 

Niet eens met 
reageerder 187 
aangezien er geen 
andere optie is 

Discussie over 
beleid 

Discussieonderwer
pen 
 

189.  (a.o. 187) De 
samenleving 
ontwrichten? hahaha, 
je bedoelt dat stel 
jankende mietjes die 
te slap is om adem te 

Mensen stellen 
zich aan over het 
feit dat ze een 
mondkapje 
moeten dragen 

Discussie over 
beleid 

Discussieonderwer
pen 
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halen door een 
maskertje.... 

190.  (a.o. 187) dat klopt 
niet -- doe je 
onderzoek dan zal je 
dit zien dat de Corona 
seizoen ongeveer 
gelijk met de griep 
seizoen valt. 

Corona valt gelijk 
met het 
griepseizoen 

Discussie over 
corona 

Discussieonderwer
pen  

191. (189) (a.o. 190) Maar als jij 
al zo goed onderzoekt 
hebt gedaan, deel het 
dan even... 

Vraagt om bewijs 
van reageerder 190 

Vraagt naar 
bewijs 

Doordachte 
discussievoering 
 

192.  (a.o. 189) dus je vindt 
het prima dat er 
honderdduizenden 
mensen hun baan 
hebben verloren of 
op het punt staan die 
te verliezen ? De 
echte 
financiële/medische 
en psychische 
gevolgen van de  
"maatregelen" zullen 
pas over maanden, of 
zelfs jaren,  zichtbaar 
worden en die zullen 
velen malen groter 
zijn dan het virus zelf. 

De samenleving 
wordt ontwricht 
doordat 
verschillende 
sectoren onder de 
maatregelen lijden, 
wat grotere 
gevolgen heeft dan 
het virus zelf 

Discussie over 
beleid 

 
Discussieonderwer
pen 

193.  (a.o. 192) jij vind het 
prima om gewoon 
met zn allen in volle 
feestzalen te gaan 
staan ,zoals tijdens 
carnaval en iedereen 
te besmetten en dan 
volle ic's te hebben. 
Maar dat was 
natuurlijk niet 
waar..... 

Volle feestzalen 
zorgen voor volle 
ic’s en dat zijn ook 
ernstige gevolgen. 
Daardoor zijn de 
maatregelen nodig 

Discussie over 
beleid 

Discussieonderwer
pen 

194. (192) (a.o. 193) Nee ik vind 
absoluut dat we 
rustig aan moeten 
doen met indoor-
evenementen maar 
tegelijkertijd weten 

Is het eens met 
commentaar 193 
maar vind de 
maatregelen te ver 
gaan 

Geeft uitleg 
 
Discussie over 
beleid 

Doordachte 
discussievoering 
Discussieonderwer
pen 



 

72 
 
 

 

 

we dat de kans nihil is 
om buiten besmet te 
raken ik vind het 
hoog tijd dat de 
"maatregelen" 
buitenshuis vervallen. 
Nederland heeft een 
gigantische 
entertainment 
industrie waar we 
trots op mogen zijn. 
We kunnen en mogen 
die niet zomaar laten 
vallen. 

195. (193) (a.o. 194) is het al 
zeker dat buiten geen 
besmettingen plaats 
vinden? Kans is veel 
kleiner, dat weten 
we, maar stel je staat 
bij Pinkpop vooraan 
in een vol veld met 
40000 man dan ben 
ik bang dat dit niet 
zonder risico is.  
De maatregelen van 
de overheid zijn 
natuurlijk niet met 
een schaartje te 
knippen en soms 
pijnlijk. Ik zou een 
hoop dingen anders 
doen, maar goed ik 
denk dat de intenties 
goed zijn. Maar ik 
moet dan ook wakker 
worden en ben een 
schaap :)) 

Buiten kunnen ook 
besmettingen 
plaatsvinden. De 
maatregelen zijn 
pijnlijk maar wel 
terecht. 
Door zichzelf een 
schaap te noemen, 
ziet deze 
reageerder zichzelf 
als een volgeling 

Discussie over 
beleid 

Discussieonderwer
pen 

196. (189) (a.o. 192) Dat klopt, 
het gros van de 
horeca mag vallen, 
toch een verzadigde 
markt. En nee dit vind 
ik niet erger dan 
onnodige doden. 

De horeca is een 
verzadigde markt 
en mag daardoor 
ineen vallen 

Discussie over 
beleid 

Discussieonderwer
pen 
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197.  Heel simpel, geloof 
de mainstream media 
niet, ik weet niet wat 
voor een spelletje de 
politici in de wereld 
spelen, maar er klopt 
kant nog wal van. 

Mainstream media 
is niet te 
vertrouwen 

Discussie over 
media 

Discussieonderwer
pen 
 

198.  (a.o. 197) Hahaha. 
Woorden als 
mainsteam media 
worden veelal ingezet 
door mensen die 
helemaal niet bezig 
zijn met een 
volwassen houding. 
Hoe zit jij hierin? 

Noemt reageerder 
197 onvolwassen 
en vraagt om een 
discussie 

Vraagt om 
uitleg 

Doordachte 
discussievoering 
 

199. (197) (a.o. 198) Hoe jij het 
intrepeteert moet je 
zelf weten, Maar na 
hemelvaart dat de 
regering zo boos was 
op de nederlanders 
voor samenscholen 
op het strand, ( wat 
door het nieuws werd 
gerapporteerd de dag 
er na ). Laten ze een 
foto zien van 2 jaar 
ervoor dus 2018.  
 
Het is erg genoeg dat 
er mensen door zijn 
overleden, maar 
statistisch gezien 
komt dit virus nog 
niet eens in de buurt 
van de griep, en dat 
kwam niet zoals de 
regering zegt door 
snel ingrijpen want ze 
waren allemaal veel 
te laat. Dit virus is idd 
gevaarlijk voor hele 
oude mensen en 
mensen die al een 
immuun probleem 
hebben, maar het 

Het nieuws laat 
onjuiste beelden 
zien en de corona 
cijfers zijn gelijk 
aan de griep en 
wordt te extreem 
behandelt 

Discussie over 
NOS 
 
Discussie over 
corona 

Discussieonderwer
pen 
 
 
Discussieonderwer
pen  
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komt bij lange na niet 
in de buurt van een 
echte pandemie.   
 
Dat is dus mijn vraag 
waarom word dit 
virus behandeld alsof 
de pest terug is? 
Terwijl de cijfers iets 
heel anders zeggen. 

200.  (a.o. 198) woorden 
als complottheorie 
worden meestal 
ingezet door mensen 
die helemaal geen 
hersencellen hebben 
die actief zijn. 
Nabrabbelen voor 
voorbrabbel. 

Complottheorieën 
worden vaak 
nagepraat door 
mensen die zelf 
niet nadenken 

Discussie over 
complottheori
e  Belediging  

Discussieonderwer
pen 
Doordachte 
discussievoering 
 

201.  Mondkapjes 
belemmeren goede 
inademing en 
uitademing!!! 
Het maakt ons ziek!!! 
Ademen heeft ,n 
functie!!!   
Namelijk het zuiveren 
van longen!!!! 

Tegen de 
mondkapjesplicht, 
ze maken ons ziek 

Discussie over 
beleid 

Discussieonderwer
pen 

202.  ? Tien procent heeft 
de ziekte 
doorgemaakt? 35:48 
Dat is snel gegaan. Nu 
dus 1,7 miljoen. Bij 
Van Dissel was het 
laatst nog ruim één 
miljoen. 
Kent iemand een 
bron hiervoor? 

Heeft vraagtekens 
bij de genoemde 
aantallen en vraagt 
om een bron 

Discussie over 
NOS 
Vraagt naar 
bewijs 

Discussieonderwer
pen 
Doordachte 
discussievoering 
 

203.  (a.o. 202) Oftewel 
0.13% sterfte 

cijfer.         griep 0.16% 

Griep heeft een 
hoger sterftecijfer 
dan corona 

Discussie over 
corona 

Discussieonderwer
pen 

204.  (a.o. 202) Volgens mij 
kwam dat van het 
RIVM in de laatste 
technische briefing 
aan de TK. Ik denk 

Wantrouwt de 
data van het RIVM 

Discussie over 
beleid 

 
Discussieonderwer
pen 
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trouwens niet dat die 
data klopt. 

205.  (a.o. 203) 
10.500(oversterfte 
cbs)/1.700.000=0.61
%, weet niet hoe je 
op 0.13% uitkomt. En 
waar haal je 0.16% 
voor griep vandaan? 

Wantrouwt de 
informatie die 
reageerder 203 
geeft 

Vraagt om 
bewijs 

Doordachte 
discussievoering 
 

206. (203) (a.o. 205) via de 
cijfers van het RIVM. 

Heeft informatie 
van het RIVM 
overgenomen 

Discussie over 
beleid 

Discussieonderwer
pen 
 

207. (203) (a.o. 205) en ik praat 
over het wereldcijfer 
niet van nl check ook 
WHO cijfers 

De informatie gaat 
over de hele 
wereld 

Corrigeren  Doordachte 
discussievoering 
 

208.  het niveau van de 
gemiddelde nos 
kijker: 10:22 

Het gemiddelde 
niveau van de NOS 
kijker zou gelijk zijn 
aan een meneer 
die meerdere 
vragen over 
mondkapjes stelt 

Discussie over 
NOS 

Discussieonderwer
pen 
 

209.  (a.o. 208) hahaha, ja, 
typerend voor de 
verzonnen  vragen ..." 
in mijn elleboog 
hoesten en niezen, 
moet ik dan ook in 
mijn knieholte 
schijten? " 

De NOS heeft de 
vragen verzonnen 

Discussie over 
NOS 

Discussieonderwer
pen 
 

210.  (a.o. 208) Yep EQ NUL 
STOMWEG maar 
GELOVEN in ZIJN 
AANGESTUURD  
PROPAGANDA FAKE 
NIEUWS om die 
FASCISTISCHE 
"MARK"XISTISCHE  
MENSRECHTEN 
SCHENDENDE BELEID 
MAAR zijn DUIVELSE 
DING TE LATEN 
DOEN!! WAKE UP 
PEOPLE doe je 
onderzoek NAAST de 
MSM PROPAGANDA 

De NOS is 
propaganda, fake 
new en het huidige 
beleid schendt de 
mensenrechten 

Discussie over 
NOS Discussie 
over beleid 

Discussieonderwer
pen 
Discussieonderwer
pen 
 



 

76 
 
 

 

 

al Is het voor JE 
KINDEREN!! 

211.  Wat een onzin ik was 
3 oktober 
opgenomen in het 
ziekenhuis olvg oost 
en daar heb ok 
gelegen tot 
vanmiddag en het 
was daar dood en 
dood stil 
verplegers/dokters 
zaten met elkaar te 
praten zonder dat 
bescherm ding op 
hun hoofd dus ik 
weet niet waarom 
het zo erg gemaakt 
wordt want het 
ziekenhuis lag echt 
LEEG 

Spreekt uit eigen 
ervaring dat de 
ziekenhuizen leeg 
waren. Dat de IC’s 
volstromen zou 
dus niet kloppen 

Eigen ervaring 
 

Doordachte 
discussievoering 
 
 

212.  (a.o. 211) Liggen de 
mensen met corona 
niet op een andere 
afdeling? DAAR zal t 
druk zijn dan en indd 
in t rest van t 
ziekenhuis niet. Lijkt 
me logisch? 

Corona patiënten 
liggen op een 
andere afdeling 

Geeft uitleg Doordachte 
discussievoering 
 

213. (211) (a.o. 212) ik lag op de 
corona afdeling 
omdat ze dachten dat 
ik corona had en er 
lagen alleen 3 
mensen en een 
meisje waarvan ze 
dachten dat ze 
corona had. En ik 
bleek een dubbelen 
longembolie te 
hebben. Dus ik weet 
wel waar over ik 
praat 

De reageerder lag 
wel op de corona 
afdeling en daar 
was het rustig 

Eigen ervaring Doordachte 
discussievoering 
 

214. (211) (a.o. 212) ja die had 
je niet zien aankomen 
ik kreeg geen lucht en 
het enige wat hun 

De artsen hadden 
het fout wat 
betreft de 

Eigen ervaring Doordachte 
discussievoering 
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zeggen is je hebt 
corona neeej ik was 
bijna dood door dat 
ze dat dachten want 
ik heb gwn een 
bloedprop zitten in 
allebij mijn longen!!! 

longziekte die deze 
reageerder had 

215. (212) (a.o. 213, 214) oh ik 
heb wel 
gekkere/incompetent
ere verhalen gehoort 
hoor :p Ken een hoop 
mensen die een 
geliefde verloren zijn 
aan imcompetentie in 
de medische wereld. 
Meer dan ik er ken 
die met corona te 
maken hebben gehad 
haha.  
 
Dankjewel voor je 
uitgebreide verhaal 
^^ was oprecht 
benieuwd! Super 
raar, heb ook op de 
website van t olvg 
gekeken en 
zogenaamd toen jij er 
was hebben ze 
corona patienten van 
andere ziekenhuizen 
overgenomen 
(mischien andere 
locatie dan oost...) 
 
Gellukig dat je dr 
levend vanaf bent 
gekomen! 

Heeft herkenbare 
situaties 
meegemaakt 
Had gezien dat in 
die periode 
coronapatiënten 
waren 
overgenomen 

Eigen ervaring Doordachte 
discussievoering 
 

216. (211) (a.o. 215) waar kun je 
zien of ze die dag 
corona patiënten 
hebben aangenomen 
??? 

Vraagt zich af waar 
reageerder 215 de 
informatie 
vandaan heeft 

Vraagt naar 
bewijs 

Doordachte 
discussievoering 
 

217.  Allemaal voor die 
spuit nos wat een 

De NOS vertelt 
leugens 

Discussie over 
NOS 

Discussieonderwer
pen 
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leugen :P vul u het 
zelf maar aan :) 

218.  Waar is de griep 
gebleven ?? 

Vraagt zich af waar 
de griep gebleven 
is nu corona er is 

Discussie over 
corona 

Discussieonderwer
pen 

219.  (a.o. 218) Op dezelfde 
plek als de vorige drie 
keer in de afgelopen 
negen jaar toen er 
ruim minder dan 
1000 doden vielen 

De griep is nooit 
weg geweest 

Discussie over 
corona 

Discussieonderwer
pen 

220.  (a.o. 218) Griep = 
combi van influenza + 
rhino + cojonavirus. 
Griep is er dus 
gewoon. Zoals altijd. 

Griep is er nog 
steeds en het 
coronavirus valt er 
ook onder 

Discussie over 
corona 

Discussieonderwer
pen  

221. (218) (a.o. 219) bs Vindt het 
commentaar 219 
onzin 

Uitspraak 
zonder 
onderbouwing  

Ondoordachte 
discussievoering 
 

222.  (a.o. 219) Waar haal 
jij die cijfers 
vandaan? 

Vraagt om een 
bron voor 
commentaar 219 

Vraagt naar 
bewijs 

Doordachte 
discussievoering 
 

223. (219) (a.o. 221) Nee hoor. 
Gewoon de feiten. 

Commentaar 219 
klopt wel, het zijn 
feiten 

Uitspraak 
zonder 
onderbouwing  

Ondoordachte 
discussievoering 

224. (219) (a.o. 222) Ik kan geen 
link plaatsen. Ik heb 
het ook geprobeerd 
met een spatie. De 
cijfers staan op 
volksgezondheid info. 
Als je dit in google 
gooit kom je bij die 
pagina uit: 
oversterfte influenza 
volksgezondheid info 

Reageerder 219 wil 
de bron delen, 
maar kan geen link 
plaatsen 

Geeft uitleg Doordachte 
discussievoering 

225. (222) (a.o. 224) Je bedoeld 
2011 2012 en 2014. 
Maar in die andere 
jaren waren er wel 
vergelijkbaar aantal 
doden met nu, 
waarom toen niet 
alles op zijn kop 
zetten zoals nu 

t/m commentaar 
246 ontstaat een 
discussie over hoe 
een link geplaatst 
kan worden en 
wordt reageerder 
219 als troll gezien 
omdat deze niet 
direct met bewijs 
komt 

 Doordachte 
discussievoering 
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226. (218) (a.o. 223) feiten ?? 
Pfff onderbouw die 
eens dan 

Vraagt om bewijs  Doordachte 
discussievoering 

227. (219) (a.o. 226) Doe ik. Ik 
beschrijf hoe je naar 
de cijfers kan komen 
over het aantal 
griepdoden de 
afgelopen negen jaar. 

  Doordachte 
discussievoering 

228. (218) (a.o. 227) ik ben 
benieuwd ..geen bs. 
Links aub 

  Doordachte 
discussievoering 

229. (219) (a.o. 228) Ik kan geen 
links sturen 
aangezien dan mijn 
reactie niet geplaatst 
wordt. Je kan de 
cijfers vinden door via 
google dit te zoeken: 
oversterfte influenza 
volksgezondheid info. 
Dan kom je bij de 
data. 

  Doordachte 
discussievoering 

230. (218) (a.o. 229) dat dacht ik 
al ..whahaha 

  Doordachte 
discussievoering 

231. (219) (a.o. 230) Wat is je 
probleem? Veel 
youtube kanalen 
hebben de optie van 
het plaatsen van links 
uitgezet. NOS 
blijkbaar ook. Vind je 
dat grappig? Apart 
gevoel voor humor 
heb jij. 

  Doordachte 
discussievoering 

232. (218) (a.o. 231) ja idd 
grappig ,,en waarom 
zouden ze dat doen 
dan ??  .........Denk .. 

  Doordachte 
discussievoering 

233.  (a.o. 232) kap maar, 
dit is een trol, zonde 
van je energie 

  Doordachte 
discussievoering 

234. (218) (a.o. 233) dan is het 
echt geen goeie Troll 
…hahaha 

  Doordachte 
discussievoering 

235. (219) (a.o. 232) 
Waarschijnlijk om 

  Doordachte 
discussievoering 
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spam te voorkomen. 
Maar goed, je wil dus 
niet reageren op de 
feiten? Puur omdat je 
blijkbaar niet weet 
hoe google werkt als 
iemand zelfs de 
trefwoorden aan je 
geeft? 

236. (219) (a.o. 233) Hahahaha. 
Dus ik ben een trol 
omdat ik met cijfers 
kom? Interessante 
definitie van een trol 
heb jij. Noem je 
iedereen die met 
cijfers komt die je 
niet leuk vind een 
trol? 

  Doordachte 
discussievoering 

237. (233) (a.o. 234) zijn ze ook 
niet, ze missen de 

kennis     . Komen 
nooit met feiten, 
maar eisen die wel 
van jou. 

  Doordachte 
discussievoering 

238. (233) (a.o. 236)  waarom 
kan ik dan wel.links 

plakken?                        

                       

  Doordachte 
discussievoering 

239. (219) (a.o. 238) Onder deze 
video? Vreemd. Ik 
geef gewoon prima 
een manier om er te 
komen. Je hoeft 
alleen maar in google 
iets te kopiëren en je 
komt bij de site. Maar 
goed, blijkbaar 
durven jullie dat niet 
want dat blijkt 
zomaar opeens dat ik 
gelijk heb. 

  Doordachte 
discussievoering 

240. (218) (a.o. 239) pfff ,,, les 
gehad van . Professor 
Dunning Krüger. ? 

  Doordachte 
discussievoering 

241. (218) (a.o. 237) dat bedoel 

ik ,,             ,maar een 

  Doordachte 
discussievoering 
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troll trollen blijft leuk 

.      

242. (219) (a.o. 240, 241) Je 
bent zeker aan het 
trollen. Je hoofd in 
het zand steken en 
doen alsof de cijfers 
en niet zijn. Super 
knap van je hoor. 
Daarnaast bestaat 
professor Dunning 
Kruger niet. Het 
Dunning-Kruger 
effect is bedacht door 
twee mensen, 
Dunning en Kruger. 

  Doordachte 
discussievoering 

243. (218) (a.o. 242) whahahaha 
... jij bent zeker geen 
troll ..sorry .. 
Die zijn over het 
algemeen best slim .. 

  Doordachte 
discussievoering 

244. (219) (a.o. 243) Heb je het 
al aangedurfd om 
naar de griepcijfers te 
kijken? Of vind je dat 
toch te spannend? 

  Doordachte 
discussievoering 

245. (218) (a.o. 244) veel te 
spannend ..brrrr. 

  Doordachte 
discussievoering 

246. (219) (a.o. 245) Ja snap ik 
hoor. Er achter 
komen dat iemand 
anders gelijk heeft is 
ook heel erg lastig. 
Het is veel 
makkelijker om dan 
te laten zien dat je 
zelfs niet snapt wat 
het Dunning-Kruger 
effect is. 

  Doordachte 
discussievoering 

247.  (a.o. 219) weet echt 
niet waar je deze 
cijfers vandaan haalt. 
Er gaan echt wel ruim 
3000 mensen dood 
per jaar aan de griep. 
Bij heel veel mensen 
wordt er nooit griep 

Griep wordt 
vergeten, wanneer 
iemand overlijd is 
het door corona 

Discussie over 
corona 

Discussieonderwer
pen  
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geconstateerd als 
doodsoorzaak.. Maar 
nu als er iemand 
dood gaat is het 

corona.          

248. (219) (a.o. 247) Zoals ik hier 
al heb gezegd, als je  
oversterfte influenza 
volksgezondheid info 
in google gooit en 
dan de bovenste link 
aanklikt dan kom je 
bij de cijfers uit. IN 
2010/2011 was er 
een oversterfte van 
400, in 2011/2011 
was er een 
oversterfte van 600 
en in 2013/2014 was 
er een oversterfte 
van nul. Ik kan er ook 
niks aan doen maar 
dat zijn gewoon de 
cijfers 

Probeert weer met 
bewijs te komen  

Discussie over 
corona  

Discussieonderwer
pen 

249. (247) (a.o. 248) wtf ik krijgt 
toch echt hele andere 

cijfers hoor.                   

