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Abstract 

Twitter is een veelgebruikt platform om politieke discussies op te voeren. Bij die discussies 

worden regelmatig discriminatoire uitingen gemaakt. Kauthar Bouchallikht, sinds maart 2021 

lid van de Tweede Kamer voor GroenLinks, ontvangt onder Nederlandse vrouwelijke politici 

relatief de meeste tweets met haatdragende inhoud, zo bleek uit een onderzoek van De Groene 

Amsterdammer uit maart 2021. In dit onderzoek bestudeer ik op welke manier zij discriminatoir 

wordt bejegend op Twitter. Hiertoe gebruik ik een mix van affordance-analyse en 

discoursanalyse om de samenhang van enerzijds de affordances van Twitter en anderzijds het 

discours over Bouchallikht op Twitter te kunnen analyseren. Om het discours te analyseren 

maak ik gebruik van een analyse van Abaâziz van tendensen in het Nederlandse discours over 

moslims en concepten als ‘racialisering’ en ‘de Ander’ zoals gedefinieerd door De Koning. 

Daarnaast bestudeer ik ook hoe misogynie voorkomt in het discours over Bouchallikht.  

Mijn centrale argument in dit onderzoek is dat de discriminatoire uitingen die over 

Bouchallikht gemaakt worden voornamelijk zijn gestoeld op islamofobie, waarbij het 

racialiseren van moslims en het positioneren van de moslim als de Ander die niet bij het 

Nederlandse volk zou kunnen horen terugkerende patronen zijn. De affordances van Twitter 

spelen in de vorming van dit discours op drie manieren een belangrijke rol. De affordances van 

Twitter faciliteren het escaleren van de intensiteit van uitingen doordat gebruikers gemakkelijk 

discriminatoire tweets kunnen vinden om zich bij aan te sluiten. Daarnaast maken de 

affordances van Twitter het ook mogelijk voor gebruikers om dezelfde discriminatoire uitingen 

telkens te herhalen wanneer Bouchallikht opnieuw in de belangstelling staat, wat kan bijdragen 

aan het normaliseren van deze uitingen. Ook kunnen de affordances van Twitter ervoor zorgen 

dat de duur van een discussie wordt verlengt doordat er geen tijdslimiet is waarbinnen op een 

bepaalde tweet gereageerd kan worden. 

Met dit onderzoek lever ik een bijdrage aan het wetenschappelijk debat over discriminatoire 

discoursen op sociale media. Bouchallikht is het eerste lid van de Tweede Kamer dat in het 

openbaar een hoofddoek draagt, en daarmee biedt dit onderzoek nieuwe inzichten in 

discriminatie op het kruispunt van de identiteiten moslim, vrouw en politicus in de Nederlandse 

context. Uit mijn onderzoek blijkt dat islamofobie een veel prominentere rol speelt in de 

discriminatoire uitingen jegens Bouchallikht dan misogynie. Deze ogenschijnlijke discursieve 

hiërarchie in identiteiten is iets wat nader bestudeerd zou moeten worden. Ook zou Twitter in 

overweging moeten nemen welke verantwoordelijkheid het draagt in de vorming van 

discriminatoir discours op het platform.  
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1 Inleiding 
Op 31 maart 2021 werd Kauthar Bouchallikht beëdigd als lid van de Tweede Kamer voor 

GroenLinks. Zij werd daarmee het eerste Kamerlid dat in het openbaar een hoofddoek draagt 

in de Nederlandse geschiedenis.1 Al vlak na haar kandidaatstelling werd Bouchallikht in korte 

tijd de vrouwelijke politicus die relatief de meeste haatdragende tweets op Twitter toegestuurd 

kreeg van Nederland.2 Dertig procent van de tweets over Bouchallikht bevatten haat, bleek uit 

een onderzoek van De Groene Amsterdammer uit maart 2021.3 In dat onderzoek wordt de aard 

van de haat omschreven als ‘een giftige mix van islam-haat en seksisme’.4 In mijn onderzoek 

maak ik een kwalitatieve analyse van het discriminatoire discours over Bouchallikht op Twitter. 

Daarbij analyseer ik welke frames worden gebruikt om over Bouchallikht te schrijven en welke 

rol de affordances van het platform Twitter op de vorming van dit discours spelen.  

Voor het wetenschappelijk debat is deze casus interessant, omdat voor het eerst in de 

Nederlandse context een casus bestudeerd kan worden waarin de assen moslim, vrouw en 

politicus samenkomen. Door deze nieuwe samenkomst van assen te bestuderen kunnen nieuwe 

inzichten over zowel de afzonderlijke assen als het samenspel daartussen worden gevonden. 