         Weet echt niet 
waar je dit vandaan 
haalt maar die 
getallen zijn natuurlik 
wel erg laag he die je 
nu ook op noemt. Je 
bent gewoon een trol 
ahahaha 

Gelooft reageerder 
219 niet 

Belediging  Ondoordachte 
discussievoering 
 

250.  (a.o. 218)  Dat 
noemen ze 
tegenwoordig 
Corona. Mensen 
worden bang 
gemaakt. Als je al 
verkouden bent moet 
je thuis blijven. Ga 
toch weg, als ik 
verkouden ben en ik 
voel mij goed ga ik 
werken hoor. 

Mensen worden 
bang gemaakt, 
wanneer ze 
griepklachten 
hebben wordt het 
al meteen als 
corona bestempeld 

Discussie over 
corona 
Discussie over 
beleid 

Discussieonderwer
pen 
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251.  Meer weerstand, dan 
maar de 
besmettingen 
omhoog op papier !! 

De samenleving 
krijgt een betere 
weerstand maar de 
besmettingen 
blijven stijgen 
volgens het RIVM 

Discussie over 
beleid 

Discussieonderwer
pen 
 

252.  (a.o. 251) Het is de 
standaard griepgolf! 
Wel vreemd dat de 
griep verdwenen is 

De stijgingen 
komen door de 
griep 

Discussie over 
corona 

Discussieonderwer
pen  

253. (252) Er zal meer 
geweld,overvallen etc 
gaan gebeuren! En 
nog moeilijker 
herkent worden want 
veel mensen zien er 
het zelfde uit lekkah 

Meer geweld 
doordat mensen 
onherkenbaar zijn 
door mondkapjes? 

Discussie over 
beleid 

Discussieonderwer
pen 

254.  Eerst vvd weg en 
DIKKE GRAPPIEHUISIE  
STEM 

Reageerder is 
tegen de VVD 

Geen 
inhoudelijke 
toevoeging 

Ondoordachte 
discussievoering 

255.  Kijk ook een keer 
naar zweden hoe hun 
het doen!! 

De overheid zou 
een voorbeeld 
moeten nemen 
aan Zweden 

Discussie over 
beleid 

Discussieonderwer
pen 
 

256.  (a.o. 255) Het beleid 
van Zweden is niet 
eens zo heel erg 
verschillend van 
Nederland hoor, 
voornamelijk 
adviezen en een 
aantal beperkingen 
(max aantal personen 
in een gebouw, geen 
pleeghuizen 
bezoeken, enz). 
Nederland is in een 
paar dingen net iets 
beperkender omdat 
de afstanden tussen 
dichtbevolkte 
gebieden veel kleiner 
zijn en verspreiding 
wat sneller gaat dan 
in een uitgestrekt 
land. 

Nederland doet 
het niet heel 
anders dan 
Zweden maar is 
een kleiner land 
waardoor 
besmetting sneller 
gaat 

Discussie over 
beleid 

Discussieonderwer
pen 
 
 



 

84 
 
 

 

 

257.  (a.o. 256)  in Zweden 
zijn de 
kinderen/scholen 
volledig ontzien, geen 
maskers, horeca 
overleeft en geen 
massale angst. NUL 
doden vandaag! 

Zweden doet het 
veel beter terwijl 
er geen 
mondkapjesplicht 
is en de scholen en 
horeca open zijn 

Discussie over 
beleid 

Discussieonderwer
pen 
 

258. (256) (a.o. 257) in 
Nederland is ook 
geen maskerplicht, 
geen massale angst 
en in eerste 
instanatie wilde de 
overheid de scholen 
ook volledig ontzien, 
maar die gingen 
uiteindelijk alleen 
dicht omdat de 
bevolking dat wilde, 
niet omdat het van 
de overheid moest. 

In NL is ook geen 
mondkapjesplicht 
maar de scholen 
zijn dicht door de 
bevolking 

Discussie over 
beleid 

Discussieonderwer
pen 

259.  Hahaha, NOS en 
feiten 

NOS vertelt geen 
feiten 

Discussie over 
NOS 

Discussieonderwer
pen 
 
 

260.  De deskundige 
hebben allemaal 
dezelfde mening wat 
een triest programma 

Deskundigen 
hebben dezelfde 
mening en er is 
daardoor geen 
discussie maar een 
eenzijdige mening 

Discussie over 
beleid 

Discussieonderwer
pen 
 

261.  (a.o. 260) Alles voor 
de beeldvorming 
/macht 

De eenzijdige 
mening is om de 
macht te 
behouden 

Discussie over 
beleid 

 
Discussieonderwer
pen 
 

262.  (a.o. 261) Wat een 
leven zeg, het is 
allemaal niet zo 
zwart/wit. 

Niet eens met 
reageerder 261 

Uitspraak 
zonder 
onderbouwing  

Ondoordachte 
discussievoering 
 

263.  Media = het virus! Media is het virus, 
verspreid leugens 

Discussie over 
media 

Discussieonderwer
pen 
 

264.  Ik heb geen feiten 
gehoord, alleen 
verwarde en 

De NOS heeft geen 
feiten gegeven 

Discussie over 
NOS 

Discussieonderwer
pen 
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verstrooide 
meningen. 

265.  Japan heeft al 
groepsimmuniteit 
opgebouwd door 
gezond te leven. 
Maar we horen 
natuurlijk alleen dat 
we allemaal 
doodgaan. De 10.000 
coronadoden is niet 
zoveel vergeleken 
met de 8.000 
griepdoden in 2018. 
Daarbij liepen de IC´s 
in 2016 en 2018 ook 
erg vol. We moeten 
stoppen met onze 
zorg wegbezuinigen 
en stoppen met de 
voornamelijk 
showmaatregelen. 

Vergelijking met 
Japan, niet eens 
met NL 
maatregelen. zorg 
heeft meer steun 
nodig 

Discussie over 
beleid  

Discussieonderwer
pen 
 

266.  Overheid verplicht 
ons mondkapjes!!! 
Overheid moét ze óns 
vergoeden!!! 

Overheid moet ons 
mondkapjes 
verplichten 

Discussie over 
beleid 

Discussieonderwer
pen 
 

267.  Het corona virus is 
een fabel XD 

Discussieonderwer
pen dat corona is 
bedacht 

Discussie over 
complottheori
e 

Discussieonderwer
pen  

268.  1 grote HOAX !!!!!!!! Corona is een hoax Discussie over 
complottheori
e 

Discussieonderwer
pen  

269.  Ja, inderdaad alleen 
maar die feitelijke 
fabels van de NOS!! 

NOS vertelt alleen 
fabels 

Discussie over 
NOS 

Discussieonderwer
pen 

270. (266) Inenten tegen wat 
dán ook! Je kán het 
áltijdkrijgen!!! 
Vaccinaties geven 
nóóit garantie! 

Reageerder is 
tegen vaccineren 

Discussie over 
beleid 

Discussieonderwer
pen 

271.  Leugenaars. Tedros 
had zijn 
verwachtingen/leuge
ns al bijgesteld. 
Besmettingen is een 
verkeerde term voor 
de testen 

NOS vertelt 
leugens 

Discussie over 
NOS 

Discussieonderwer
pen 
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272.  Hoe groot is de kans 
dat je besmet wordt 
door een virus 
waarvan de 
gezondheid achteruit 
gaat? 

Stelt een vraag aan 
de NOS, wil meer 
informatie 

Vraagt naar 
informatie 
 

Doordachte 
discussievoering 
 

273. (272) Zijn alle virussen 
slecht voor je 
gezondheid of 
bestaan er ook goede 
virussen? 

Reageerder stelt 
nogmaals een 
vraag, wil meer 
informatie van de 
NOS 

Vraagt naar 
informatie 
 

Doordachte 
discussievoering 

274.  lol onder elke video 
komen weer alle 
betweters hier 
praten, just STFU lol 

Reageerder merkt 
op dat er veel 
betweters een 
commentaar 
plaatsen maar vind 
dat ze hun mond 
moeten houden 

 
Belediging  
Kapt discussie 
af 

Ondoordachte 
discussievoering 
 

275.  Als alles in de handen 
van kabinet ligt gaat 
het jaren lang duren 

             

Wantrouwen in het 
kabinet 

Discussie over 
beleid 

Discussieonderwer
pen 
 

276.  (a.o. 275) Hierna 
neppe klimaat crisis 

Corona bestaat 
niet 

Discussie over 
complottheori
e 

Discussieonderwer
pen  

277.  Waar is de griepgolf 
gebleven nu? Dat is 
nu de tijd ervoor ! 
Maar alleen Corona 
Corona Corona 

Vraagt zich ook af 
waar de griep is 
gebleven 

Discussie over 
corona 

Discussieonderwer
pen  

278.  Media = virus Media verspreid 
leugens 

Discussie over 
media 
Discussie over 
complottheori
e 

Discussieonderwer
pen 
 

279. (210) (a.o. 278) EXACTLY als 
de GOSHIT19 na MEI 
al GEVLOGEN, 
FOETSIE IS!! En dan 
NU de RHINOVIRUS 
en de ENTEROVIRUS 
VOORKOMEN en 
ZONDER de SARS-
Gov2 dus WAAR 
BESCHERM je je 
TEGEN??? Dan 
natuurlijk met een 

Reageerder 210 
plaatst weer een 
commentaar dat 
de overheid 
corrupt is en 
mensen rechten 
schendt 

Discussie over 
NOS  
Discussie over 
beleid 

Discussieonderwer
pen 
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GOED draaiende 
immune system AL 
TEGEN BESCHERMD 
BENT!! WAKE-UP 
PEOPLE doe JE 
RESEARCH NAAST de 
MSM PROPAGANDA 
TV EN RADIO dan met 
de MEDE GROOIENDE 
BEWUSTWOORDEND
E  BURGERS HIER in 
nederland als uit de 
REST VAN DE 
WERELD waar de 
CORRUPTE 
FASCISTISCH 
REGERINGEN 
allemaal SCHULDIG 
ZIJN aan de 
RECHTSTAAT en de 
MENSENRECHTEN 
SCHENDINGEN en 
ALLEN het ZELFDE 
MISLEIDENDE 
LEUGEN SCRIPT 
volgen om ONS 
ALLEN de wereld 
PROBEREN naar de 
KLOTEN TE HELPEN!! 

280.  Mondkapjes zijn 
helemaal niet gezond 
om lang op te 
hebben... Gewoon 
weer eens een bewijs 
wat voor een slechte 
media we vandaag de 
dag hebben. 
Waardeloos. Dat virus 
word helemaal niet 
tegengehouden door 
niet medische 
mondkapjes... Is 
gewoon achterlijk 
 
Gewoon gezond eten 
en zo, jezelf niet gek 
laten maken door 

Mondkapjes 
werken niet, de 
media 
hersenspoelt ons, 
we moeten onze 
weerstand en 
gezondheid 
verbeteren 

Discussie over 
complottheori
e 
 
Discussie over 
beleid 

Discussieonderwer
pen 
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deze acherlijke 
media... Deze media 
zijn zelf zo 
gehersenspoeld dat 
ze voor en achter niet 
meer kunnen 
onderscheiden. 
Massa hysterie.. 
Gewoon gezond eten, 
evenuteel vit.c en d, 
en zinc nemen. 
Waarom hoor je daar 
niets over... 

281.  Nos pannekoek 
nieuws 

NOS geeft slecht 
nieuws 

Discussie over 
NOS 

Discussieonderwer
pen 
 

282.  NPO = staats 
propaganda doofpot 
media 

NPO verspreid 
propaganda 

Discussie over 
media 

Discussieonderwer
pen 
 

283.  (a.o. 282) Luiaard…. 
NPO = Nationale 
Proaganda Omroep  
Moeilijk hè? 

Corrigeert 
reageerder 282 
maar is van 
dezelfde mening 

Discussie over 
NOS 

Discussieonderwer
pen 
 

284.  Meer fabels dan 
feiten 

De video vertelt 
meer fabels dan 
feiten 

Discussie over 
NOS  
 

Discussieonderwer
pen 
 

285.  het virus verspreid 
zich via glasvezel, 
coax,isdn en de 
ether!! HET IS DE 
NOS!!!! 

De NOS verspreid 
leugens over het 
virus 

Discussie over 
complottheori
e 

Discussieonderwer
pen 
 
 

286.  Nou, voor feiten 
raadpleeg ik liever 
een betrouwbare 
bron ipv de 
propaganda machine 
van de deep state. 

De NOS is geen 
betrouwbare bron 

Discussie over 
NOS  

Discussieonderwer
pen 
 

287.  (a.o. 286) En met 
betrouwbare bron 
bedoel je zeker 
filmpjes die je op het 
internet hebt gezien. 

Vraagt zich af 
welke betrouwbare 
bronnen 
reageerder 286 
bedoelt 

Discussie over 
media 

Discussieonderwer
pen 
 

288. (22) (a.o. 287) Dit is ook 
een filmpje op het 
internet!Overigens: 
alle omroepen 
hebben hun content 

Filmpjes op het 
internet zullen 
vaak wel 
betrouwbaar zijn 

Discussie over 
media 

Discussieonderwer
pen 
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op internet staan, dus 
voor een meer 
objectieve/brede blik 
kun je inderdaad 
beter het internet op. 
Gelukkig doe je dit 
zelf ook... 

289.  (a.o. 288) Ga maar 
lekker terug naar je 
verwijderde QAnon 
pagina 

Zet de reageerder 
uit de discussie 

Belediging 
andere 
reageerder 

Ondoordachte 
discussievoering 
 

290.  Er zijn prima 
medicijnen voor 
Covid 19. Waarom 
worden die niet 
gegeven. Ja de 
overheid speelt graag 
de baas, zelfs over de 
doktoren die het 
beslist beter weten. 
Nee niet die doktoren 
die in de NPO naar 
voren geschoven 
worden. Want de 
NPO wordt geheel 
betaald door de 
overheid. Dus 
bepaald op dit 
moment de 
volksvertegenwoordi
gers hoe het er aan 
toe moet. 
Eigenlijk zouden wij 
zelf daar over moeten 
kunnen beslissen. 
Want wie wordt door 
de overheid betaald... 
juist ja. Door het volk. 
Dus weg met NPO en 
weg met deze 
overheid, die op dit 
moment duivels bezig 
is. 

Er zijn medicijnen 
tegen corona maar 
de NPO en de 
overheid houden 
dit achter en 
hebben een duivels 
beleid 

Discussie over 
complottheori
e 

Discussieonderwer
pen 
 
 

291.  DIt is geen leuk jaar 
meer geworden door 
het Corona- Virus. 

Spreekt mensen 
aan om de 
maatregelen te 
volgen en zo het 

Discussie over 
beleid 

Discussieonderwer
pen 
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Mensen gaan sneller 
dood en dingen 
kunnen niet meer 
doorgaan. 
Hoppelijk krijgen we 
het Corona-Virus 
onder controle! 
Alsjeblieft luister naar 
alle maatregelen 
want alleen zo krijgen 
we het onder 
controle. 
Laten we maar hopen 
dat dit snel voorbij is 
en het volgende jaar 
beter zal gaan, het 
liefst natuurlijk is dat 
het zo snel mogelijk 
voorbij is! Laten we 
er alsnog een leuk 
jaar van maken en 
proberen te genieten. 
 
Alleen samen krijgen 
we het Corona-Virus 
onder controle. 

virus onder 
controle te krijgen 

292.  (a.o. 291) mee eens Eens met 
commentaar 292 

Uitspraak 
zonder 
onderbouwing  

Ondoordachte 
discussievoering 
 

293.  Minister de Jonge gaf 
geen antwoord over 
de vraag over de 
overvolle kerken, 
graag had ik zijn 
reactie hierop willen 
horen. 

Vind het opvallend 
dat De Jonge niet 
inging op de 
kwestie van de 
overvolle kerken 

Discussie over 
beleid 

Discussieonderwer
pen 
 

294. (266) (a.o. 293) Hij belazerd 
de boel!!!! 

De Jonge liegt ons 
voor en is niet te 
vertrouwen 

Discussie over 
beleid 

Discussieonderwer
pen 
 

295.  en de Dame die zich 
als  1e  liet    inenten 
is een Hoax  dus NOS 
Leugens ...Leugens 
...Leugens...zij is meer 
te zien...dus  
Fabels...geen  
Feiten...!!!!! 

NOS verspreidt 
leugens, corona is 
een hoax 

Discussie over 
complottheori
e 

Discussieonderwer
pen 
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296.  Van de NOS, de 
spreekbuis van de 
overheid, moet je 
niet de waarheid 
verwachten. Fake 
news at it’s finest 

De NOS verspreid 
fake news 

Discussie over 
NOS  

Discussieonderwer
pen 

297.  Waarom 
behandelden ze de 
mentale gesteldheid 
van de bevolking 
niet? 

Vraagt zich af 
waarom de 
mentale 
gezondheid niet 
wordt besproken 

Vraagt naar 
informatie 
 

Doordachte 
discussievoering 

298. (15) (a.o. 297) Dat gaat 
maar over een deel 
van het volk hoor 

De mentale 
gezondheid gaat 
maar bij een deel 
van het volk 
minder goed dus is 
niet van belang 

Corrigeren  Doordachte 
discussievoering 
 

299. (210) (a.o. 297)  Ze WILLEN 
het volk NIET 
BEWUST MAKEN op 
de WARE FEITEN hier 
en in de rest van de 
wereld EN ZO JA dan 
waren WE NA MEI 
DIT JAAR ALLANG 
WEER in het 
GEWONE NORMAAL 
ZONDER de 1.5 DOOD 
en VERDERF 
SAMENLEVING en het 
MEDISCH FEITENLIJK 
ONGEZOND  
VERPLICHTEN MENSE 
TE MUILKORVEN wat 
zo wie zo 
SCHIJNBESCHERMING 
IS en tegen WAT???.. 
ER IS GEEN GOSHIT19 
VIRUS NA MEI dan 
NU  weer ALS 
GEWOONLIJKE de 
VIRUSSEN ELK JAAR 
met NU de 
RHINOVIRUS en de 
ENTEROVIRUS 
ZONDER de SARS-
GOV2!!  dan wellicht 

Reageerder 210 
plaatst weer een 
commentaar dat 
de overheid 
corrupt is en 
mensen rechten 
schendt 

Discussie over 
beleid 
Discussie over 
complottheori
e  

Discussieonderwer
pen 
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zijn ontgaan van 
minister Tamara van 
Ark dat HET NIET om 
een virus gaat MAAR 
OM 
EXPERIMENTEREN 
GEDRAGSMANIPULAT
IE!! EN Please STOP 
met de 
ONBETROUWBARE 
RT-PCR TEST(neem 
een blood test) dat 
maar REAGEERT op 
GENETISCH 
MATRIAAL en OUDE 
INFECTIES en 
WAARDOOR met de 
VALSE 
POSITIEVEN(SPECIFICI
TEIT NIET 
BESMETTELIJK dus!!!) 
de cijfers JUIST meer 
en "MEER TE  LATEN 
STIJGEN met de 
VALSE POSITIEVEN en 
je ONTERECHT in 
QUARANTAINE zetten 
en ANDEREN en wat 
er hieromheen 
VERDER aan 
MENSENRECHTEN 
SCHENDENDE FEITEN 
FRAUDE GEPLEEGD 
WORDT om 
DOELMATIG door 
deze 
MARK"XISTISCHE 
FASCISTISCHE  BELEID 
alles naar de KLOTEN 
te WILLEN laten 
GAAN!!!" PEOPLE 
WAKE-UP doe je 
research AUB naast 
de MSM 
PROPAGANDA!! All is 
het voor je kinderen!! 
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300. (15) (a.o. 299) Er is zoveel 
mis met je reactie, al 
is het alleen maar 
omdat je die 
hoofdletters inzet. 

Neemt reageerder 
299 niet serieus en 
er klopt niks van 
wat deze zegt 

Uitspraak 
zonder 
onderbouwing 
Belediging  

Ondoordachte 
discussievoering 
 

 

Video 2: TERUGKIJKEN: Persconferentie nieuwe coronamaatregelen; horeca sluit, mondkapjes 

verplicht  

Reageerder Commentaar Label Categorie Thema 

1.  De maatregel die ik absoluut niet 
begrijp is sluitingstijden beperken 
voor winkels, Als je wil dat het 
rustig in winkels is dan moet je 
sluitingstijden juist verruimen. 

Niet eens met 
de maatregel 
dat winkels 
beperkte 
openingstijden 
hebben 

Discussie 
over beleid 

Discussieonder
werpen 

2.  (a.o. 1) Het gaat om fascisme. Niet 
om logica. 

Het kabinet 
maakt geen 
logische 
besluiten. Ze 
zijn fascistisch 

Discussie 
over beleid 

Discussieonder
werpen 
 

3.  (a.o. 2) Fascisme = fascinatie voor 
gekkie ideeën? 

Reageerder 
vindt 
reageerder 2 
een gekkie 

Discussie 
over 
complotthe
orie 

Discussieonder
werpen  

4.  (a.o. 1) Idd begrijp ook niet dat ze 
zeggen dat alles 24/7 open moet 
zijn voor spreiding. Of bedrijven 
die mensen in nachten laten 
werken een belastingkorting 
geven ect (slimme maatregels) 

Snapt de 
maatregelen 
van het 
kabinet ook 
niet. Komt met 
betere ideeën 

Discussie 
over beleid 

Discussieonder
werpen 

5.  (a.o. 2) Want graag altijd fascisme 
roepen is erg logisch en productief 

           Daar gaat 'het' toch om? 
Anti-Fascisme! 
 
Ja toch? Strider! Je bent een held! 

Het 
commentaar 
van reageerder 
2 is onnodig 

Belediging 
naar andere 
reageerder 

Ondoordachte 
discussievoerin
g 
 

6. (1) (a.o. 4) Je schept meteen heel veel 
nieuwe banen waar mensen uit de 
horeca en culturele sector kunnen 
werken. Deze mensen zijn al 
gewend om s'avonds en s'nachts 
te werken. 

Het idee van 
reageerder 4 
om mensen ’s 
avonds en ’s 
nachts te laten 
werken is een 
goede 
maatregel 

Discussie 
over beleid 

Discussieonder
werpen 
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7.  (a.o. 1) Ze willen er een 
politiestaat / dictatuur van maken 
;) een wereldje waar alleen de 
elite het voor het zeggen heeft 

Het kabinet wil 
een dictatuur 

Discussie 
over beleid 

Discussieonder
werpen 
 

8. (3) (a.o. 7) Bedankt Thierry. Het 
commentaar 
van reageerder 
7 komt 
overeen met 
Thierry Baudet 
zijn 
ideeën/menin
g 

Uitspraak 
zonder 
onderbouwi
ng 

Ondoordachte 
discussievoerin
g 
 

9. (5) (a.o. 7) Wat voor 'wereldje' wil jij 
dan? 

         
Een 'wereldje' waarin jij de 
politiestaat van de politieke elite 
te slim af bent? Die moet ik zien 

Een wereld 
zonder elite 
aan de macht 
is niet mogelijk 

Uitnodiging 
tot discussie 

Doordachte 
discussievoerin
g 
 

10.  (a.o. 1) Er mogen toch maar een 
bepaald aantal mensen naar 
binnen per winkel? 

Er mogen 
maar een 
bepaald aantal 
mensen een 
winkel in 
waardoor je de 
drukte al 
vermijd 

Vraagt naar 
informatie 
 
 

Doordachte 
discussievoerin
g 
 

11. (5) (a.o. 10) ja 
 

Lekker voorbeeld          wat waren 

de feiten ook alweer         en 
anderhalve meter is wat? 
 

Ik heb LEGO for sale        

Er mogen 
inderdaad 
maar een 
bepaald aantal 
mensen de 
winkels in 
Gaat verder 
niet echt 
inhoudelijk 
ergens op in 

Geen 
inhoudelijke 
toevoeging 

Ondoordachte 
discussievoerin
g 
 

12.  (a.o. 1) Hierbij een uitleg daarover: 
Maatregelen: 
1) Beperkt aantal mensen in de 
winkel (afgestemd op 1.5 m 
afstand houden -> nu ook strikter 
op toegezien) 
2) Directe sluiting als winkels de 
boel niet goed in de hand houden. 
3) Beperkte openingstijden 
 

Geeft 
uitgebreide 
uitleg over de 
maatregelen 
en wat de 
effecten en 
resultaten 
daarvan zijn 

Discussie 
over beleid 
 
Deelt 
informatie 

Discussieonder
werpen 
 
Doordachte 
discussievoerin
g 
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=  
 
Effecten: 
1a) Minder mensen in de winkel 
op hetzelfde moment  
-> minder contactmomenten in de 
winkel. 
1b) Minder mensen die (voor de 
lol) willen winkelen omdat je 
langer moet wachten en je je aan 
zo veel maatregelen moet houden.  
  -> mensen stellen kleine 
aankopen uit en kopen dan vaker 
meer dingen tegelijkertijd en vaker 
alleen als het echt nodig is. 
  => minder mensen op pad  
  => minder contactmomenten op 
straat en in de winkel 
2) winkeliers zien er nog (ten 
minste iets) beter op toe dat 
mensen zich aan de regels 
houden.  
  -> meer mensen die zich aan de 
regels houden in deze 
binnenruimtes 
  => minder contactmomenten in 
de winkel 
3) Combinatie met maatregel 1) 
betekend een (nog) beperkt(er) 
maximaal aantal mensen door de 
hele dag heen die de winkel kan 
bezoeken.  
-> minder contactmomenten! 
 
Resultaat: 
Op meerdere vlakken het 
beperken van algemene 
contactmomenten tussen het 
winkelend publiek. -> minder 
mogelijke besmettingen, yay! =D 
 
Hopelijk is het nu wat duidelijker ;-
) 

13.  (a.o. 1) Voor 8 uur heeft iedereen 

al de drank in huis                

Beperkte 
openingstijden 
maken niet uit 

Discussie 
over beleid 

Discussieonder
werpen 
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14.  (a.o. 1) Wat wordt er toch weer 
veel belastinggeld weggegooid aan 
een trollenleger die burgers moet 
beledigen en aanvallen om Firma 
list en bedrog wat wind uit de 
zeilen te halen. 

De overheid 
verspilt geld 
en bedriegt de 
samenleving 

Discussie 
over beleid 

Discussieonder
werpen 
 

15.  (a.o. 1) Deze bestuurders krijgen 
een orgasme als ze 
kilometerslange rijen voor de 
ingang zien staan, zo typerend 
voor socialistisch bestuurde 
landen. 

De overheid is 
socialistisch en 
wordt juist blij 
van lange rijen 
voor de 
winkels 

Discussie 
over beleid 

Discussieonder
werpen 
 

16. (1) (a.o. 15) Je bedoeld die kilometers 
lange rijen autos bij 
voedselbanken in de VS? 

Maakt een 
vergelijking 
met de 
voedselbanken 
in de VS 

Discussie 
over beleid 

Discussieonder
werpen 
 

17.  (a.o. 1) helemaal gelijk klopt niks 
van 

Is het ook niet 
eens met de 
maatregelen 

Discussie 
over beleid 

Discussieonder
werpen 
 
 

18.  (a.o. 2) plus ze hopen hiermee dat 
meer mensen boodschappen 
zullen bestellen. 

Met beperkte 
openingstijden 
hoopt de 
overheid op 
meer online 
bestellingen 

Discussie 
over beleid 

Discussieonder
werpen 
 
 

19.  (a.o. 1) Denk dat het meer te 
maken heeft met het drank 
verkoop, kroeg gangers die naar 
de aldi gaan om aan meer drank te 
komen, makkelijker de verkoop te 
handhaven met een winkel die 
dicht is rond die tijd want een 
dichte winkel komen ook niemand 
in de rij staan voor een 6pack, wat 
vorige week dus het probleem was 
kroeg dicht = verder gaan bij de 
Aldi 

De beperkte 
openingstijden 
hebben te 
maken met 
drankverkoop. 
Het voorkomt 
thuiskroegen  

Discussie 
over beleid 

Discussieonder
werpen 
 
 

20.  (a.o. 1) Het volk moet 
geconditioneerd worden in een 
oorlogs mentaliteit, avondklokken, 
kop houden, uniformpje aan 
(masker) logica is er niet, pcr 
testen zijn onbetrouwbaar en 
dodental vergelijkbaar met griep 

Er zit geen 
logica in de 
maatregelen. 
De overheid is 
het volk aan 
het 
conditioneren 
tot een 

Discussie 
over beleid 

Discussieonder
werpen 
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oorlogsmentali
teit 

21.  (a.o. 1) Ja en nee. De maatregel 
is enerzijds 
logisch maar 
ook weer niet 

Discussie 
over beleid 

Discussieonder
werpen 

22. (1) (a.o. 20) Dat komt omdat Bill 
Gates ons met microchips wil laten 
injecteren, alle covid symptomen 
komen door 5G je kan jezelf hier 
makkelijk tegen beschermen met 
twee lagen aluminiumfolie op je 
schedel. 

Corona is 
ontstaan door 
5G en Bill 
Gates 

Discussie 
over 
complotthe
orie 

Discussieonder
werpen  

23.  (a.o. 1) het gaat om sluiten om 
20u 's avonds, uitgezonderd 
levensmiddelen, dat zal niet een 
enorme verandering zijn. 

De maatregel 
zal niet voor 
heel veel 
verandering 
zorgen 

Discussie 
over beleid 

Discussieonder
werpen 
 

24.  (a.o. 1) Indd, bedenk een oplossing 
om de horeca OPEN te houden ipv 
de boel dichtgooien. De gevolgen 
door sluiting zijn buiten 
proportioneel. Ik heb het idee dat 
de overheid dit bewust doet om 
de macht bij de burger weg te 
halen. Ons geest te verzwakken en 
ons (financieel) afhankelijker van 
de staat te maken. 

Horace moet 
openblijven. 
De overheid 
haalt op deze 
manier de 
macht bij het 
volk weg 

Discussie 
over beleid 

Discussieonder
werpen 
 

25. (1) (a.o. 24) Afhankelijker van "de 
staat" maken? met welk doel? En 
financieel afhankelijk maken van 
de staat.... als de staat een bedrijf 
zou zijn dan zou de burger de 
aandeelhouder zijn. Er ontbreekt 
toch echt logica in jouw theorie. 
Wij leven niet in een of andere 
bananen republiek waar de 
machthebber miljarden in zijn 
eigen zak kan steken. Zelfs Rutte 
heeft een heel bescheiden salaris 
(170K per jaar) 

Wat 
reageerder 24 
zegt klopt niet, 
zit geen logica 
in. de staat 
maakt ons niet 
(financieel) 
afhankelijk 

Kritiek op 
andere 
reageerder 

Doordachte 
discussievoerin
g 
 

26.  (a.o. 1) Alles draait om het volk te 
beperken!  Uitproberen hoe het 
volk zich aanpast. Macht laten 
zien. Het volk armer maken zodat 
deze weinig kan. 

De overheid 
heeft te veel 
macht, we 
moeten in 
opstand 
komen 

Discussie 
over beleid 

Discussieonder
werpen 
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Wij moeten hiertegen in opstand 
komen. Het is genoeg ! 
" De kan ik nu vol." 

27.  (a.o. 5) Lekker anoniem op 
YouTube bezorgde mensen trollen. 
Wat een absolute held ben jij. 

Reageerder 5 
is een troll, 
maakt mensen 
verkeerde 
dingen wijs 

Belediging  
naar andere 
reageerder 

Ondoordachte 
discussievoerin
g 
 

28. (5) (a.o. 27) lekker anoniem ja met je 
wereld inzicht captain hindsight 

Belediging 
naar 
reageerder 27 

Belediging 
naar andere 
reageerder 

Ondoordachte 
discussievoerin
g 
 

29. (27) (a.o. 28) Is goed klapkaak, ga nu 
maar je huiswerk maken 

Stuurt 
reageerder 5 
weg uit de 
discussie 

Belediging 
naar andere 
reageerder 

Ondoordachte 
discussievoerin
g 
 

30. (5) (a.o. 29) dat doet je moeder al Belediging 
naar 
reageerder 27 

Belediging 
naar andere 
reageerder 

Ondoordachte 
discussievoerin
g 
 

31.  (a.o. 1) Wat dacht je van de 
winkelwagentjes? - 
Besmettingsbron; Wat dacht je 
van mondkapjes? - Werkt 
averechts. Aan al die objecten 
kunnen virussen zich aan hechten 
en mee overgedragen worden. 
Beter is het om je mond dicht te 
houden en door je neus te 
ademen. Heb je alleen nog een 
neuskapje nodig als het echt moet. 

Winkelwagentj
es en 
mondkapjes 
werken niet en 
zorgen voor 
besmettingen. 
We kunnen 
beter alleen 
door onze 
neus ademen 

Discussie 
over beleid 

Discussieonder
werpen 

32. (1) (a.o. 31) De domheid van mensen 
is verbluffend, door je neus 
ademen? waarom zou dat virussen 
tegenhouden? Waarom denk je 
dat ze bij de covid test een sample 
uit de neus halen? 

Reageerder 31 
is dom door te 
zeggen dat we 
alleen door 
onze neus 
moeten 
ademen want 
het virus kan 
alsnog  daar 
doorheen 
komen 

Discussie 
over corona 

Discussieonder
werpen 
 

33. (31) (a.o. 32) Jezus wat ben jij dom zeg, 
dat is als het virus al in je neus zit. 
Nee het is niet 100 % maar door je 
neus ademen en je mond dicht 

Geeft 
tegenargumen
t dat het 
ademen door 
je neus beter 

Belediging 
naar andere 
reageerder 
 

Ondoordachte 
discussievoerin
g 
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houden scheelt veel meer dan zo'n 
kapje 

werkt dan een 
mondkapje 

Discussie 
over beleid 

Discussieonder
werpen 
 

34. (1) (a.o. 33) Je neus, mond, keel en 
longen zijn allemaal met elkaar 
verbonden, het maakt letterlijk 
geen zak uit of je door je neus of 
mond ademt. Normale mensen 
ademen overigens standaard al 
door hun neus. 

Geeft 
tegenargumen
t dat door je 
neus ademen 
niet werkt 
tegen besmet 
raken 

Discussie 
over beleid 

Discussieonder
werpen 

35. (31) (a.o. 34) nee hoor normale 
mensen mensen ademen door 
mond en neus. Ik weet niet wat je 
bedoelt met niet normale mensen 
die door hun mond ademen 

Wat 
reageerder 
1/34 zegt klopt 
niet, mensen 
ademen door 
mond en neus 

Corrigeren  Doordachte 
discussievoerin
g 
 

36. (1) (a.o. 35) Weet je wat, google erop. 
Eigenwijs jong dat je bent. 

Reageerder 31 
is eigenwijs, 
reageerder 1 
wil niet meer 
in discussie 
gaan 

Belediging 
naar andere 
reageerder 

Ondoordachte 
discussievoerin
g  

37. (31) (a.o. 36) hoef ik niet, ik heb zelf 
een mond en die houd ik dicht - en 
ze moeten meer kassa's erbij doen 
behalve langer open zijn zodat het 
een beetje doorstroomt en ook die 
beveiligers bij de deur weghalen 

Gaat door met 
de discussie, 
voegt eraan 
toe dat er 
meer kassa’s in 
de winkels 
open moeten 
en de 
beveiliger weg 

Discussie 
over beleid 

Discussieonder
werpen 
 

38.  (a.o. 1) je hoeft ook niks te 
begrijpen en gewoon je billen een 
jaartje inknijpen 

Reageerder 1 
moet gewoon 
de 
maatregelen 
volgen en er 
geen 
vraagtekens bij 
zetten 

Kapt 
discussie af 

Ondoordachte 
discussievoerin
g 

39.  (a.o. 38) Waar slaat dat nou weer 
op. Hij had gewoon gelijk, dit 
wereld word geregeerd door 
rijkeluien en de elite die hele 
gekke ideeen verzinnen om de 
schapen onder controle te 
houden. De meeste mensen 
hebben dat niet door, maar helaas 

Reageerder 1 
heeft gelijk, de 
wereld wordt 
gestuurd door 
de elite en die 
hebben te veel 
macht en 
controle 

Discussie 
over beleid 

Discussieonder
werpen 
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de wereld is niet zo onschuldig als 
het lijkt. 

40. (31) (a.o. 38) wie zei dat ook alweer bij 
die hondenrace in Thailand 
volgens Rutte? 

Reageerder 31 
blijft discussie 
aangaan 

Stelt een 
vraag 

Doordachte 
discussievoerin
g 
 

41.  (a.o. 1) Is er uberhaupt een 
maatregelen logisch!!!? 

Vindt geen een 
maatregel 
logisch 

Discussie 
over beleid 

Discussieonder
werpen 

42. (2) (a.o. 20) dat is het Is het eens 
met het idee 
dat de 
overheid ons 
conditioneert 
tot een 
oorlogsmentali
teit 

Discussie 
over beleid 
 
Uitspraak 
zonder 
onderbouwi
ng  

Discussieonder
werpen 
 
Ondoordachte 
discussievoerin
g  

43. (2) (a.o. 24) daarom ook het 
samenkomen op alle mogelijke 
manieren te saboteren 

Is het eens 
met het idee 
dat de 
overheid te 
veel macht en 
controle heeft 
en daarmee 
het 
samenkomen 
van mensen 
saboteert 

Discussie 
over beleid 
 

Discussieonder
werpen 
 

44. (2) (a.o. 25) persoonlijk vind ik 

Nederland al minstens 15j een        
republiek 

Vindt dat 
Nederland al 
jarenlang een 
slecht bestuur 
heeft 

Discussie 
over beleid 
 

Discussieonder
werpen 
 

45. (2) (a.o. 31)de gehele virus theorie  
berust op nonsens.   Op ieder 
willekeurige moment ben je met 1 
biljoen virussen en bacteriën in 
aanraking. Zonder kunnen we niet 
eens leven.  En nu omdat bill gates 
het zegt kunnen we opeens geen 
standaard milde verkoudheid aan. 
Het is waanzin. 

De 
virustheorie 
slaat nergens 
op. Bill gates 
heeft het 
bedacht 

Discussie 
over 
complotthe
orie 
 

Discussieonder
werpen 

46. (1) (a.o. 44) Twijfel jij eraan dat wij 
geen democratie hebben? Geen 
vrije journalistiek en 
onafhankelijke rechtstaat? 

Nederland 
heeft geen 
democratie, 
vrije 
journalistiek 

Discussie 
over beleid 
 

Discussieonder
werpen 
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en is geen 
onafhankelijke 
rechtsstaat 

47.  (a.o. 41) Wat is er nog logisch 
momenteel? 

Niks aan het 
bestuur is 
logisch 

Discussie 
over beleid 

Discussieonder
werpen 
 

48. (2) (a.o. 47) goede vraag. Als iets 
logisch is dan wordt ’t 
gecensureerd of dan ben je een 
gekkie 

Hetgene dat 
logisch is 
wordt 
gecensureerd 
of je wordt als 
gekkie 
bestempeld 

Discussie 
over beleid 

Discussieonder
werpen 
 

49. (2) (a.o. 46) nee democratie heeft nu 
de kamer de spoedwet zonder 
escape clausule goedkeurt de 
nekslag gehad. 
 
Vrije pers.  Sinds 911 is het 
hoernalisme.   Dat nos personeel 
nu wordt belaagd en bespuugd is 
een duidelijk signaal dat we geen 
persvrijheid hebben.   Sinds de 
corona hoax is het niveau echt 
stuitend en abominabel slecht. 

Er is geen 
democratie en 
persvrijheid, 
dat is te zien 
aan de kritiek 
op de NOS. 
Corona is 
daarnaast ook 
een hoax 

Discussie 
over beleid 
 
Discussie 
over 
complotthe
orie 
 

Discussieonder
werpen 
 
 
 

50. (31) (a.o. 45) zelfs niet een loopneus 
corona corona 

Wanneer je al 
een beetje 
verkouden 
bent wordt het 
bestempeld als 
corona 

Discussie 
over corona 
 

Discussieonder
werpen 

51.  (a.o. 1) of mondkapjes: 
staphylococcus infecties, CO2 
vergiftiging, meeldauw, etc…. 

Noemt de 
negatieve 
gevolgen van 
het dragen van 
een 
mondkapje 

Discussie 
over beleid 
 

Discussieonder
werpen 

52.  (a.o. 3) leg eens uit wat Thierry 
verkeerd ziet ten opzichte van 
andere politieke partijen, want 
ben echt reuze benieuwd 

Nieuwsgierig 
naar wat 
reageerder 3 
van Thierry 
vindt 

Uitnodiging 
tot discussie 

Doordachte 
discussievoerin
g 
 

53. (3) (a.o. 52) Klimaatprobleem is echt, 
complotfiguren zijn wappies, 
verhalen over omvolking en 
partijkartel is gelul. Het blanke 

Geeft aan wat 
Thierry 
verkeerd ziet 

Geeft uitleg Doordachte 
discussievoerin
g 
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"ras" is niet superieur t.o.v. andere 
"rassen". 

54. (52) (a.o. 53) lekker het nieuws blijven 

volgen en lekker dom blijven      

Reageerder 3 
is dom door te 
denken wat 
hij/zij in 
commentaar 
53 zegt 

Belediging 
naar andere 
reageerder 
 
Discussie 
over media 
 

Ondoordachte 
discussievoerin
g 
 
Discussieonder
werpen 
 

55. (3) (a.o. 54) Lekker Thierry blijven 
volgen en lekker wetenschap 
ontkennen als een absoluut genie. 
xD En volgende keer geen vragen 
stellen waar je het antwoord niet 
op wil horen. :D Zonde van je tijd 

Reageerder 3 
vindt juist 
reageerder 52 
dom omdat 
deze Thierry 
Baudet gelooft 

Belediging 
naar andere 
reageerder 
 
Kapt 
discussie af 

Doordachte 
discussievoerin
g 
 

56. (52) (a.o. 55) waar heeft hij geen gelijk 
in dan, want jullie zijn 
medeverantwoordelijk voor alle 
ellende in onze samenleving en je 
kunt geen eens iets onderbouwen. 
Je vind trump zeker ook een 
waardeloze president ofniet 

Thierry Baudet 
heeft wel 
gelijk, alle 
ellende komt 
door de 
samenleving 

Discussie 
over beleid 
 

Discussieonder
werpen 
 

57. (52) (a.o. 55) jij wil gewoon geen 
gezond nederland. Je leeft totaal 
langs de realiteit heen 

Reageerder 3 
staat niet open 
voor andere 
inzichten en 
ideeën 

Kritiek op 
andere 
reageerder 

Doordachte 
discussievoerin
g 
 

58. (52) (a.o. 55) ik doe zelf studie naar 
bepaalde problematiek in onze 
samenleving en er moeten 
gewoon heel veel dingen anders, 
zodat iedereen met zijn of haar 
kinderen hier een leuke toekomst 
heeft, waarin we eens een keer 
geld kunnen sparen ipv alles aan 
de overheid te overhandigen. 

Is een 
deskundige 
over de 
problematiek 
in NL en er 
moeten veel 
dingen 
veranderen, 
waaronder 
minder macht 
aan de 
overheid 
geven 

Discussie 
over beleid 
 

Discussieonder
werpen 
 

59. (52) (a.o. 55) en het is niet erg als je 
bepaalde dingen niet weet, maar 
vraag t dan, zodat je er over na 
kunt denken. En dat bedoel ik niet 
gemeen 

Wil reageerder 
3 laten 
nadenken over 
de discussie 

Uitnodiging 
tot discussie 

Doordachte 
discussievoerin
g 
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60. (3) (a.o. 56) Ik heb een hele reply 
geschreven. Misschien even terug 
lezen? Trump is een gekkie. Zelfs 
als je conservatief stemt. 

Geen 
voorstander 
van Trump 

Uitnodiging 
tot discussie  

Doordachte 
discussievoerin
g 
 

61. (3) (a.o. 57) Is dat zo? Dat zijn nog al 
statements. :D 

Betwijfelt wat 
reageerder 
57/52 zegt 

Kritische 
vraag 

Doordachte 
discussievoerin
g 
 

62. (3) (a.o. 58) Hartstikke goed. 
Misschien ook eens studie doen 
naar wat populistische partijen 
werkelijk zijn. 

Raadt aan om 
ook onderzoek 
naar 
populistische 
partijen te 
doen 

Kritiek op 
andere 
reageerder 

Doordachte 
discussievoerin
g 
 

63. (52) (a.o. 60) trump heeft 6 miljoen 
mensen uit de voedselbank 
gehaald/miljoenen mensen aan 
een arbeidsplaats 
geholpen/opsporingspercentage 
ivm pedofilie is ongekend groot 
wat nooit eerder gepresteerd 
is/nooit oorlog 
gevoerd/belastingen 
verlaagd/economische groei wat 
nooit eerder is behaald, en dat 
wordt niet in de media 
weergegeven, omdat hij geen 
globalist is en dus geen 
waanideeën heeft. Dus wat is fout 
aan deze beste man. Je hebt 
duidelijk geen idee waar je over 
praat. En om terug te komen op 
het klimaat? Wist jij dat er voor 
1.4 miljoen vierkante meter meer 
ijs is ontstaan dan in de laatste 30 
jaar? Ik zal jou een filmpje laten 
zien die je op YouTube kunt vinden 
en die enorm gecensureerd wordt 
en dat heet: 
Klimaatwetenschappers maken 
gehakt van klimaatpaus Frans 
Timmermans. Ik hoor graag van je 

Legt uit 
waarom 
Trump wel een 
goede leider 
is/was en dat 
de 
klimaatcrisis 
niet bestaat 

Geeft uitleg 
Vraagt om 
bewijs 
 

Doordachte 
discussievoerin
g 
 

64. (52) (a.o. 62) populistische partijen zijn 
de linkse elites die aangestuurd 
worden door de bilderberggroep, 
heb je je daar wel eens in 
verdiept? The New WORLD orde 

Gaat in op de 
discussie 
rondom 
populistische 
partijen en 

Uitnodiging 
tot discussie 

Doordachte 
discussievoerin
g 
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NWO en haar agenda's 21 en 
2030?? 

vraagt of 
reageerder 3 
zich daar wel 
in verdiept 
heeft 

65. (3) (a.o. 64) Toen ik een tiener was, 
heb ik wel eens van die 
complottheorieën gelezen. Daar 
groei je vrij snel over heen, kan ik 
je zeggen. :) Wellicht vinden ze dat 
op QAnon interessant. Veel plezier 
daar! 

Commentaar 
64 gaat over 
complottheori
eën 

Discussie 
over 
complotthe
orieën 

Discussieonder
werpen 
 

66. (52) (a.o. 65) Complottheorieën is een 
geschreven citaat, zodat mensen 
die te kritisch zijn of de waarheid 
hebben achterhaald, beschreven 
worden in de media als 
complotdenkers, en dat is om de 
domme schapen niet te wijs te 
maken dat ze straks zelf onderzoek 
gaan doen. Jullie graven je eigen 
graf en hebben het totaal niet 
door. Wat wil je allemaal weten, 
zal ik het uitleggen. Want wel heel 
raar he? Dat zogenaamde 
complotdenkers alles wel kunnen 
onderbouwen met feiten en de 
rest eromheen niet hahaha. Hoe 
dom kun je zijn. 

Complotdenke
rs hebben juist 
gelijk want zij 
kunnen alles 
onderbouwen 
maar worden 
dus als gekkies 
neergezet in 
de media 

Discussie 
over 
complotthe
orieën  

Discussieonder
werpen 

67. (52) (a.o. 65) je kunt zelfs de analyses 
die ik je heb laten weten niet eens 
bekritiseren, laat staan een 
verhaal onderbouwen hoe jij vind 
dat het verhaal is, dat kan ook 
niet, want er is maar 1 verhaal. 

Reageerder 3 
heeft geen 
kritiek kunnen 
geven, het 
verhaal van 52 
is dus waar 

Kritiek op 
andere 
reageerder 

Doordachte 
discussievoerin
g 
 

68. (52) (a.o. 65) wat vond je van Frans 
timmermans en zijn autistische 

uitlatingen die jullie geloven       

Gaat de 
discussie aan 
over Frans 
Timmermans 

Uitnodiging 
tot discussie 

Doordachte 
discussievoerin
g 
 

69. (3) (a.o. 66-68) Stel je nu eens voor 
dat iemand van Scientology iets 
van deze strekking tegen jou zegt. 
Dan weet je nu hoe ik me voel. :) 
Veel plezier met al je leuke 
waarheidsonderzoeken! Zal vast 
net zo'n succes worden als bij die 

De verhalen 
van reageerder 
52 zijn fake 
nieuws 

Discussie 
over 
complotthe
orieën 

Discussieonder
werpen  
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pizzeria die niet eens een kelder 
had. 

70. (52) (a.o. 69) het zijn waarheden die 
naar boven zijn gehaald, waarom 
worden ze ander zo enorm 
gecensureerd, want dmv met 
elkaar te discussiëren over 
oplossingen voor bepaalde 
problematieke situaties. Iedereen 
wil een oplossing, dus vanwaar die 
enorme sencuur snapje. Ik ben er 
ook niet voor om jou boos te 
maken, ik ben gewoon enorm 
bang voor het toekomstbeeld voor 
onze kinderen. Elk jaar wordt er 
wereldwijd 800 miljoen uitgekeerd 
aan de mainstream media om ons 
op een verkeerd voetstuk te 
zetten en culturen met elkaar te 
laten escaleren en dat is gewoon 
fout. We zijn allemaal mensen van 
vlees en bloed en we doen 
allemaal ons best. Laten ze ons 
dan op zn minst een eerlijke kans 
geven, want liefde zal het nooit 
winnen van haat 

We moeten 
met elkaar 
discussiëren 
over 
problematieke 
situaties zoals 
het feit dat de 
mainstream 
media te veel 
macht heeft. 
Haat geven 
heeft geen zin 

Discussie 
over media 
 
 
Uitnodiging 
tot discussie 

Discussieonder
werpen 
 
Doordachte 
discussievoerin
g 
 

71. (52) (a.o. 69) hetzelfde als slavernij die 
maar aan 1 zijde belicht wordt ( 
heel erg gemeen) die nare periode 
hoort mensen bij elkaar te 
brengen, ongeacht nationaliteit, 
islamitische en Afrikaanse leiders 
hebben deze taferelen gecreëerd 
en is afgeschaft door blanken. Dit 
moet ook goed in acht worden 
genomen, zodat we deze 
verschrikkelijke periode nooit 
meer meemaken, dit heet 
ontwikkeling. Leren van foute 
dingen uit het verleden en zaken 
bespreekbaar maken. 

Maakt 
vergelijking 
van slavernij, 
we moeten 
leren van onze 
fouten 

Voorbeeld  Doordachte 
discussievoerin
g 

72. (52) (a.o. 69) we moeten onze kinderen 
leren lief te hebben en problemen 
bespreekbaar te maken. De korte 
tijd dat we hier mogen verblijven 
op deze aarde, moeten we zorgen 
dat we hebben bijgedragen aan 

Gaat verder op 
bovenstaande 
commentaren. 
We moeten 
problemen 

Uitnodiging 
tot discussie 

Doordachte 
discussievoerin
g 
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een vreedzame samenleving en 
niet hoe we er nu voor staan. Ben 
je dat met me eens? 

bespreekbaar 
maken 

73. (52) (a.o. 69) volwassenen en kinderen 
met veel verdriet en leed  is niet 
waarvoor we met z'n allen op deze 
aarde leven, iedereen verdiend 
geluk/liefde en eerlijke kansen. 
Het is gewoon een verschrikkelijke 
puinhoop en dan nog maar te 
zwijgen over hoe mensen met 
dieren omgaan. Harteloos!!!!!! 

Reageerder 52 
heeft vier 
commentaren 
geplaatst om 
zijn/haar punt 
te maken: er 
gaan een 
heleboel 
dingen fout in 
de wereld 

Discussie 
over beleid 

Discussieonder
werpen 
 

74. (3) (a.o. 70-73) Wat ik kan ≠ wat ik 
doe. Jij bent een complotgekkie. 
En nogal halsstarrig ook (met je er 
is maar 1 verhaal). Jou proberen te 
overtuigen is net zo zinnig als 
tegen christenen of moslims te 
gaan zeggen dat er geen bewijs is 
dat hun goden ook daadwerkelijk 
bestaan. Die voelen zich ook heel 
bijzonder door hun visie en dat 
willen ze vooral graag zo houden. 
Goed, dat was de laatste reactie 
op jou. Groetjes! <3 

Noemt 
reageerder 52 
een 
complotgekkie 
en is daarom 
niet te 
overtuigen 

Discussie 
over 
complotthe
orieën 

Discussieonder
werpen  

75. (52) (a.o. 74) ik hoop alleen dat ik je 
aan het denken heb gezet, want ik 
bestudeer de NWO al vanaf 2003 
toen ik uit iraq kwam, waarbij ik 
diende bij het korps mariniers. Ik 
hoeft echt niet altijd mijn gelijk te 
krijgen, maar ik vertel alleen 
waarheden en misschien dat ik 
ook wat van jou kan leren, wie 
weet. Daarom is het belangrijk om 
te blijven communiceren met 
elkaar. Want we worden op deze 
manier allemaal de dupe van de 
rijke elite, geloof me alsjeblieft 

Doelt erop om 
mensen aan 
het denken te 
zetten en het 
gesprek te 
starten over 
problematiek 
in de wereld 

Uitnodiging 
tot discussie 

Doordachte 
discussievoerin
g 
 

76. (52) (a.o. 74) geloof is bij de mensen 
gecreëerd, om het leven draaglijk 
te maken en ze hoop te geven op 
een betere toekomst, want denk 
je dat de rijke sjeiks ook in de 
moskee zitten? Nee want die 
hebben alles voor elkaar. De 

Geloof heeft 
vooral dingen 
kapot gemaakt 
en mensen 
gehersenspoel
d 

Geeft uitleg Doordachte 
discussievoerin
g 
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ontwikkelingslanden daar vormen 
zich de meeste geloven en niet in 
rijke omgevingen, er zal wel een 
geloof zijn bij de rijken, maar puur 
en alleen om het beste uit zichzelf 
te halen, want een geloof mag je 
een ander niet opdringen en een 
geloof waarbij geweld en moord is 
toegestaan heeft bij voorbaat al 
niks met geloof te maken, kijk 
eens naar de islamitische landen. 
Die mensen kunnen niet lezen en 
schrijven omdat onderwijs daar 
niet vanzelfsprekend is dus 
luisteren ze naar iemand ( imam) 
die ze brainwasht om aanslagen 
op eigen leiders te voorkomen en 
te laten inzien dat er hoop is ( 
geloof) 
Geloof heeft meer kapot gemaakt 
dan dat er is opgebouwd. 

77. (52) (a.o. 74) noem eens 1 land op 
waarbij de donkere en religieuze 
regeringsleiders beschikken over 
een stabiel land/medische 
voorzieningen/arbeidsplaatsen/on
derwijs/genoeg voedsel en 
watervoorzieningen? 
Want die zijn er niet. Vreemd he? 
Alleen maar geschreven citaten 
naleven die voor mensen en 
kinderen  enorm veel ellende 
hebben opgeleverd. Verdriet en 
pijn dat is wat ze kennen en dat is 
verschrikkelijk 

Gaat verder de 
discussie aan 
over het geloof  

Kritische 
vraag naar 
uitleg 

Doordachte 
discussievoerin
g 

78. (52) (a.o. 74) heb ook nog niet 1x een 
fatsoenlijk antwoord gekregen van 
iemand met een linkse visie op het 
leven, nog nooit. En ook trump 
gaat weer winnen. Beste president 
ooit, zoals ik je heb laten weten. 
En wat heeft Obama gedaan? Niks 
maar dan ook helemaal niks, ja 
fabrieken laten verhuizen naar 
buurlanden omdat de premies niet 
meer te betalen waren onder het 
mom van: de vervuiler betaald dus 

Voorstander 
van Trump en 
licht toe wat 
linkse mensen 
en Obama fout 
hebben 
gedaan 

Geeft uitleg Doordachte 
discussievoerin
g 
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gingen grote fabrieken naar de 
buurlanden en daar was het geen 
probleem wat je uitstoot ( dus er 
zitten scheidingswanden in de 
lucht?) Hij maakte de mensen wijs 
dat de ijsschotsen massaal 
afbraken en dat daardoor de 

zeespiegel stijgt         en de mensen 
geloofde hem. Zal het op een 
schoolse manier uitleggen: Obama 
kocht zelf een huis van miljoenen 
aan het water en waarom? Omdat 
hij zeker wist dat het over een 
tijdje zijn huis zal overstromen? En 
als dat waar zou zijn, dan zou 
niemand een hypotheek krijgen 
aan het water. Zijn theorie was dat 
de zeespiegel ging stijgen door 
afgebroken ijsschotsen. Ik zal je 
laten inzien dat dat niet kan, want 
bij al dat ijs, zit de massa al in het 
water bv: wij schenken voor ons 2 
een icetea in met ijs en we vallen 
allebij in slaap, denk je dat dat als 
het ijs gesmolten is, dat het glas 
overstroomd???? 

                         kan toch helemaal niet?  
Daar hoeft je zelf geen geleerde 
voor te zijn, maar alleen je 
verstand te laten werken en als er 
geen verstand is, bespreek die 
dingen dan met mensen om 
uiteindelijk in te zien dat het grote 
onzin is. GELD daar gaat het om 
GELD GELD EN NOG EENS GELD 

79. (52) (a.o. 74) maar ik laat t hierbij. Als 
het kwaad geschied is, kun je niet 
zeggen: ik heb het niet geweten, je 
hebt de kans gehad om het te 
onderzoeken en of je nou 
Nederlander bent turk/marrokaan 
of welke achtergrond dan ook? 
We zijn straks alles kwijt en zijn 
straks pionnen van hele zieke 
mensen en we hebben straks niks 
meer te willen. Ooit zal je het gaan 
inzien. Ga je er eens in verdiepen 

Reageerder 3 
moet zich 
meer 
verdiepen in 
de 
problematieke 
situaties in de 
wereld 

Kritiek op 
andere 
reageerder 

Doordachte 
discussievoerin
g 
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en wees voor jezelf eens kritisch of 
doe het voor je kinderen. Deze 
praktijken zijn onmenselijk en zeer 
wreed en het is een psychologisch 
spel die enorm schijnt te werken. 

80. (52) (a.o. 74) Ik heb ook bewijzen. Een 
filmpje van 6 jaar geleden waarin 
bill Gates het zelf zegt tegen zijn 
leerlingen maar vergat daarbij dat 
er 1 iemand was die het heeft 
vastgelegd. 

Heeft bewijs 
voor de 
uitspraken van 
Bill Gates om 
reageerder 3 
te overtuigen 

Geeft bewijs Doordachte 
discussievoerin
g 

81. (52) (a.o. 74) raar dan dat alle 
buitenlandse mensen hier naar toe 
zijn gekomen en welk land is 
perfect voor een mens, waar 
blanken  niet de leiding hebben? 
Want die zijn er niet 

Er zijn geen 
landen waar 
het goed gaat 
en blanken 
niet de macht 
hebben 

 
Discussie 
over beleid 

 
Discussieonder
werpen 
 

82. (3) (a.o. 81) Alle buitenlandse 
mensen. :D Dat zijn er een hoop. 
Verder vergeet je even dat 
Europeanen ook nog wel eens 
willen migreren. Maar goed, laten 
we het daar maar niet over 
hebben. Jij wilde gewoon even 
lekker boos worden over mensen 
met een andere kleur en je 
superieur voelen. 

Reageerder 52 
generaliseert 
buitenlanders 
onterecht 

Kapt 
discussie af 

Ondoordachte 
discussievoerin
g 
 

83. (52) (a.o. 82) nee helemaal niet, want 
ik heb vrienden van alle 
nationaliteiten en die 
werken/hebben respect voor ieder 
mens en voegen iets toe aan onze 
samenleving. Er zijn teveel 
mensen, waarbij de etnische 
verschillen te groot zijn en dan 
wordt het heel moeilijk om te 
integreren 

Ontkent dat 
hij/zij 
buitenlanders 
generaliseert 

Eigen 
ervaring 

Doordachte 
discussievoerin
g 
 

84. (3) (a.o. 83) Misschien dan de 
volgende keer eerst een keer 
nadenken voordat je zoiets typt. 

Wijst 
reageerder 52 
erop dat hij/zij 
moet 
oppassen wat 
hij/zij zegt 

Corigeren  Doordachte 
discussievoerin
g 
 

85. (52) (a.o. 84) gaat mij er gewoon om 
dat iedereen moet weten dat we 
vanbinnen allemaal rood zijn en 
iedereen probeert zn  best te 

We moeten 
elkaar juist 
gelijkwaardig 
behandelen 

Discussie 
over media 

Discussieonder
werpen 
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doen, waarom all die haat tegen 
elkaar, terwijl het leven zo leuk 
kan zijn. Moeten we onze kinderen 
dan leren om te haten? Nee toch? 
Daar is het leven te kort voor, dus 
laten we zorgen dat we iets 
toevoegen met elkaar voor deze 
wereld. En laten we dankbaar zijn 
voor wat we hebben en dat we 
gezond zijn. De media zorgt voor al 
die verdeeldheid en mensen 
trappen erin 

maar de media 
zorgen voor 
verdeeldheid   

86. (3) (a.o. 85) Oh gut nu heeft de media 
het gedaan hoor. 

Niet eens dat 
de media de 
schuld krijgt 

Discussie 
over media 
 

Discussieonder
werpen 

87. (52) (a.o. 86) de media is volksvijand nr 
1 maar dat zal je wel niet snappen 

Negatieve 
houding naar 
de media 

Discussie 
over media 
 

Discussieonder
werpen 
 

88. (3) (a.o. 87) Ik snap dat best. Jij bent 
ook zo’n complotgekkie. :D 

Noemt 
reageerder 
een 
complotgekkie 
omdat deze de 
media de 
volksvijand 
noemt 

Belediging 
naar andere 
reageerder  

Ondoordachte 
discussievoerin
g 

89. (52) (a.o. 88) zo worden alle goed 
ontwikkelde mensen genoemd, 
omdat ze teveel weten van de 
waarheid die niet aan het licht 
mag komen, want de mensen met 
een laag IQ kunnen dan zelfstudie 
plegen en ook achter de waarheid 
komen en dat willen ze niet. Ook 
heel raar: complottheorieën  
komen altijd uit en 
complotdenkers kunnen alles 
onderbouwen en de linkse rakkers 
niet. Raar he? Dat heeft te maken 

met ontwikkeling knul       

Complotdenke
rs hebben 
gelijk want ze 
kunnen alles 
onderbouwen 

Discussie 
over 
complotthe
orie 
 

Discussieonder
werpen 

90. (3) (a.o. 89) Knul. :D Leuk stukje 
grootheidswaanzin. Groetjes aan 
L. Frans! 

Verwijzing 
naar Lange 
Frans en zijn 
complottheori
e  

Discussie 
over 
complotthe
orie 
 

Discussieonder
werpen 
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91. (52) (a.o. 90) jij ook bedankt voor al je 
argumenten. Heb veel van je 
geleerd over hoe jij het allemaal 

ziet      

Spottende 
reactie naar 
reageerder 3 

Belediging 
naar andere 
reageerder 

Ondoordachte 
discussievoerin
g 
 

92. (3) (a.o. 91) Net alsof je dat ook maar 
iets boeide. Leuke act. :D 

Gelooft 
reageerder 52 
niet 

Belediging 
naar andere 
reageerder 

Ondoordachte 
discussievoerin
g 
 

93.  (a.o. 1) Juist en ook alcohol tegen 
jongeren kun je ook gewoon 
vragen voor id check alleen voor 
jongeren maar nee voor iedereen. 

Het stoppen 
van alcohol 
verkoop kan 
net zo goed als 
bij het 
weigeren van 
alcohol voor 
jongeren 

Discussie 
over beleid 
 

Discussieonder
werpen 
 

94.  Rutte heeft op de basisschool 
geloof ik de voorleeswedstrijd 
gewonnen. 

Spottende 
opmerking 
over Rutte 

Discussie 
over beleid 
 

Discussieonder
werpen 
 

95.  (a.o. 94) haha Vind de 
opmerking 
grappig 

Uitspraak 
zonder 
onderbouwi
ng 

Ondoordachte 
discussievoerin
g 
 

96.  (a.o. 94) Hij heeft namelijk last van 
een slecht geheugen, hij liegt 
zoveel dat ie vergeet wat ie de 
vorige keer gelogen heeft. 

Rutte is een 
leugenaar 

Discussie 
over beleid 
 

Discussieonder
werpen 
 

97.  (a.o. 94) Was dat voor of nadat 
Demmink hem onder handen 
nam? 

 Geen 
inhoudelijke 
toevoeging 

Ondoordachte 
discussievoerin
g 
 

98.  (a.o. 94)                            Hij lees voor  
als een robot 

Spottende 
opmerking  
over Rutte 

Geen 
inhoudelijke 
toevoeging 

Ondoordachte 
discussievoerin
g 
 

99.  De zorg in Nederland we doen of 
we de beste van de wereld zijn, 
maar in werkelijkheid is het één 
grote pruts bende.. Je ziet in ieder 
bedrijfstak verkeerde mensen op 
de verkeerde plek.. 

Negatief over 
de zorg in 
Nederland  

Discussie 
over beleid 

Discussieonder
werpen 
 

100.  (a.o. 99) Klopt helemaal. En 
gemiddeld nog geen 4 IC bedden 
per ziekenhuis. 1150 IC bedden en 
302 ziekenhuizen. 

Is het eens 
met 
reageerder 99, 
voegt cijfers er 
aan toe van de 

Discussie 
over beleid 

Discussieonder
werpen 
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ziekenhuisbed
den 

101.  
(2) 

(a.o. 99) Nederlandsche artsen zijn 
de domste en corrupste ter 
wereld.  Holistisch is taboe en met 
lyme ben je persona non grata. 
Waar ze wel goed in zijn is 
orgaanroof. 

Negatief over 
Nederlandse 
artsen 

Discussie 
over beleid 

Discussieonder
werpen 
 

102.  (a.o. 101) haaaaa haaaaaa 
haaaaaaaa 
haaaaaaahahahahahahahahahaha!
!!!!!! Mijn god in tijden niet zo 
gelachen. 
Aaaaaaahahahahahahahaha 

Vind het 
commentaar 
101 
lachwekkend, 
dus niet mee 
eens 

Uitspraak 
zonder 
onderbouwi
ng 

Ondoordachte 
discussievoerin
g 
 

103.  Het kleine voedsel tentje moet 
dicht, maar walibi blijft gewoon 
open hahahah.   
 
2 maanden terug was ik in walibi. 
Anderhalve meter werd er in de rij 
totaal niet gehouden door jong en 
oud, ontsmetten van karretjes 
gebeurd ook niet iedereen zit er 
aan. Stel iemand in de achtbaan 
heeft corona en schreeuwt, dan 
krijgt diegene achter zich het 
waarschijnlijk in de mond.(stadium 
mag je ook niet schreeuwen) Ook 
vorige week als het regent gaat 
iedereen natuurlijk schuilen, knus 
en wel naast elkaar.  Er is in een 
park misschien meer ruimte, maar 
dat zegt totaal niet dat mensen de 
1.5 meter aanhouden er is ook 
bijna geen toezicht op. Bij een 
kleine snackbar ontsmetten de 
bediendes, en is er een duidelijk 
overzicht wie zich aan de regels 
houd. en komt er veel minder man 
over de vloer dan een pretpark. 
Binnen 1 dag kunnen er meer 
corona besmettingen in een 
pretpark ontstaan waar niet word 
ontsmet, dan een kleine snackbar 
met toezicht en een max van een 
aantal man binnen. 

Oneerlijk voor 
de horeca dat 
pretparken 
wel open 
mogen terwijl 
deze zich ook 
niet aan de 
maatregelen 
houden 

Discussie 
over beleid 
 

Discussieonder
werpen 
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104.  (a.o. 103) Zo is dat Een met 
commentaar 
103 

Uitspraak 
zonder 
onderbouwi
ng 
 
Discussie 
over beleid 
 

Ondoordachte 
discussievoerin
g 
 
Discussieonder
werpen 
 

105.  (a.o. 103) Jazeker en Claudia de 
Breij mag ook nog optreden. 

Ook niet eerlijk 
dat er wel 
theatervoorste
llingen mogen 
worden 
gehouden 

Discussie 
over beleid 
 

Discussieonder
werpen 
 

106.  (a.o. 103) Ja wel raar        Eens met 
commentaar 
103 

Uitspraak 
zonder 
onderbouwi
ng 
 
Discussie 
over beleid 
 

Ondoordachte 
discussievoerin
g 
 
Discussieonder
werpen 
 

107.  (a.o. 103) alles is gewoon goed 
geregeld in Walibi hoor? je praat 
nu alleen over afgelopen zaterdag 
waar het MIS ging niks fouts 
geregeld. niet janken 

Oneens met 
commentaar 
103, de 
maatregelen 
worden wel 
gevolgd in 
pretparken.  

Eigen 
ervaring 
Discussie 
over beleid 
 

Doordachte 
discussievoerin
g 
Discussieonder
werpen 

108.  
(106) 

(a.o. 107) respect      Spottende 
opmerking 
naar 
reageerder 
107 

Belediging 
naar andere 
reageerder 

Ondoordachte 
discussievoerin
g 
 

109.  
(103) 

(a.o. 107) nou ik ben er zelf 
geweest. in het stadium mag je 
niet schreeuwen en dicht bij elkaar 
zitten, maar je mag wel achter 
elkaar in de achtbaan zitten en 
schreeuwen. Karretjes worden ook 
niet ontsmet zitten 1000e mensen 
per dag met de handen aan. Wat is 
nou gevaarlijker mega veel 
mensen in 1 park, of 100 mensen 
op een dag die een patatje halen 
wat ook goed geregeld kan zijn. Ik 
kan je vertellen dat er in de rij 

Het is 
inderdaad niet 
eerlijk dat 
horeca en 
voetbalstadia 
niet open 
mogen. 
Spreekt uit 
eigen ervaring 
dat de regels 
in pretparken 
niet goed 

Discussie 
over beleid 
 
Eigen 
ervaring 

Discussieonder
werpen 
 
Doordachte 
discussievoerin
g 
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bijna niemand 1.5 meter afstand 
hield. 

gehandhaafd 
worden 

110.  (a.o. 103) waarom zou je alles 
steeds willen ontsmetten,dat is 
toch zielig. 

Snapt niet 
waarom alles 
steeds 
ontsmet moet 
worden 

Discussie 
over beleid 

Discussieonder
werpen 
 

111.  
(103) 

(a.o. 110) gaat het mij ook niet 
om, de regels kloppen gewoon van 
geen kant. Vliegtuig kan wel, 
patatje halen kan niet. Sportschool 
en horeca moet ontsmetten, 
pretpark weer niet. Dat is mijn 
punt. Ik ben niet bang voor 
corona, of volledig lockdown of 
niet. Niet met halve maten meten. 

De 
maatregelen 
zijn niet in 
balans, 
reageerder wil 
of alles open 
of een 
volledige 
lockdown 

Discussie 
over beleid 

Discussieonder
werpen 
 

112.  
(103) 

(a.o. 110) ik ben niet bang voor 
corona, in mijn ogen moet alles 
door draaien zoals het altijd deed. 
Het gaat er om dat de regels  van 
geen kant kloppen, het ene kan 
wel het ander kan niet. Denk aan 
vliegtuigen enz. en dan komen we 
bij het volgende punt. Ze korten 
de tijden van winkels, is het niet 
juist slimmer dat ze langer open 
blijven ? Zodat mensen juist meer 
verspreid komen, nou moeten 
mensen tussen 08.00 en 18.00. 
08.00 en 22.00 klinkt beter.  Gaan 
we nu weer een lockdown in gaan 
de cijfers omlaag, gaan we 2 
maanden later weer open gaan ze 
weer omhoog ? Ik zie het nut niet. 
Bedrijven en de economie gaat 
kapot door een klein aantal 
mensen die daadwerkelijk 
overlijden. Is het niet zowizo 
logische dat als we meer testen 
dan 2 maanden geleden, dat er 
ook meer corona cijfers komen ? 
Of iedereen lockdown of niet, niet 
met halve maten meten. Kinderen 
gaan naar school besmetten elkaar 
en daarna weer ons het schiet niks 
op. 

Breidt 
argument 
verder uit met 
meer 
voorbeelden 
en oneerlijke 
maatregelen 

Discussie 
over beleid 

Discussieonder
werpen 
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113.  (a.o. 103) Het werd uitgelegd.. je 
zult altijd tegenstrijdigheden 
houden. Wat is het alternatief? 
Pretparken en stadions ook dicht? 
Alle vluchten schrappen, 
luchthavens dicht? Wel 
vrachtverkeer, maar geen 
personen?! Waarom niet gewoon 
alles dicht? Je MOET keuzes 
maken en het totaal pakket moet 
het beoogde doel behalen (met zo 
MIN MOGELIJK negatieve impact). 
Als je alle kleine snackbars en 
restaurants open wilt houden 
moet je andere sectoren sluiten, 
zoals bijvoorbeeld pretparken. Dan 
willen zij weer open.. want ja.. 
restaurants en kleine snackbars 
mogen wel open, maar pretparken 
niet!? Edit: Dat maakt het 
uiteraard niet minder vervelend 
voor alle snackbars en 
restaurants.. maar helaas heeft 
iedereen hier (in meer of mindere 
mate) last/verdriet van. 

Het is niet 
haalbaar om 
alles dicht te 
gooien dus er 
blijven altijd 
tegenstrijdighe
den. Heeft 
begrip 
Discussie over 
beleid 

Discussie 
over beleid 
en de 
maatregelen 

Discussieonder
werpen 

114.  (a.o. 113) Wat ben jij een pipo zeg. 
Als het zou kloppen wat je zegt 
dan zou het toch véél makkelijker 
zijn om etenstenten etc. open te 
houden ipv. pretparken. Hoevaak 
gaan mensen naar een pretpark.. 2 
keer in het jaar ofso? Geen haan 
die er naar kraait als ze pretparken 
dicht zouden doen. We gaan naar 
een politiestaat en door types als 
jij, die alles slikken als zoete koek, 
krijgen ze het ook nog voor elkaar. 
Lekker dankbaar naar de mensen 
die voor onze vrijheid hebben 
gevochten in de oorlog. 

Het is beter 
om horeca op 
te houden. We 
leven in een 
politiestaat en 
hebben geen 
vrijheid meer 

Discussie 
over beleid 
 
Discussie 
over beleid 

Discussieonder
werpen 
 
 

115.  
(110) 

(a.o. 111-112) Ben het helemaal 
met je eens. 

Eens met 
reageerder 
103 

Uitspraak 
zonder 
onderbouwi
ng 

Ondoordachte 
discussievoerin
g 
 

116.  
(103) 

(a.o. 113) uiteindelijk schiet het 
allemaal niet op. De cijfers gaan 
iets omlaag door deze 

De 
maatregelen 
leveren nu 

Discussie 
over beleid 
 

Discussieonder
werpen 
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maatregelen, om vervolgens weer 
alles open te gooien en opnieuw 
te beginnen. Meneer rutte zij het 
zelf ook, ik wil met de kerst weer 
gezellig met familie aan een tafel. 
Inderdaad kan je beter of alles 
dicht, of alles open houden. Want 
half werk helpt ook voor geen 
meter, want op de ene plek gaat 
corona door en de ander verliest 
geld en moet dicht. We gaan 
allemaal naar de supermarkt, alle 
kinderen gaan naar school dus 
besmetting gaat gewoon door. Het 
gaat om kleine verschil in cijfers, 
om vervolgens weer opnieuw te 
laten bloeien. Een mondkapje in 
de supermarkt werkt ook niet, als 
je verplicht karretjes moet 
vastpakken en dus weer kan 
besmetten. En was rutte niet juist 
voor groeps immuniteit ? In een 
pretpark kan 1 persoon 100den 
mensen aansteken op 1 dag, dat 
kan 1 persoon die een patatje 
haalt niet even 

halve 
resultaten op, 
niet eens met 
het huidige 
beleid 

 

117.  (a.o. 103) Helloween moet 
natuurlijk wel doorgaan he 

Halloween 
moet 
doorgaan 
daarom blijven 
pretparken 
open 

Discussie 
over beleid 

Discussieonder
werpen 

118.  (a.o. 117) dat is afgeschaft in 
Walibi. 

Halloween 
wordt niet 
meer in Walibi 
gevierd 

Corigeren  Doordachte 
discussievoerin
g 
 

119.  (a.o. 116) Ja, dat doen al die 
mensen omdat ze 
coronamaatregelen doorgeslagen, 
hysterische onzin vinden. Wat fijn 
dat er nog zoveel normale mensen 
zijn die hun gezonde verstand 
gebruiken! 

De 
besmettingen 
gaan langzaam 
omlaag omdat 
veel mensen 
de 
coronamaatre
gelen niet 
serieus nemen 

Discussie 
over beleid 
 

Discussieonder
werpen 
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120.  (a.o. 103) Je hebt ook nog een 
eigen verstand. Ga gewoon niet 
naar Walibi of de Efteling 

Mensen 
moeten hun 
eigen verstand 
gebruiken en 
niet naar 
pretparken 
gaan 

Discussie 
over beleid 
 

Discussieonder
werpen 

121.  (a.o. 103) Op wie ga je stemmen in 
maart! Geen rutte 

Tegen het 
beleid van 
Rutte 

Discussie 
over beleid  

Discussieonder
werpen 
 

122.  (a.o. 112) Cijfers gaan even goed 
omlaag in Zweden, zonder 
maatregelen 

Vergelijking 
met Zweden, 
daar gaan de 
cijfers ook 
omlaag maar 
zonder 
maatregelen. 
De 
maatregelen 
werken niet 

Discussie 
over beleid 
 

Discussieonder
werpen 
 

123.  
(52) 

(a.o. 107) het is heel goed 
geregeld: opa mag wel naar de 
hoeren, maar oma mag haar 
kleinkinderen niet knuffelen 

                             

Maatregelen 
zijn 
tegenstrijdig 

Discussie 
over beleid 

Discussieonder
werpen 
 

124.  Dus je gaat met vertellen dat het 
oke is om 1500 kinderen op school 
elke dag aanwezig moeten zijn 
maar dat een horeca van 30 
mensen dicht moet. Dit klopt 
gewoon niet 

Niet eerlijk dat 
scholen wel 
open mogen 
maar horeca 
niet. 

Discussie 
over beleid 
 

Discussieonder
werpen 
 

125.  (a.o. 124) Klopt. Eens met 
commentaar 
124 

Uitspraak 
zonder 
onderbouwi
ng 

Ondoordachte 
discussievoerin
g 
 

126.  (a.o. 124) ja Eens met 
commentaar 
124 

Uitspraak 
zonder 
onderbouwi
ng 

Ondoordachte 
discussievoerin
g 
 

127.  (a.o. 124) Inderdaad de horeca 
moet gewoon weer open, alles 
moet weer terug gebracht worden 
zoals het hiervoor was. 
Deze idioterie moet stoppen! 

Eens met 
commentaar 
124, horeca 
moet open. 
Huidig beleid is 
idioot 

Discussie 
over beleid 

Discussieonder
werpen 
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128.  (a.o. 124) Dictatuur noemen we 
dat 

Het huidige 
beleid is een 
dictatuur 

Discussie 
over beleid 

Discussieonder
werpen 
 

129.  (a.o. 124) Volgens mij snappen de 
jonge en Rutte niet dat als 
leerlingen besmet zijn, al hebben 
ze geen klachten, ze thuis komen 
bij hun ouders/verzorgers. Wij 
geven het coronavirus door aan 
onze ouders. Ik ben zelf een 
leerling op het voortgezet 
onderwijs en wil niets liever dan 
naar school gaan, maar er zijn bij 
ons op school nu te veel 
besmettingen. Kinderen lachen 
elkaar uit als ze n mondkapjes 
ophebben! 

De Jonge en 
Rutte hebben 
geen verstand 
van de situatie 

Discussie 
over beleid 

Discussieonder
werpen 
 

130.  (a.o. 124)            Lacht om 
commentaar 
124 

Uitspraak 
zonder 
onderbouwi
ng 

Ondoordachte 
discussievoerin
g 

131.  
(127) 

(a.o. 129) Als je een griepje hebt, 
dan test je al positief. Dus leef 
gewoon en doe wat je altijd al 
deed en vergeet de afgelopen 7 
maanden. 

Griep komt 
overeen met 
corona, we 
moeten 
‘normaal’ 
blijven leven 

Discussie 
over corona 

Discussieonder
werpen  

132.  (a.o. 124) O god we hebben weer 
17 miljoen experts die reageren als 
kinderen die hun snoepje niet 
krijgen. 

Opmerking 
over 
reageerders, 
alsof zij alles 
weten en boos 
worden 
wanneer ze 
hun zin niet 
krijgen 

Kritiek op 
andere 
reageerders 

Doordachte 
discussievoerin
g 
 

133.  (a.o. 124) Scholen zijn economisch 
en maatschappelijk gewoon 
belangrijker dan dat jij je biertje 
kan drinken. Deal with it. Denk 
eens niet alleen aan jezelf? 
En ga je gewoon door met je 
onverantwoordelijke gedrag, dan 
zijn  JULLIE de reden dat we 
dadelijk in een volledige lockdown 
moeten... 

Terecht dat 
scholen wel 
open zijn, deze 
zijn van 
maatschappelij
k belang. Het is 
de schuld van 
de 
samenleving 
dat we nog in 
lockdown 

Discussie 
over beleid 

 
Discussieonder
werpen 



 

119 
 
 

 

 

zitten omdat 
ze zich  niet 
aan de 
maatregelen 
houden 

134.  (a.o. 124) studenten zijn de 
toekomst 

Scholen 
moeten 
openblijven, 
belangrijk voor 
de toekomst 

Discussie 
over beleid 

Discussieonder
werpen 

135.  (a.o. 131) dus niet, wat jij zegt 
slaat nergens op, mijn vrouw had 
griep werd getest en was gewoon 
negatief, dus waar jij die onzin 
vandaan haalt weet ik niet, weet 
wel dat door figuren als jij het er 
ook niet beter op wordt. 

Het klopt niet 
dat griep 
hetzelfde als 
corona is, 
spreekt uit 
eigen ervaring 

Eigen 
ervaring 
 
Discussie 
over corona 

Doordachte 
discussievoerin
g 
Discussieonder
werpen  

136.  
(129) 

(a.o. 131) Mensen zijn bang en 
willen niks meer doen, horeca is 
dicht dus heb geen baan op t 
moment, mag niet naar school 
omdat ik verkouden ben al ben ik 
al 2x negatief getest, ja wordt leuk 
zo.. 

Door angst 
gaan dingen 
onnodig dicht, 
mensen lijden 
daar onder 

Eigen 
ervaring 
 
 
Discussie 
over beleid 

Doordachte 
discussievoerin
g 
 
Discussieonder
werpen 

137.  (a.o. 132) Gelukkig is het een 
minderheid en niet de gehele 
bevolking dat voor zichzelf 
invulling doet, volgens hun 'naar 
eigen onderzoek middels Google'. 
Het grootste gedeelte vindt de 
situatie ook net zo vervelend, 
maar snappen wel dat ze niet de 
knowhow hebben die echte 
experts wel hebben. 

Niet iedereen 
doet zich voor 
als experts en 
de meesten 
snappen dat 
de echte 
experts wel 
weten wat ze 
doen 

 
Discussie 
over beleid 

 
Discussieonder
werpen 
 

138.  
(2) 

(a.o. 124) Indoctrinatie is nog net 
even belangrijker dan 
tekenfilmvirus fearmongering  

De overheid 
indoctrineert 
ons, het virus 
bestaat niet 

Discussie 
over beleid 
Discussie 
over 
complotthe
orie 

Discussieonder
werpen 
 
 

139.  (a.o. 133) De horeca opengooien 
moet je niet alleen zien als het 
gasten-perspectief. 2/3 procent 
van de besmettingen kwam voor 
in de Horeca. Ik ben geen expert 
maar het lijkt me wel zo normaal 
om de horeca open te laten. De 

Beter om 
horeca open te 
laten vanuit 
economisch 
perspectief. 
School kan ook 
online en dan 

Discussie 
over beleid 

Discussieonder
werpen 
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ondernemers kunnen financieel 
stabiel worden en het personeel 
kan doorbetaald worden. De 
scholen voor een bepaalde 
periode dichtgooien lijkt mij 
verstandiger, doormidden van 
online lessen. 30 man in de Horeca 
maar wel 1500 kinderen op een 
redelijk smalle oppervlakte? Nee 
man. 

heb je minder 
mensen bij 
elkaar 

140.  
(2) 

(a.o. 124) Een positieve test zegt 
geheel niets.  De PCR test kan 
geheel niet eens dat nepvirus 
spotten.  Het gehele beleid berust 
louter uit Bill Gates bedrog 

De testen zijn 
niet 
betrouwbaar 

Discussie 
over 
complotthe
orie 

Discussieonder
werpen 

141.  
(2) 

(a.o. 131) verkoudheidje van vorig 
jaar is al voldoende omdat 
volslagen krankzinnige PCR test 
positief te doen uitslaan. 

PCR test is niet 
betrouwbaar 

Discussie 
over corona 

Discussieonder
werpen 

142.  
(2) 

(a.o. 134) Nee de millenials zijn 
totaal verziekt door misdadig links 
onderwijs. 

Het linkse 
onderwijs 
heeft de 
studenten 
verpest 

Discussie 
over beleid 

Discussieonder
werpen 
 

143.  
(127) 

(a.o. 141) klopt helemaal, het is 
gewoon van de gekke dit hele 
gedoe 

De hele corona 
situatie slaat 
nergens op 

Uitspraak 
zonder 
onderbouwi
ng 
 
Discussie 
over beleid 
 
 

Ondoordachte 
discussievoerin
g 
 
Discussieonder
werpen 
 
 

144.  (a.o. 128) Met die logica, Is 
iedereen die je leven probeerd te 
redden een dictator 

Niet eens met 
commentaar 
128, de 
overheid 
probeert 
alleen maar te 
helpen 

Kritiek op 
andere 
reageerder 
 
 

Doordachte 
discussievoerin
g 
 
 

145.  (a.o. 131) onjuist Het klopt niet 
dat je positief 
wordt getest 
terwijl je 
alleen de griep 
hebt 

Uitspraak 
zonder 
onderbouwi
ng 

Ondoordachte 
discussievoerin
g 
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146.  (a.o. 124) Kinderen nemen Corona 
van school mee naar huis. Hoeveel 
middelbare scholen hebben 
besmettingen? Zijn er best veel 
hoor. 

Scholen 
moeten dicht 
want die 
zorgen voor te 
veel 
besmettingen 

 
Discussie 
over beleid 

 
Discussieonder
werpen 
 

147.  (a.o. 127) niet alsof er 1 miljoen 
mensen zijn overleden neeeeee  

Cynische 
opmerking 
naar 
reageerder 
127. Corona is 
geen idioterie 
aangezien er 
zoveel mensen 
overleden zijn 

Corigeren  Doordachte 
discussievoerin
g 
 

148.  (a.o. 139) Precies. Scholen dicht en 
alle kinderen voor €3,- per uur aan 
het werk in de horeca. 

Cynische 
opmerking, 
geen goed 
idee om 
scholen dicht 
te doen 

Belediging 
naar andere 
reageerder 

Ondoordachte 
discussievoerin
g 
 

149.  (a.o. 139) Volgens mij realiseer je 
je niet hoe de maatregelen op het 
moment op de scholen verlopen. 
Ikzelf zit op de hogeschool, en 4 
van de 5 lesdagen per week zijn al 
online, de enige dagen dat er 
mensen op school komen zijn voor 
practica en één les in de klas per 3 
weken, om groepen zo veel 
mogelijk te spreiden. Hierdoor zijn 
er ongeveer 200 studenten tegelijk 
in het gebouw ipv 1500. Een 
gebouw vele malen groter dan een 
café.  
Als tijdelijk de scholen dicht gaan, 
zal ik dit jaar volgens jaar opnieuw 
moeten doen om niet meerdere 
malen een practicum te missen. 
Bovendien is het online leren 
simpelweg moeilijker om 
studenten nieuwe informatie te 
leren. Snap je nu waarom de 
scholen een uitzonderingspositie 
hebben? 

Reageerder 
139 is niet 
bewust van de 
huidige 
situatie op 
scholen. Als 
scholen dicht 
gaan heeft dit 
negatieve 
gevolgen voor 
heel veel 
studenten en 
leerlingen 

Eigen 
ervaring 
 
 
Discussie 
over beleid 

Doordachte 
discussievoerin
g 
 
 
 
Discussieonder
werpen 
 

150.  (a.o. 124) corona bestaat wel is 
gewoon een andere soort griep 

Corona is een 
vorm van griep 

Discussie 
over corona 

Discussieonder
werpen  



 

122 
 
 

 

 

wanneer dringt 't tot ze door bruh. 
het is nou eenmaal zo.  

151.  
(150) 

(a.o. 127/131) precies Eens met 
reageerder 
127/131, het is 
idioot hoe er 
met de situatie 
om wordt 
gegaan 

Uitspraak 
zonder 
onderbouwi
ng 
 
Discussie 
over beleid 

Ondoordachte 
discussievoerin
g 
 
Discussieonder
werpen 
 

152.  
(150) 

(a.o. 132) Ja misschien omdat wij 
weer een normaal leven willen 

Alles moet 
weer open 
zodat we 
normaal 
kunnen leven 

Discussie 
over beleid 

Discussieonder
werpen 

153.  
(150) 

(a.o. 133) is geen 
onverantwoordelijk gedrag. het is 
gewoon allemaal onzin. zeg dan 
alleen als je corona hebt 2 weken 
in quarantaine 

Alles moet 
weer open en 
als je corona 
hebt moet je 
in quarantaine, 
de 
maatregelen 
zijn onzin 

Discussie 
over beleid 
 
 

Discussieonder
werpen 
 
 

154.  (a.o. 133) Dwaas! Reageerder 
133 is een 
dwaas, wat 
hij/zij zegt 
klopt niet 

Belediging 
naar andere 
reageerder 

Ondoordachte 
discussievoerin
g 

155.  
(154) 

(a.o. 135) Spijtig dat ze niet 
positief was! 

Onaardige 
opmerking 
naar 
reageerder 
135 

Belediging 
naar andere 
reageerder 

Ondoordachte 
discussievoerin
g 

156.  
(154) 

(a.o. 137) Echte experts, 
laborantjes en dierenartsen! 

 Doelloze 
uitspraak 

Ondoordachte 
discussievoerin
g 
 

157.  
(154) 

(a.o. 144) 
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ 

Ongeïnteresse
erd naar 
reageerder 
144 

Belediging 
naar andere 
reageerder 

Ondoordachte 
discussievoerin
g 

158.  (a.o. 124) Brainwashed      
opzouten jij 

Reageerder 
124 is 
gehersenspoel
d en moet weg 
uit de discussie 

Belediging 
naar andere 
reageerder 

Ondoordachte 
discussievoerin
g 

159.  (a.o. 133) ow gaan we dreigen 
joh.. .omdat mensen het zat zijn 

Corona is een 
contact virus 
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mag je dictatuur invoeren voor de 
griep. \? ten eerste klopt je eerste 
zin al niet als je het over 
economisch hebt.. nitwit..  
 
DAMES EN HEREN :  dit is een 
contact/airborn virus. 1.5 meter 
helpt niet, mondkapjes helpen 
niet. en als je je veilig voelde toen 
de cassiere handschoentjes droeg, 
heb je kennelijk gemist dat de 
vakken vullers NOOIT 
handschoenen hebben gedragen. 
zo ook heb je nooit gedacht aan 
wat je allemaal aanraakt. of wat 
anderen hebben aangeraakt. 
knopje vd flessen automaat bijv.  
we hebben weer nieuwe 
supermarkt regels.. maarrr de 
handschoentjes zijn NIET terug.. ! 
 
Als de scholen open mogen blijven 
en de winkels tot 22:00 uur..  maar 
er geen bier meer verkocht mag 
worden na 20:00 , dan hoort er 
ergens een belletje te rinkelen in 
je hoofd van : DIT IS ONZIN !  dit is 
een IQ test voor de bevolking om 
te peilen hoe dom en gewillig we 
zijn.  
denk na !  dit is gewoon de griep. 
waarom ? omdat we nog steeds de 
griep (doden) cijfers niet hebben. 
 
we zijn de laatste weken als een 
gek gaan testen.. ZODOENDE 
hebben we meer "positieve" 
testen.. en nu ineens weer 
lockdown > wat werd er gezegd..  
de besmettings curve moet 
omlaag.. maar we gaan hard door 
met TESTEN.. dus komen er MEER 
positieve testen en blijft dit 
doorgaan aangezien we het 
nieuwe GRIEPSEIZOEN ingaan. 

en wordt door 
de lucht 
verspreid 
waardoor 
afstand en 
mondkapjes 
niet werken 
De overheid 
heeft te veel 
macht met de 
maatregelen 
die wij maar 
gewoon 
aannemen 
Daarnaast is 
corona een 
vorm van griep 
dus er zullen 
ook meer 
positieve 
testen komen 
in het 
griepseizoen 

Discussie 
over beleid 
 
 
Discussie 
over corona 
 

Discussieonder
werpen 
 
 

160.  (a.o. 133) en zo hebben ze jou 
precies waar je ze willen hebben. 

De overheid en 
de media 

Discussie 
over beleid 

Discussieonder
werpen 
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Ik vind het echt schrijnend dat de 
empathie van goede mensen als jij 
wordt misbruikt. Want je volgt de 
mainstream media en bent 
geconditioneerd over een langere 
periode om te geloven dat de 
corona maatregelen helpen tegen 
dit virus en daarom wijs je 
anderen er op. De waarheid is 
echter anders. Maar de leugen is 
zo groot dat velen het al niet meer 
kunnen bevatten. Zij verkeren in 
cognitieve dissonantie. We leven 
in een dictatuur. Er zit hier een 
agenda achter. Ik adviseer je ZELF 
kritisch na te denken en niet 
klakkeloos aan te nemen wat Hugo 
& Rutte zeggen. En ga verder 
kijken dan de mainstream media / 
kranten. Hoop het beste voor jou. 
De waarheid is namelijk vre-se-lijk. 

hebben ons in 
de hand. We 
leven in een 
dictatuur 

Discussie 
over media 

 

161.  (a.o. 124) Ja dat is oké! Je moet 
wel als ouders nu meer thuis 
blijven. En is het laatste wat je wil 
dat je kinderen er dan ook 

zijn                 

Als ouder wil 
je dat je 
kinderen naar 
school gaan 
omdat veel 
ouders nu 
thuis werken 

Discussie 
over beleid 

Discussieonder
werpen 
 

162.  (a.o. 150-153) je piept wel anders 
als opa en oma het krijgen 

Reageerder 
150 heeft geen 
gelijk en zal er 
anders over 
denken 
wanneer 
zijn/haar 
familie besmet 
raken 

Belediging 
naar andere 
reageerder 

Ondoordachte 
discussievoerin
g 

163.  (a.o. 131) dit is zekers niet waar, ik 
was erg ziek ben gewoon negatief 
getest 

Wanneer je 
ziek bent 
betekent dat 
niet dat je 
corona hebt 

Eigen 
ervaring 
 
 

Doordachte 
discussievoerin
g 
 

164.  (a.o. 124) En die zelfde kinderen 
lopen in de avonden gewoon 
lekker vakken te vullen in de 
supermarkten. Scholen open was 

Scholen 
moeten dicht 
blijven, zorgt 
alleen maar 

Discussie 
over beleid 

Discussieonder
werpen 
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een domme actie. Dat krijg je als je 
wetenschap negeert. 

voor meer 
besmettingen 

165.  
(164) 

(a.o. 132) Ik heb liever te doen 
met de ongemakken van een 
democratie dan met de 
ongemakken van een dictatuur. 

Nederland is 
een dictatuur 
ipv een 
democratie 

Discussie 
over beleid 

Discussieonder
werpen 
 

166.  (a.o. 132) O God, we hebben weer 
minstens 10 miljoen Nederlandse 
STAATSSLAVEN die reageren op 
MAO Rutte, zoals een 
nieuwslezeres op de Noord 
Koreaanse staatstelevisie......zoiets 
als JIJ, dus. 

Rutte wordt 
vergeleken 
met de Noord-
Koreaanse 
televisie 

Belediging 
naar andere 
reageerders 
 
Discussie 
over beleid 

Ondoordachte 
discussievoerin
g 
 
Discussieonder
werpen 
 

167.  (a.o. 124) Daar gaat het niet om Niet eens met 
commentaar 
124 

Uitspraak 
zonder 
onderbouwi
ng 

Ondoordachte 
discussievoerin
g 
 

168.  (a.o. 133) ja maar er zijn kinderen 
met een korte weerstand en daar 
snel ziek kunnen worden. Want 
zeg zelf niet alle docenten houden 
1,5 meter afstand maar als 
studenten dat doen dan is het een 
Tik tegen de fingers. Want u kunt 
wel zeggen als wij dit gedrag vast 
houden dan zijn wij de oorzaak 
van de lockdown maar kijk niet 
alleen in het nieuws. Kijk ook of 
het waar is 

Afstand 
houden op 
scholen is 
lastig.  
 
Het nieuws is 
niet 
betrouwbaar 

Discussie 
over beleid 
 
Discussie 
over media 

Discussieonder
werpen 
 

169.  (a.o. 124) Niks klopt is allemaal 
dom 

De 
maatregelen 
kloppen niet 

Uitspraak 
zonder 
onderbouwi
ng 

Ondoordachte 
discussievoerin
g 
 

170.  (a.o. 124)                          Rutte 

calculations                          

De 
maatregelen 
die Rutte 
opstelt zijn 
lachwekkend 

Uitspraak 
zonder 
onderbouwi
ng 

Ondoordachte 
discussievoerin
g 
 

171.  (a.o. 124) tuurlijk moeten de 
scholen ook dicht en de ouders op 
hun eigen kinderen passen, zonder 
ze bij opa en oma te dumpen. Dat 
is niet zo moeilijk. Maar dat wordt 
een tikje te moeilijk, nietwaar? 

Scholen 
moeten dicht 
en kinderen 
moeten 
thuisblijven bij 
de ouders 
maar dat 
schijnt te 
moeilijk te zijn 

Discussie 
over beleid 

Discussieonder
werpen 
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172.  Ja man. Op school zitten meer dan 
duizend kinderen en school gaat 
gewoon door. Slim man 

Onterecht dat 
scholen 
openblijven 

Discussie 
over beleid 

Discussieonder
werpen 
 

173.  (a.o. 172) School is vitaal, kinderen 
gaan niet naar de IC en je kunt gng 
maatregelen nemen dat school 
niet hoeft te sluiten. Dat jij niet 
naar school wilt is een ander 
verhaal. 

Scholen 
moeten 
openblijven en 
dit kan met 
maatregelen 

Discussie 
over het 
beleid 

Discussieonder
werpen 
 

174.  (a.o. 173) je weet wel dat elk kind 
terug naar huis moet? En de 
docenten die op school zitten wat 
moeten die doen? Ik zit zelf op 
school en bijv. 1.5 meter houden is 
onmogelijk. 

Afstand 
houden is 
lastig, spreekt 
uit eigen 
ervaring. En 
leerlingen en 
docenten 
kunnen 
besmettingen 
thuis 
doorgeven 

Eigen 
ervaring 
 
 
Discussie 
over beleid 

Doordachte 
discussievoerin
g 
 
Discussieonder
werpen 
 

175.  
(173) 

(a.o. 174) Met mondkapjes plicht 
verbreng je nog maar 2% van wat 
je uitademt over, als iedereen in 1 
lokaal blijft en docenten ipv 
studenten van lokaal veranderen 
gebeurt ook niks. Denk ook eens 
aan de eindexamen 
leerlingen/bovenbouw leerlingen. 
Die hebben t al moeilijk genoeg. 

Geeft 
mogelijke 
maatregelen 
zoals 
mondkapjes 
en alleen 
leraren laten 
verplaatsen. 
School is 
belangrijk 

Discussie 
over beleid 

Discussieonder
werpen 
 
 
 

176.  
(174) 

(a.o. 175) Ik ben zelf een 
examenleerling en het gaat prima 
op school. Wij hadden ook 
mondkapjes plicht en uiteindelijk 
had het ook niet geholpen. Nu is 
er een conciërge besmet. 

Spreekt uit 
eigen ervaring 
dat het prima 
gaat op school 
en dat 
mondkapjes 
niet eens 
werken 

Eigen 
ervaring 
 
Discussie 
over beleid 

Doordachte 
discussievoerin
g 
Discussieonder
werpen 
 

177.  (a.o. 176) nu zegt die niks meer die 
linkse 

Reageerder 
173 zegt niks 
meer 

Belediging 
naar andere 
reageerder 

Ondoordachte 
discussievoerin
g 
 

178.  (a.o. 175) op mijn school hoeft 
niemand een mondkapje dragen 
alleen als je loopt... 
 

Deelt eigen 
ervaringen 
over de 
situatie op 
school 

Eigen 
ervaring 

Doordachte 
discussievoerin
g 
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We zitten gwn naast elkaar en 
mondkapje hoeft niet en in de 
pauze is t niet nodig 

179.  (a.o. 178) omdat ze niet werken, 
dat is uit tests gebleken. Medische 
mondkapjes werken ook niet 

Mondkapjes 
werken niet 

Discussie 
over beleid 

Discussieonder
werpen 

180.  (a.o. 172) ja echt hé, kan echt niet Scholen 
moeten dicht 

Discussie 
over beleid 

Discussieonder
werpen 
 

181.  Als we nu eerst even beginnen 
met de operatie s die gepland 
staan doorgang te laten geven dan 
zijn er minder doden te betreuren. 

Geplande 
operaties 
moeten 
voorrang 
krijgen 

Discussie 
over beleid 

Discussieonder
werpen 
 

182.  Zorg is de laatste jaren kapot 
bezuinigd onder het toeziend oog 
van Rutte! De economie gaan nu 
kapot door slechte beslissingen 
destijds.  Sterker nog de griep van 
2017 / 2018 met toen nog 2340 ic 
bedden incl. bijbehorend 
personeel, had ook geen 1100 ic 
bedden moeten hebben. Les niet 
geleerd! 

De zorg in 
Nederland is 
slecht 
georganiseerd 

Discussie 
over beleid  

Discussieonder
werpen 
 

183.  (a.o. 182) Dit is gewoon een 
vooropgezet plan en de capaciteit 
van de ic bedden is bewust 
verlaagd. 

De 
achteruitgang 
in de zorg is 
een opgezet 
plan 

Discussie 
over beleid 

Discussieonder
werpen 
 

184.  (a.o. 182) ‘Als’ lost niets op, we 
zitten in het nu, en daar is een 
probleem 

We moeten 
niet kijken 
naar vroeger 
maar juist de 
problemen van 
nu oplossen 

Corigeren  Doordachte 
discussievoerin
g 
 

185.  
(2) 

(a.o. 182) Dat is destijds ingevoerd 
op het moment  dat de covid19 
testkist in 2017 zijn opgestuurd of 
in 2015 toen de patenten zijn 
aangevraagd. 
Zodat het nu allemaal erger 
gepresteteerd kan worden 

Corona was al 
in 2015 in de 
maak 

Discussie 
over 
complotthe
orie 

Discussieonder
werpen  

186.  
(182) 

(a.o. 184) Rutte krijgt al jaren alle 
speelruimte.  Hij heeft jarenlang 
alle demonstraties en stakingen 
van het zorgpersoneel genegeerd 
en weggelachen.  Juist nu mag er 

Rutte heeft te 
veel macht en 
deze misbruikt 

Discussie 
over beleid 

Discussieonder
werpen 
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kritiek op zijn zorg afbraak zijn! De 
economie lijd hier enorm onder, 
en brengt de zorgsector alleen 
maar meer schade toe! 

187.  
(182) 

(a.o. 184) de geplande afbraak in 
de zorgsector voor 2020 is niet 
uitgesteld. Gebeurt nog steeds as 
we speak! 

De 
achteruitgang 
in de zorg is 
nog steeds 
gaande 

Discussie 
over beleid 

Discussieonder
werpen 
 

188.  (a.o. 182) Het is de juiste beslissing 
zoals hij zei verder geen discussie!! 

Vertrouwen in 
de zorg en het 
beleid, geen 
discussie 
aangaan 

Corigeren  Doordachte 
discussievoerin
g 
 

189.  
(182) 

(a.o. 188) De zorgafbraak gaat nog 
steeds door in 2020 as we speak! 
Ziekenhuizen die zelfs nu nog 
fuseren, met als resultaat: minder 
totaal oppervlak, minder bedden 
en minder personeel! Dat Rutte 
geen discussie wil is omdat hij het 
oog van de burgers wil afwenden 
op zijn zorgafbraak  beleid! 
Economisch een enorme ramp wat 
er nu gebeurt! 

Licht toe hoe 
de zorg nu nog 
steeds 
achteruitgaat. 
Is het niet eens 
met Rutte zijn 
beleid 

Discussie 
over beleid 

Discussieonder
werpen 
 

190.  
(184) 

(a.o. 187) Straks met de verkiezing 
heb je kans om actie te 
ondernemen. Nu hebben we een 
ander probleem en dat is ook 
aktueel. 

Met de 
verkiezingen 
ervoor zorgen 
dat er een 
ander beleid 
komt 

Discussie 
over beleid 

Discussieonder
werpen 
 

191.  
(188) 

(a.o.189) dat is ook zo aan de ene 

kant heb je wel gelijk      

Geeft 
reageerder 
182 gelijk 

Uitspraak 
zonder 
onderbouwi
ng  

Ondoordachte 
discussievoerin
g 
 

192.  
(182) 

(a.o. 190) klopt! De partijen die nu 
regeren heb ik nog nooit op 
gestemd en zullen nooit mijn stem 
krijgen! 

Geen 
voorstander 
van huidige 
regering 

Discussie 
over beleid 

Discussieonder
werpen 
 

193.  
(182) 

(a.o. 190) ik vraag mij af wat jij niet 
aktueel vindt aan wat ik noem 
hier! 

Vraagt zich af 
waarom de 
huidige 
regering niet 
als actueel 
wordt gezien 

Vraagt om 
uitleg 

Doordachte 
discussievoerin
g 
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194.  (a.o. 183) Tuurlijk joh. Dat zal het 
zijn 

De 
achteruitgang 
in de zorg is 
geen 
vooropgezet 
plan 

Uitspraak 
zonder 
onderbouwi
ng 

Ondoordachte 
discussievoerin
g 
 

195.  
(184) 

(a.o. 193) het is erg aktueel, maar 
met meerdere problemen moet je 
focus op de hoogsten leggen. Al 
zouden ,e nu meer geld voor de 
zorg opstellen is daar niet in eens 
een leger van mensen, materiaal 
en ziekenhuizen mee opgezet. Dat 
is iets daar gaat maanden 
overheen. Covid is aktueel, hier en 
nu 

De huidige 
regering is wel 
actueel maar 
corona heeft 
een groter 
belang om 
opgelost te 
worden 

Geeft uitleg 
 
Discussie 
over beleid 

Doordachte 
discussievoerin
g 
 
Discussieonder
werpen 
 

196.  
(182) 

(a.o. 195) de zorgsector wordt nog 
steeds afgebroken, zelfs in deze 
crisis. 

De zorg in NL 
gaat nog 
steeds 
achteruit 

Discussie 
over beleid 

Discussieonder
werpen 
 

197.  (a.o. 182) Klopt er zijn in totaal 
1150 IC bedden en 302 
ziekenhuizen in NL. Dat komt neer 
op gemiddeld nog geen 4 IC 
bedden per ziekenhuis. 

Beaamt wat 
commentaar 
182 zegt, de 
zorg gaat 
achteruit 

Discussie 
over beleid 
 
Geeft 
informatie 

Discussieonder
werpen 
 
Doordachte 
discussievoerin
g 
 

198.  
(197) 

(a.o. 183) klopt nog geen 4 bedden 
IC per ziekenhuis gemiddeld. 1150 
IC bedeen en 302 ziekenhuizen. 

Beaamt wat 
commentaar 
182 zegt, de 
zorg gaat 
achteruit 

Discussie 
over beleid 

Discussieonder
werpen 
 

199.  
(182) 

(a.o. 197) ik hoorde laatst van 
iemand uit Drenthe dat er in heel 
de provincie Drenthe maar 2 
ziekenhuizen zijn met ic bedden. 
Die zouden in emmen en assen 
zijn. De overige ziekenhuizen 
aldaar hebben hun ic afdelingen 
anderhalf jaar terug moeten 
sluiten en veel personeel is 
onslaan wegens afschalen van zorg 
in de overige ziekenhuizen. 

Geeft een 
voorbeeld van 
de 
achteruitgang 
in de zorg 

Discussie 
over beleid 

Discussieonder
werpen 
 

200.  (a.o. 183) Klets geen onzin man. Te 
achterlijk voor woorden. 

Dat de 
achteruitgang 
in de zorg een 
vooropgezet 

Belediging 
naar andere 
reageerder 

Ondoordachte 
discussievoerin
g 
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plan is, is 
complete 
onzin 

201.  (a.o. 182) De gehele Nederlandse 
politiek (al geldt voor elk land ter 
wereld) is door en door verrot, 
maar zolang de massa het pikt 
blijven we met die globalisten 
opgezadeld. 

De 
Nederlandse 
politiek is 
verrot en dit 
blijft zo omdat 
we dit 
accepteren 

Discussie 
over beleid 

Discussieonder
werpen 
 

202.  
(201) 

(a.o. 183) Inderdaad, maar goed 
zolang de massa deze psychopaten 
in het zadel houdt veranderd er 
niets. 

De 
achteruitgang 
in de zorg is 
inderdaad een 
vooropgezet 
plan 

Discussie 
over beleid 

Discussieonder
werpen 
 

203.  (a.o. 183) en wat doen ze daarna 
volgend jou? Als hun “plan” 
werkt? 

Vraagt zich af 
wat het doel 
zou zijn van de 
zorg achteruit 
laten gaan 

Uitnodiging 
tot discussie 

Doordachte 
discussievoerin
g 
 

204.  
(2) 

(a.o. 183) klopt. In 2017/18 
werden de eerste cov19 testkits 
verstuurd naar Nederland. 

Corona werd 
in 2017/18 al 
ontwikkeld 

Discussie 
over 
complotthe
orie 

Discussieonder
werpen 

205.  
(2) 

(a.o. 186,187,189) … En die ramp 
is nu juist net de bedoeling 

De 
achteruitgang 
in de zorg is de 
bedoeling 

Discussie 
over 
complotthe
orie 

Discussieonder
werpen  

206.  
(2) 

(a.o. 190) Maar stemmen op PvdA 
d66 of vvd zou de doodstraf op 
moeten 

Anti PvdA, D66 
en VVD 

Uitspraak 
zonder 
onderbouwi
ng 

Ondoordachte 
discussievoerin
g 
 

207.  
(2) 

(a.o. 199) Dat is de setup Het is de 
bedoeling dat 
de zorg 
achteruitgaat 

Discussie 
over 
complotthe
orie 

Discussieonder
werpen 
 

208.  
(2) 

(a.o. 201,202) Ik kan en wil niet 
begrijpen hoe blind en links 
minded iedereen is 

Iedereen is 
blind en links 
en ziet 
daardoor niet 
wat de 
overheid doet 

Discussie 
over beleid 

Discussieonder
werpen 
 
 
 

209.  
(2) 

(a.o. 203) Concentratiekampen. 
Useless eaters afvoeren. Huidige 
tijd is een op een met 1938 

Vergelijkt de 
huidige 
situatie met 
WO2 

Vergelijking 
WO2 

Ondoordachte 
discussievoerin
g 
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210.  
(184) 

(a.o. 204-209) Denk even na joh, 
wat voor dictatoriaal regime wil je 
in leven. 

Niet eens met 
de dictatoriale 
ideeën van 
reageerder 2 

Kritiek op 
andere 
reageerder 

Doordachte 
discussievoerin
g 
 

211.  
(182) 

(a.o. 201) meerderheid van de 
mensen hebben de zorg weg 
gestemd tijdens verkiezingen! 

De 
meerderheid 
van de 
samenleving is 
mede 
verantwoordel
ijk voor de 
achteruitgang 
in de zorg 

Discussie 
over beleid 

Discussieonder
werpen 

212.  
(182) 

(a.o. 204-209) de rechtse regering 
heeft de marktwerking ingevoerd, 
links was daar op tegen.  Maar 
zolang mensen een slecht 
functionerend  politiek kompas 
hebben, blijft de zorg een ramp 

Door de 
rechtse 
regering is de 
zorg een ramp 

Kritische 
naar 
Nederlandse 
overheid 

Discussieonder
werpen 
 

213.  
(2) 

(a.o. 210) Nou niet in het Nazi2.0 
regime van Adolf Rutte 

Wil geen 
vergelijkbare 
situatie als 
WO2 

Vergelijking 
WO2 

Ondoordachte 
discussievoerin
g 
 

214.  
(184) 

(a.o. 213) Beter om eerst 
geschiedenis te leren voor dat je 
van die domme opmerkingen 
maakt achter je schermpje. Dan 
praat je vast anders. 

Reageerder 2 
maakt domme 
opmerkingen 
en moet meer 
research doen 

Belediging 
naar andere 
reageerder 

Ondoordachte 
discussievoerin
g 
 

215.  
(2) 

(a.o. 214) ik denk dat je wat meer 
onderzoek moet doen. 
Wat er nu gebeurt is erger dan de 
aanloop van ww2.   
Als de coronawet er komt dan is 
lichaamelijk integriteit opgegeven. 
Of eigenlijk gehele grondwet 
wordt met grove voet 
geschonden. 
Wat ook dan gebeurd is dat de 
eerste kamer buitenspel is.  Rutte 
kan de wet eeuwig voort laten 
duren zonder dat er invloed op is 
zonder inbreng. 
 
En dat voor een nep 
tekenfilmvirus. Dus alles wordt 
opgegeven voor een milde 
verkoudheid.  

Vindt juist dat 
reageerder 
184 meer 
research moet 
doen. De 
overheid heeft 
te veel macht 

 
Discussie 
over beleid 
 
Discussie 
over 
complotthe
orie 

 
Discussieonder
werpen 
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In concentratiekampen vanwege 
het knuffelen van je oma of 
lachen.  En ja lachen is nu al 
beboetbaar. 

216.  Als de directeur van het R.I.V.M 
Jaap van Dissel zegt dat het niet 
bewezen is dat gewone 
mondkappen "iets" bijdragen aan 
het verminderen of  het 
verspreiden van het virus , dan 
vraag ik me af , waar halen ze die 
wijsheid vandaan? Of laten ze zich 
leiden door enkele schreeuwers 
die graag gemuilkorfd willen 
worden? 

Betwijfelt de 
kennis van het 
kabinet 
aangezien het 
RIVM heeft 
gezegd dat 
mondkapjes 
niet werken 

Discussie 
over beleid 

Discussieonder
werpen 
 

217.  (a.o. 216) Het waren dan ook niet 
enkele schreeuwers, maar een 
groot gedragen roep vanuit de 
maatschappij. Ik heb zo het 
vermoeden dat deze maatregel er 
is voor het draagvlak van de 
andere maatregelen. Desondanks, 
ik ga er persoonlijk niet moeilijk 
over doen. Dan maar een 
mondkapje. Er zijn ergere dingen. 

De 
mondkapjespli
cht is er omdat 
het merendeel 
van de 
samenleving 
dit wil 

Discussie 
over beleid 

Discussieonder
werpen 
 

218.  (a.o. 216) Kijk eens naar Duitsland, 
wij hebben hier sinds maanden 
mondkapjes plicht. En Duitsland 
doet het beter als Nederland mbt 
coronavirus. Doe gewoon eens 
mee ipv overal tegen te zijn. 

Vergelijking 
met Duitsland, 
mensen 
moeten 
mondkapjes 
dragen want 
daar werkt het 
ook 

Discussie 
over beleid 

Discussieonder
werpen 
 

219.  (a.o. 216) Ik wil Kaplaarzen en 

mondkap verplichting!!!          

Lollige 
opmerking 
over de 
mondkapjespli
cht 

Doelloze 
uitspraak 

Ondoordachte 
discussievoerin
g 
 

220.  
(216) 

(a.o. 218) Als Jaap van Dissel zegt 
dat het amper uitmaakt om een 
kap te dragen , dan is dat wel de 
directeur van het rivm Dus daar 
geloof ik in en niet twee gestuurde 
mannen die omdat Het volk erom 
schreeuwt om met maatregelen te 
komen 

Gelooft het 
RIVM wel en 
Rutte niet 

Discussie 
over beleid 

Discussieonder
werpen 
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221.  
(216) 

(a.o. 217) Tuurlijk Er zijn ergere 
dingen! Maar ik wil best ergens 
aan meewerken, maar dan wel 
aan iets wat een fundament heeft! 
Geen schaad het niet baat het 
niet! Dat is geen reden!! 

Wil wel 
meewerken 
aan de 
mondkapjespli
cht als het een 
goede reden 
heeft  

Discussie 
over beleid 

Discussieonder
werpen 
 

222.  
(217) 

(a.o. 221) Als het bijdraagt aan het 
draagvlak voor de rest van de 
maatregelen, dan vind ik dat een 
legitieme reden. 

Het draagt bij 
aan het 
draagvlak van 
de andere 
regels, dat is 
een goede 
reden om het 
te dragen 

Discussie 
over beleid 

Discussieonder
werpen 

223.  
(216) 

(a.o. 222) Ik doe niet mee! Blijf bij 
mezelf! 

Weigert mee 
te doen aan de 
mondkapjespli
cht 

Discussie 
over beleid 

Discussieonder
werpen 

224.  
(217) 

(a.o. 223) Dat mag, daar sta je 
uiteraard helemaal vrij in. Maar 
volgens mij kom je dan geen 
winkel meer in naar ik begrepen 
heb. 

Geen 
mondkapje 
dragen geeft 
beperkingen 

Geeft uitleg Doordachte 
discussievoerin
g 
 

225.  
(216) 

(a.o. 224) Ben er ook bang van! 
Helaas  wordt ik daar de dupe van 
! Maar als het tij keert , dan wordt 
da echte waarheid in ere hersteld! 

Voelt zich 
slachtoffer 
door de 
maatregelen 

Discussie 
over beleid 

Discussieonder
werpen 

226.  
(183) 

(a.o. 217) Ik heb medelijden met 
mensen die denken dat dit slechts 
tijdelijk is. 

De 
maatregelen 
zijn niet 
tijdelijk 

Discussie 
over beleid 

Discussieonder
werpen 

227.  
(217) 

(a.o. 226) Welnee joh, moet je niet 
doen. Ik zou eerder medelijden 
hebben met de mensen die met 
zulke angsten en onzekerheid 
rondlopen, dat ze zelfs denken dat 
dit blijvende is. 

Mensen met 
angst en 
onzekerheid 
zijn het 
slachtoffer in 
deze situatie 

Discussie 
over beleid 

Discussieonder
werpen  

228.  (a.o. 216) ze speculeren ook maar 
het is nieuw, alleen de gelovigen 
verstaan dit! 

Deskundigen 
zijn nog aan 
het speculeren 

Discussie 
over beleid 

Discussieonder
werpen 
 

229.  
(228) 

(a.o. 218) mischien haalt Duitsland 
hun volk niet leeg met containers 
vol geld aan de EU te geven dus ja 
ze ademen beter dan wij!!! 

Duitsland is 
beter voor 
haar volk dan 
Nederland  

Discussie 
over beleid 

Discussieonder
werpen 
 

230.  
(228) 

(a.o. 226) Tijdelijk is het zeker 
niet!!! 

De 
maatregelen 

Discussie 
over beleid 

Discussieonder
werpen 
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zijn niet 
tijdelijk 

231.  (a.o. 216) ze komen er wel achter 
met die mondkapplicht, voortaan 
ziet een ieder er hetzelfde uit dus 
de bewakingscamera's kunnen 

opgeborgen worden      

Mondkapjespli
cht werkt niet 
en zorgt voor 
onveiligheid 
omdat je niet 
te herkennen 
bent 

Discussie 
over beleid 

Discussieonder
werpen 

232.  (a.o. 216) Met angst kun je 
mensen onderdrukken,  angst is de 
grootste minpunt van de mens 

Angst in de 
samenleving 
geeft macht 

Discussie 
over beleid  

Discussieonder
werpen 
 

233.  
(232) 

(a.o. 226) zelfs de DIRECTEUR van 
de W.H.O Dr Tedros heeft gezegd 
we gaan niet meer terug naar t 
oude normaal mensen zijn nou 
gewend om zo te leven , zoek 
maar op youtube 

We gaan niet 
meer naar het 
oude normaal, 
geeft een bron 
voor bewijs 

Discussie 
over beleid 

Discussieonder
werpen 

234.  
(228) 

(a.o. 232) Maar prijs de Heer in 
Zijn geest is geen angst en Christus 
het Licht de Weg en de Waarheid 
haalt ons met zijn allen eruit in 
een oogwenk Hij liet ons niet als 
wezen achter en Hij zei niet zoek 
mij tevergeefs maar die Mij zoekt 
zal Mij vinden. En Juda is 
onverbrekelijk  God heeft altijd 
over ons gewaakt dankzij oma en 
opa die niet opgaven. 

God waakt 
over ons 

Geen 
inhoudelijke 
toevoeging 

Ondoordachte 
discussievoerin
g 
 

235.  Hoe kan het dat men nu 6 
maanden denkt dat er een crisis is, 
men miljarden wil uitgeven aan 
het bestrijden van gevolgen van de 
maatregelen. Maar men heeft 
geen extra ziekenhuizen gebouwd 
of lonen voor zorgpersoneel 
omhoog te gooien zodat er meer 
mensen in zorg gaan werken. 

Vind het 
vreemd dat de 
overheid 
miljarden 
uitgeeft maar 
niet in de zorg 
investeert 

Discussie 
over beleid 

Discussieonder
werpen 
 

236.  (a.o. 235) Scherp! Het kan omdat 
het de overheid geen  zak 
uitmaakt of jij of ik ziek word of 
dood gaat. Dit gaat om hele 
andere zaken... 

Eens met 
commentaar 
235, negatief 
over het 
handelen van 
de overheid 

Discussie 
over beleid 

Discussieonder
werpen 
 

237.  (a.o. 235) Snapje                 Eens met 
commentaar 
235 

Uitspraak 
zonder 

Ondoordachte 
discussievoerin
g 
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onderbouwi
ng 

 

238.  (a.o. 235) Een ziekenhuis bouwen 
heeft geen zin als je geen 
personeel hebt om erin te werken. 
En een opleiding tot 
verpleegkundige duurt 4 jaar. 

Een ziekenhuis 
heeft ook 
personeel 
nodig maar dat 
duurt langer 

Geeft uitleg Doordachte 
discussievoerin
g 
 

239.  (a.o. 235) Je verdiend een 
nobelprijs 

Prijzend over 
commentaar 
235 

Uitspraak 
zonder 
onderbouwi
ng 

Ondoordachte 
discussievoerin
g 
 

240.  (a.o. 235) Vergeet niet 1 miljard 
aan andere landen geven die 
afgelopen jaren bewust niet 
bezuinigd hebben. 

De overheid 
heeft ook geld 
verspild aan 
andere landen 

Discussie 
over beleid 

Discussieonder
werpen 
 

241.  
(183) 

(a.o. 235) Dit past niet in het script 
om Nederland voorgoed failliet te 
laten gaan zodat we dan makkelijk 
in de globalistische 
werelddictatuur met China als 
model kunnen opgaan. Welkom in 
Noord Korea aan de Noordzee. 

Nederland 
wordt 
vergeleken 
met China en 
Noord-Korea 
en zou 
opzettelijk de 
zorg achteruit 
laten gaan 

Discussie 
over beleid 
 
 

Discussieonder
werpen 
 

242.  (a.o. 240) Nope, de teller staat op 
61 miljard and counting. 
De donorlanden zullen achter 
elkaar afhaken en Rutte zal de 
enige blijken te zijn  die voor de 
uitgave aan dat noodfonds tekent. 

Rutte geeft te 
veel geld uit 

Discussie 
over beleid 

Discussieonder
werpen 
 

243.  
(240) 

(a.o. 242) wtff gwn Vind het bizar 
dat er zoveel 
geld is 
uitgegeven 

Discussie 
over beleid 

Discussieonder
werpen 
 

244.  
(242) 

(a.o. 243) Is iets meer he? Het is meer 
dan 
reageerder 
240 dacht 

Corigeren  Doordachte 
discussievoerin
g 
 

245.  (a.o. 235) + dat we in 2015 2200 IC 
bedden hadden, maar toen van 
hage dat zei deden ze laconiek 
erover en nog geen een media die 
erop springt en het verder 
aankaart... 

De media zei 
niks over de 
lage aantallen 
ic bedden 

Discussie 
over beleid 

Discussieonder
werpen 
 

246.  
(235) 

(a.o. 238) jij werkt zeker in Den 
Haag? voer dienstplicht in. Zet het 
leger in. Geef mensen een spoed 

Vraagt 
reageerder 
238 iets te 

Discussie 
over beleid 

Discussieonder
werpen  
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opleiding. Haal verplegers uit het 
buitenland. Als je geloofd dat er 
een crisis is (er is alleen een angst 
crisis) dan regel je de zaken. Dit is 
zo een onzin allemaal. 

doen aan de 
zogenaamde 
crisis 

247.  
(242) 

(a.o. 246) Dat werkt niet, er zijn 
tot 70000 mensen in de zorg 
ontslagen waarvan een behoorlijk 
deel nu inzetbaar was geweest. 
Die komen nu echt niet terug. 
Bovendien weten we ook wel hoe 
men in Den Haag over de zorg 
denkt, schijnheilig staan klappen 
maar toen er gestemd moest 
worden over een redelijke 
loonstijging vluchtte men de 
Kamer uit. 
Die houding is tevens de reden dat 
een flink deel van het personeel 
ook weg wil. 

De Kamer 
heeft te veel 
bezuinigd op 
de zorg 

Discussie 
over beleid 
 
 

Discussieonder
werpen 
 

248.  
(235) 

(a.o. 247) ja mijn punt is meer dat 
het hele argument van 
ziekenhuiskapaciteit onzin is. In 
2018 lagen de ziekenhuizen vol 
vanwege griep en moest men zorg 
uitstellen. Heb jij er toen iets over 
gehoord? Gingen we toen in lock 
down. Ziekenhuiskapaciteit is een 
argument achteraf om eigen 
irrationele angst te 
rechtvaardigen,. 

Te lage 
ziekenhuiscapa
citeit is geen 
rechtvaardigin
g voor een 
lockdown 

Geeft uitleg Doordachte 
discussievoerin
g 
 

249.  (a.o. 245) raar he, 2017-2018 
heftig griepseizoen, zoek de 
artikelen maar op. Werden ook 
patiënten verplaatst naar andere 
ziekenhuizen. En wat doen ze... 
het aantal bedden afschalen haha. 

Na een heftig 
griepseizoen 
heeft de 
regering 
onterecht 
bezuinigd op 
ziekenhuisbed
den 

Discussie 
over beleid 

Discussieonder
werpen 
 

250.  
(242) 

(a.o. 248) Die capaciteit is zeer 
zeker relevant, het kan ons iets 
vertellen. 
Of men was zo stompzinnig om in 
een vergrijzingsperiode 
zorgcapaciteit af te bouwen om 
het geld weg te kunnen pissen aan 
onnutte zaken of het is een 

De bezuiniging 
in de zorg was 
een domme 
fout  
Mensen zien 
Rutte nu wel 
als leider wat 
onterecht is 

Discussie 
over beleid 

Discussieonder
werpen 
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vooropgezet plan geweest om 
paniek uit te kunnen roepen en de 
bevolking te knechten. 
Maar er zullen genoeg schapen 
zijn die die echte griepepidemie 
als verzinsel beschouwen en nu 
Rutte als Grote Lijder, pardon, 
Leider zien helaas. 

251.  
(238) 

(a.o. 246) Aan dienstplicht en het 
leger heb je niets zonder de juiste 
opleiding. Er zijn al spoed 
opleidingen, die duren nog steeds 
2.5 jaar. Je kunt gewoon niet 4 jaar 
aan opleiding in 6 maanden 
proppen. En in 6 maanden kun je 
al helemaal niet leren hoe je een 
mensenleven moet beschermen 
op de IC. In het buitenland 
schijnen ze trouwens ook nogal 
druk te zijn hiermee. De beste 
stuurlui staan weer eens aan wal. 

Zorgpersoneel 
opleiden duurt 
te lang 

Geeft uitleg Doordachte 
discussievoerin
g 
 

252.  
(235) 

(a.o. 251) mensen die denken 
zoals jij (in obstakels en niet in 
oplossingen) ontsla ik altijd direct 
als ik ze tegenkom. Als teveel van 
dat soort types in je bedrijf werken 
gaat je bedrijf kapot. Den Haag is 
helaas inmiddels vergeven van dit 
soort mensen. Daarom is het 
beleid zo fantasieloos en 
rampzalig. 

Het beleid in 
NL is een ramp 

Discussie 
over beleid 

Discussieonder
werpen 
 

253.  
(238) 

(a.o. 252) Wat ik zeg, stuurlui - 
wal. Een land besturen is iets 
complexer dan een MKB 
onderneminkje. 

Een land 
besturen is 
makkelijker 
gezegd dan 
gedaan 

Geeft uitleg Doordachte 
discussievoerin
g 
 

254.  (a.o. 235) Dat hebben ze zeker wel 
gedaan. Er zijn alleen al in China 
een stuk of 100 ziekenhuizen 
bijgebouwd. 

Er zijn wel 
extra 
ziekenhuizen 
gebouwd 

Geeft uitleg Doordachte 
discussievoerin
g 
 

255.  
(235) 

(a.o. 253) wie zegt dat ik aan wal 
sta? Er is gewoon niet door te 
komen daar in Den Haag. Vooral 
omdat het bevolkt wordt door 
types die argumenteren zoals jij. 
Overigens is dit punt van 
ziekenhuiskapaciteit een cul 

De lage 
ziekenhuiscapa
citeit is geen 
reden voor 
lockdown, in 
2018 ging het 
wel goed 

Discussie 
over beleid 
 

Discussieonder
werpen 
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argument Discussie over beleid. 
2018 lagen ziekenhuizen vol door 
griep. Lockdown was niet nodig en 
daarna heeft men vrolijk de 
zorgcapaciteit verder afgebouwd. 

tijdens de 
griepepidemie 

256.  
(228) 

(a.o. 236) Het gaat niet om ons. De 
jeugd met toren hoge zieke 
kosten, tijdens de crisis nog 
verhoogt terwijl de zorg keihard 
verlaagd word! Straks moeten die 
ziekenhuizen dicht kunnen ze de 
zieken nietmeer leeghalen tot ze 
erbij neer vallen!! 

De overheid 
geeft niet om 
de 
samenleving 
aangezien ze 
mensen 
schulden laten 
opbouwen en 
de 
zorgcapaciteite
n te erg 
verlagen 

Discussie 
over beleid 
 

Discussieonder
werpen 
 

257.  
(228) 

(a.o. 240) ze houden van hun 
burgers 

Cynische 
opmerking 
over de 
overheid 

Discussie 
over beleid 
 

Discussieonder
werpen 
 

258.  
(228) 

(a.o. 242) is het niet de overheid 
die nieuwe regels moeten 
aanpassen aan hun beleid. 

De overheid 
moet hun 
beleid 
aanpassen 

Discussie 
over beleid 
 

Discussieonder
werpen 
 

259.  
(228) 

(a.o. 253) Het is minder complex 
als het om mensen gaat! 
Inderdaad is het hastikke complex 
als het zonder de wensen van de 
burgers gaat!!! Dan moet je wat 
verzinnen en daar word het 
complex!!! 

Het is minder 
moeilijk als de 
overheid aan 
de mensen 
denkt maar 
dat doen ze 
niet 

Discussie 
over beleid 
 

Discussieonder
werpen 
 

260.  (a.o. 235) De ziekenhuizen die ze 
voor de corona hebben gesloten 
bedoel je? De zorg die met een 
beetje handjeklap blij moet zijn? 
Die stropdascriminelen in Den 
Haag zijn mijn leiders niet. Nooit 
geweest en zullen het nooit 
worden. 

Niet eens met 
de 
beleidsvoering 
omdat ze de 
ziekenhuizen 
gesloten 
hebben 

Discussie 
over beleid 

Discussieonder
werpen 
 

261.  
(228) 

(a.o. 260) Die tijdens de Corona 
zijn gesloten mei juni 

Ziekenhuizen 
zijn gesloten in 
mei en juni? 

Corigeren  Doordachte 
discussievoerin
g 
 

262.  (a.o. 238) er is ook genoeg 
personeel dat is ontslagen 

Door de 
bezuinigingen 
voor corona is 

Discussie 
over beleid 

Discussieonder
werpen 
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vanwege alle bezuinigingen voor 
corona . 

er veel 
personeel 
ontslagen 

263.  En de WAANZIN gaat gewoon 
door... ik ga me niet eens meer 
boos maken.... dit land bestaat uit 
slaafse schapen.... die de Corona 
HOAX voor zoete koek slikken. 
Prima mensen. Wees een 
volgzaam schaap. Luister maar 
goed naar deze homofiele meneer, 
die niet eens de ballen heeft om 
uit de kast te komen. 

Corona is een 
hoax 

Discussie 
over 
complotthe
orie 

Discussieonder
werpen  

264.  (a.o. 263) Kruip terug onder je 
steen en ga daar zitten janken en 
dromen over je hoax joh. 

Reageerder 
263 moet 
zijn/haar 
mond houden. 
Corona is geen 
hoax 

Belediging 
naar andere 
reageerder 
Discussie 
over 
complotthe
orie 

Ondoordachte 
discussievoerin
g 
 
Discussieonder
werpen 

265.  Wie nu nog geloofd dat we een 
virus vechten moet echt 
opgenomen worden! Bekijk de 
grafieken en de cijfers van het 
RIVM en de WHO (IFR 0.13) en je 
ziet dat we genaaid worden. Het 
RIVM is nog steeds tegen de zin 
van de mondkapjes, zoals ze 
steeds vaker een héél klein beetje 
aan het opschuiven zijn. Maar niet 
getreurd, daar is het RED TEAM, 
dit TEAM schuif erin waar het 
RIVM eruit schuift. ALLES IS 
GEËNSCENEERD, het script loopt 
op rolletjes. Ook is de groep die 
KRITISCH DENKT voorgoed tegen 
de meelopers opgezet. We hebben 
te lang thuisgezeten. Ook nu zal de 
horeca NIET opstaan. Omdat ze de 
horeca precies een maand moeten 
sluiten., zullen ze er alles aan doen 
om deze maand te overbruggen, 
en met veel pijn en moeite en het 
laatste restje spaargeld gebruiken. 
Ze houden zich dus gedeisd . De 
spoedwet zal rond de verkiezingen 
aflopen dus komt er vanuit de 

Corona en 
alles 
eromheen is 
bedacht door 
de regering 

Discussie 
over 
complotthe
orie 

Discussieonder
werpen  



 

140 
 
 

 

 

politiek de belofte dat, wanneer je 
op de VVD of het CDA stemt,  de 
spoedwet zal worden beëindigd of 
elke andere variant. We komen 
hier niet meer uit zonder 
daadwerkelijk een halt toe te 
roepen aan deze waanzin en 
polarisatie. Ik ben benieuwd! 

266.  
(3) 

(a.o. 265) "deze waanzin en 
polarisatie" > Dit vat je stuk goed 
samen. Goede onderbouwing ook. 
ik ben om! 

Cynische 
opmerking 
over 
commentaar 
265 

Belediging 
naar andere 
reageerder 

Ondoordachte 
discussievoerin
g 
 

267.  
(184) 

(a.o. 265) Er is geen enkel nut voor 
de nederlandse overheid, media, 
RIVM om mensen te misleiden. De 
economishe gevolgen zijn zeer 
erg! 

De overheid, 
media en het 
RIVM heeft 
geen belang 
erbij om 
mensen te 
misleiden 

 
Discussie 
over media 

 
Discussieonder
werpen 
 

268.  (a.o. 265) Ik heb dat geblaat van 
jou gelezen en kom tot de 
conclusie dat het dom gelul is en 
dat u misschien zelf toe bent aan 
een opname. 

Commentaar 
265 is 
complete 
onzin 

Belediging 
naar andere 
reageerder 

Ondoordachte 
discussievoerin
g 
 

269.  
(265) 

(a.o. 267) man man dat mensen 
nog steeds geen zelfonderzoek 
doen. Kijk naar de lange 
termijnplanning van de WHO het 
staat er verdomme. Ik word zo 
moe van deze mensen. 

Mensen 
moeten zelf 
onderzoek 
doen en dan 
zien ze dat het 
allemaal een 
vooropgezet 
plan is 

Belediging 
naar andere 
reageerders 
Discussie 
over 
complotthe
orie 

Ondoordachte 
discussievoerin
g 
 
Discussieonder
werpen 

270.  
(265) 

(a.o. 268) je behoort tot de 
mensen die ons de afgrond in 
slepen. Lees de site van de WHO 
eens door. Kijk eens naar de 
plannen voor de New world order. 
Ik verzin het niet, HET STAAT ER 
VOOR IEDEREEN. Het mooie is, 
over een maandje of 5 denk je nog 
eens terug aan deze post. Als we 
de volgende lock down ingaan 
omdat dan het sarscov2 seizoen 
aanbreekt. Denk na man 

Mensen 
moeten zelf 
onderzoek 
doen en dan 
zien ze dat het 
allemaal een 
vooropgezet 
plan is 

Belediging 
naar andere 
reageerders 
Discussie 
over 
complotthe
orie 

Ondoordachte 
discussievoerin
g 
 
Discussieonder
werpen 
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271.  (a.o. 265) Pipo! Wat 
reageerder 
265 zegt is 
onzin 

Belediging 
naar andere 
reageerder 

Ondoordachte 
discussievoerin
g 
 

272.  (a.o. 270) Nee als je zelfs naar 
WHO verwijst willen ze je niet 
geloven. Je moet niks verwijzen bij 
deze mensen. Lekker alles kant en 
klaar van de NOS willen ze. En dan 
noemen ze ons dom omdat wij wel 
ons hersenen gebruiken. Het is 
echt de wereld op zijn kop. 

Mensen die 
niet geloven 
dat het een 
opgezet plan is 
nemen alles 
aan van de 
NOS en willen 
zelf geen 
research doen 

Discussie 
over 
complotthe
orie 
 
Discussie 
over beleid 

Discussieonder
werpen 
 

273.  (a.o. 265) Let op mijn woorden dit 
gaat gebeuren!!! 

Reageerder 
265 heeft 
gelijk 

Uitspraak 
zonder 
onderbouwi
ng 

Ondoordachte 
discussievoerin
g 
 

274.  
(159) 

(a.o. 267) grappig dat je 
economische gevolgen zegt.. ja idd 
door hun toedoen,. troll 
 
DAMES EN HEREN :  dit is een 
contact/airborn virus. 1.5 meter 
helpt niet, mondkapjes helpen 
niet. en als je je veilig voelde toen 
de cassiere handschoentjes droeg, 
heb je kennelijk gemist dat de 
vakken vullers NOOIT 
handschoenen hebben gedragen. 
zo ook heb je nooit gedacht aan 
wat je allemaal aanraakt. of wat 
anderen hebben aangeraakt. 
knopje vd flessen automaat bijv.  
we hebben weer nieuwe 
supermarkt regels.. maarrr de 
handschoentjes zijn NIET terug.. ! 
 
Als de scholen open mogen blijven 
en de winkels tot 22:00 uur..  maar 
er geen bier meer verkocht mag 
worden na 20:00 , dan hoort er 
ergens een belletje te rinkelen in 
je hoofd van : DIT IS ONZIN !  dit is 
een IQ test voor de bevolking om 
te peilen hoe dom en gewillig we 
zijn.  

Corona is een 
contact virus 
en wordt door 
de lucht 
verspreid 
waardoor 
afstand en 
mondkapjes 
niet werken 
De overheid 
heeft te veel 
macht met de 
maatregelen 
die wij maar 
gewoon 
aannemen 
Daarnaast is 
corona een 
vorm van griep 
dus er zullen 
ook meer 
positieve 
testen komen 
in het 
griepseizoen 

Discussie 
over beleid 
 
 
Discussie 
over corona 

Discussieonder
werpen 
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denk na !  dit is gewoon de griep. 
waarom ? omdat we nog steeds de 
griep (doden) cijfers niet hebben. 
 
we zijn de laatste weken als een 
gek gaan testen.. ZODOENDE 
hebben we meer "positieve" 
testen.. en nu ineens weer 
lockdown > wat werd er gezegd..  
de besmettings curve moet 
omlaag.. maar we gaan hard door 
met TESTEN.. dus komen er MEER 
positieve testen en blijft dit 
doorgaan aangezien we het 
nieuwe GRIEPSEIZOEN ingaan. 

275.  34 jaar lang al studeer ik 
geneeskunde en 
natuurgeneeskunde, er zijn vele 
middelen in de natuur te vinden 
die uistekend werken bij virussen 
e.d. maar nee Hugo wil persee zijn 
vaccins er door drukken?   reden? 
al miljoenen aan het contract 
uitgegeven 

Er zijn ook 
natuurlijke 
geneesmiddele
n die tegen 
corona kunnen 
helpen 
Ziet zichzelf als 
een 
deskundige 

Discussie 
over beleid 

Discussieonder
werpen 
 

276.  (a.o. 275) Precies dit. Eens met 
commentaar 
275 

Uitspraak 
zonder 
onderbouwi
ng 

Ondoordachte 
discussievoerin
g 
 

277.  (a.o. 275) Ik luister liever naar 
mensen die hun studie wat sneller 
konden afronden. Houdt je 
gebazel over kruidentheetjes maar 
even bij je. 

Niet eens met 
commentaar 
275 

Belediging 
naar andere 
reageerder 

Ondoordachte 
discussievoerin
g 
 

278.  
(276) 

(a.o. 277) ga lekker een vaccin met 
allemaal rotzooi erin nemen dan. 
Ieder zijn ding pikske. Ik kijk liever 
naar alternatieven 

Een vaccin 
bevat slechte 
middelen, 
natuurlijke 
middelen 
werken 
beter/zijn 
veiliger 

Discussie 
over beleid 

Discussieonder
werpen 

279.  
(276) 

(a.o. 277) en zo iets noemen ze 
passe. Iets wat jij mist 

Belediging 
naar 
reageerder 
277 

Belediging 
naar andere 
reageerder 

Ondoordachte 
discussievoerin
g 
 

280.  (a.o. 275) Hij wil vaccine zodat Pig 
Pharma veel geld verdient 

De Jonge wil 
een vaccin om 

Discussie 
over beleid 

Discussieonder
werpen 



 

143 
 
 

 

 

geld te 
verdienen 

 

281.  (a.o. 275) Met dieet kan je zeker 
heel veel oplossen. Goed voedsel 
etc kan je vele ziektes uit je 
lichaam krijgen en weerbaar 
maken.  
Maar je moet ook bekennen dat 
bijvoorbeeld een "slangengif" niet 
echt met een dieet uit te bannen 
is.  
Dus er is een grens ergens in wat 
het lichaam wel aan kan, en waar 
je het lichaam bij moet helpen.  
 
Dus vaccins zijn niet zo een 
verkeerd middel. Maar ik snap 
zeker dat het niet gelijk als 
'middel" moet worden ingezet 
worden zonder te kijken wat het 
lichaam zelf aan kan.  
Alhoewel als je ouder bent, je 
graag zo een prik wilt hebben om 
je wat weerbaarder te maken. 
Zoals de griepprik, die al redelijk 
ingeburgerd is. 

Natuurlijke 
middelen 
kunnen helpen 
maar in 
sommige 
gevallen is een 
vaccin beter 
voor een 
sterke 
weerbaarheid 

Discussie 
over beleid 

Discussieonder
werpen 

282.  Valt het ook echt niemand op dat 
de eerste minuten de 
"journalisten/media" bijna op 
elkaar staan en gezellig zijn het 
lullen? Als dit toch de meeste 
slapende mensen niet wakker gaat 
maken dan zijn ze rijp voor het 
Pieter Baan Centrum. 

De media 
houdt zich niet 
aan de 
maatregelen 
(afstand bijv.) 

Discussie 
over media 

Discussieonder
werpen 

283.  Elke dag 6-8 duizend besmettingen 
en relatief lage doden. Dat zegt 
best veel over o zo gevaarlijk virus 

De 
besmettingscijf
ers en 
sterftecijfers 
duiden niet op 
een gevaarlijk 
virus 

Discussie 
over corona 

Discussieonder
werpen 

284.  (a.o. 283) Niet alleen relatief maar 
ook absoluut. 
Stel je voor, een virus dat zo 
levensbedreigend is dat je getest 
moet worden om te kijken of je 
het bij je draagt :-) 

Corona is geen 
levensbedreige
nd virus  

Discussie 
over corona 

Discussieonder
werpen 
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285.  (a.o. 283) Het is wetenschappelijk 
bewezen dat de mortaliteit van 
het virus laag is. Dus volgens de 
politiek en pro(corona)experts 
alles dichtgooien. 

Het virus heeft 
een laag 
sterfte cijfer 
dus het is 
onnodig om 
alles dicht te 
gooien 

Discussie 
over corona 
Discussie 
over beleid 

Discussieonder
werpen 
 
Discussieonder
werpen 

286.  (a.o. 284) Ok, leg me eens uit. Wat 
begrijpen mensen zoals jij niet aan 
exponentiële groei?? Want daar 
lijkt het altijd fout te gaan. 

Vraagt om 
uitleg van 
reageerder 
284 omdat 
deze niet 
begrijpt wat 
exponentiele 
groei 
betekent. 
Corona is wel 
gevaarlijk 

Kritische 
vraag 
Uitnodiging 
tot discussie 

Doordachte 
discussievoerin
g 
 

287.  
(284) 

(a.o. 286) Dat de groei feitelijk 
irrelevant is als je het afzet tegen 
het feit dat er bewust voor 
gekozen is fors op de 
gezondheidszorg te bezuinigen 
tegen alle waarschuwingen in. 
Dan loop je zelfs met een 
epidemie van ingegroeide 
teennagels al behoorlijk snel vast 
:-) 

De groei in 
besmettingen 
en sterftes 
gaan niet op 
tegen de 
bezuiningen 

Discussie 
over beleid 

Discussieonder
werpen 

288.  
(286) 

(a.o. 287) Dus jij hebt al die tijd 
voor een hogere zorgverzekering 
en belasting gestemd?  Maar goed, 
beide hebben helemaal niet met 
elkaar te maken. Met meer IC-/ 
ziekenhuis bedden, win je hooguit 
een weekje (of 2) en daarna moet 
je alsnog in een vorm van een 
lockdown. Zie Bergamo. 

Maakt 
vergelijking 
met Bergamo, 
een lockdown 
is ook nodig bij 
meer 
ziekenhuisbed
den 

Discussie 
over beleid 
Geeft uitleg 

Discussieonder
werpen 
Doordachte 
discussievoerin
g 
 

289.  
(284) 

(a.o. 288) Ik heb nog nooit 
gestemd eigenlijk, ik zie het nut er 
niet zo van om bewezen 
leugenaars een volmacht te geven 
uit mijn naam belastinggeld op te 
vreten. 
We hadden overigens behoorlijk 
wat meer capaciteit maar enkele 
politici, waaronder de man van 
1000 euro voor iedereen, vonden 

Ziet het nut 
van stemmen 
niet in 
Vertrouwt de 
media en het 
bestuur niet 
meer en 
neemt het ook 
niet serieus 

Discussie 
over media 
 
Discussie 
over beleid 

Discussieonder
werpen 
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het een goed idee om zwaar te 
bezuinigen. 
Dat wordt nu wel erg duidelijk 
maar zolang niemand daar 
verantwoordelijkheid voor neemt 
mag je dat van anderen ook niet 
verwachten. 
Ik blijf gewoon doen wat ik altijd 
deed alleen nu niet in de kroeg 
maar in een huiskamer of 
omgebouwde schuur, niets mis 
mee. 
Wat Bergamo betreft is natuurlijk 
ook niet alles betrouwbaar. 
Alles voor de angst is het motto. 
Vanaf de dag dat men begint de 
boel te manipuleren met oude 
foto's hoor je het eigenlijk al niet 
meer serieus te nemen. 
Ik doe dat tenminste al lang niet 
meer. 

wat ze 
vertellen 

290.  
(286) 

(a.o. 289) En ik kan mensen niet 
serieus nemen die wel kritiek 
overal hebben, maar niet de 
moeite nemen om te stemmen. Al 
is het een blanco protest stem.  
Maar goed... ik denk toch niet dat 
we verder nader tot elkaar zullen 
komen en het heeft geen zin om 
elkaar nu verwijten over en weer 
te gooien. Ik wens je oprecht 
verder het beste- en veel plezier in 
de omgebouwde schuur :). 

Kan 
reageerder 
284 niet 
serieus nemen 
en maakt een 
einde aan de 
discussie 
omdat ze toch 
niet op een lijn 
zullen komen 

Kapt 
discussie af 

Ondoordachte 
discussievoerin
g 
 

291.  
(284) 

(a.o. 290) Je blijft in ieder geval 
fatsoenlijk, dat zien we weleens 
anders als je ook maar de kleinste 
kanttekening plaatst in deze tijd. 
Ik had je overigens graag iets 
aangeboden in de schuur maar ik 
kan nu even niet met adressen 
strooien :-) 

Respecteert 
het 
commentaar 
van reageerder 
286 

Uitnodiging 
tot discussie 

Doordachte 
discussievoerin
g 
 

292.  
(286) 

(a.o. 291) haha, snap ik- toch 
bedankt voor het aanbod :). 
Hopelijk snel weer in de kroeg.. op 
wat voor manier dan ook. 

Beëindigt op 
een aardige 
manier de 
discussie 

Kapt 
discussie af 

Ondoordachte 
discussievoerin
g 
 

293.  Spam gerapporteerd. Als jullie niet 
ophouden met het verspreiden 

De video is 
spam, de 

Discussie 
over NOS 

Discussieonder
werpen 
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van misinformatie dan gaat de 
volgende melding tevens naar de 
politie en de Raad van 
Journalistiek. 

overheid 
verteld 
leugens 

 

294.  Gelukkig blijven de sportscholen 
open! 

Blij dat de 
sportscholen 
openblijven 

Discussie 
over beleid 

Discussieonder
werpen 

295.  (a.o. 294) Groei lekker Spottende 
opmerking 
naar 
reageerder 
294 

Belediging 
naar andere 
reageerder 

Ondoordachte 
discussievoerin
g 
 

296.  (a.o. 294) Ja met mont kapjes 

sporten         is verplicht in 
openbare ruimten 

Wijst 
reageerder   
294 erop dat 
hij/zij een 
mondkapje op 
moet 

Corigeren  Doordachte 
discussievoerin
g 
 

297.  (a.o. 294) Sport fitnes ook open hh Herhaalt 
commentaar 
294 

Doelloze 
uitspraak 

Ondoordachte 
discussievoerin
g 
 

298.  (a.o. 296) Fitness clubs zijn geen 
openbare ruimte. 

Corrigeert 
reageerder 
296, in 
sportscholen 
hoef je geen 
mondkapje op 

Corigeren  Doordachte 
discussievoerin
g 
 

299.  (a.o. 294) Gelukkig? Er moet 
helemaal niks dicht!! Maar ik zal 
wel een complotgekkie zijn! Dan 
stop jij meteen met nadenken! 
Wacht maar ik zal keihard 
schaterlachen als we met zijn allen 
naar de kloten gaan door dit 
dictatoriale regime! Wacht maar 
wacht maar ! 

Alles moet 
openblijven 
maar door dat 
te denken zal 
deze 
reageerder wel 
als 
complotgekkie 
worden gezien 

Discussie 
over beleid 

Discussieonder
werpen 

300.  (a.o. 299) Lach jij maar, ipv dat je, 
je handen was. 

Wijst 
reageerder 
299 erop om 
zich toch aan 
de 
maatregelen 
te houden 

Belediging 
naar andere 
reageerder 

Ondoordachte 
discussievoerin
g 
 
 

 