Ook lever ik met dit onderzoek een bijdrage aan het wetenschappelijk debat over de manier 

waarop Twitter een rol speelt in de structuur van online discours vanuit een Nederlands 

perspectief.  

Online discoursen ontstaan en bestaan niet in een vacuüm. Hoewel discoursvorming een 

meer indirecte dimensie van discriminatie is dan directe discriminatie tegen individuen, staan 

deze twee dimensies wel in wisselwerking met elkaar.5 Het is daarom van maatschappelijk 

belang in de strijd tegen discriminatie om in kaart te brengen hoe online discriminatoir discours 

tot stand komt. 

Voor dit onderzoek luidt mijn onderzoeksvraag als volgt: 

 

Hoe komt discriminatoir discours jegens Kauthar Bouchallikht op Twitter tot uiting? 

 

 
1 Gijs Herderscheê, “Aandeel vrouwen in de Kamer stijgt naar 39 procent,” De Groene 

Amsterdammer, 23 maart 2021. 
2 Karlijn Saris en Coen van de Ven, “Misogynie als politiek wapen,” De Groene Amsterdammer, 3 

maart 2021. 
3 Saris en Van de Ven, “Misogynie als politiek wapen”. 
4 Saris en Van de Ven, “Misogynie als politiek wapen”. 
5 Ibtissam Abaâziz, Alledaagse Islamofobie in Nederland; een verkennend onderzoek (Amsterdam: 

Stichting Meld Islamofobie, 2019), 4-5. 

https://www.volkskrant.nl/auteur/Gijs%20Herdersche%C3%AA
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Aan de hand van deze onderzoeksvraag zal ik uiteenzetten dat het discriminatoir discours jegens 

Bouchallikht voornamelijk gestoeld is op verschillende uitingsvormen van islamofobie. Ik zal 

daarbij aantonen dat het discours door de affordances van Twitter wordt gevormd op een manier 

waarop de intensiteit van uitingen gemakkelijk escaleert en waarbij dezelfde uitingen over de 

tijd heen regelmatig terugkomen in een net andere context. 

Om tot een antwoord te komen op mijn onderzoeksvraag splits ik deze op in de volgende 

deelvragen: 

 

1. Hoe maken de affordances van Twitter het mogelijk om een genetwerkt discours te 

creëren? 

2. Op basis van welke frames wordt Bouchallikht op discriminatoire wijze bejegend? 

3. Welke rol spelen de affordances van Twitter in de vorming van het discriminatoire 

discours rondom Bouchallikht? 

 

2 Theoretisch kader 

2.1 Intersectionaliteit 

De theorie van intersectionaliteit, geïntroduceerd door Kimberlé Crenshaw, stelt dat het kijken 

naar slechts één as van verschil, een manier waarop je kunt afwijken van de norm, niet genoeg 

om discriminatie te kunnen analyseren.6 Volgens Crenshaw is het voor een goede analyse van 

discriminatie nodig om het samenspel van meerdere assen te bestuderen.7  

In dit onderzoek sluit ik aan bij de intracategoriale aanpak die Leslie McCall beschrijft om 

eens samenspel van assen te kunnen analyseren. Bij de intracategoriale aanpak wordt er kritisch 

gekeken naar de bestaande categoriale indelingen, zoals moslim, vrouw en politicus, maar 

worden categorieën wel gebruikt om de complexiteit van beleefde ervaringen te kunnen duiden. 

Hierbij is met name aandacht voor mensen wiens identiteit op het kruispunt ligt van meerdere 

traditionele categorieën.8  

 

 
6 Kimberlé Crenshaw, Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of 

Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics (Chicago: University of Chicago 

Legal Forum, 1989), 149. 
7 Crenshaw, Demarginalizing the Intersection of Race and Sex, 149. 
8 Leslie McCall, “The complexity of intersectionality,” Signs: Journal of women in culture and 

society 30, nr. 3 (Lente 2005): 1774. 
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2.2 Islamofobie 

De historische context waarbinnen islamofobie is ontstaan en de manier waarop islamofobie 

zich tegenwoordig manifesteert verschilt per land. Voornamelijk de verschillen tussen West-

Europa en de Verenigde Staten zijn groot, maar ook tussen West-Europese landen onderling 

zijn er verschillen.9 Omdat ik in dit onderzoek een casus binnen de Nederlandse context 

bestudeer, bestaat het theoretisch kader omtrent islamofobie uit enkel Nederlandse literatuur. 

Antropoloog Martijn de Koning stelt dat moslims in de Nederlandse samenleving 

geracialiseerd zijn. Hoewel ‘moslim’ geen etnisch ras is wordt er volgens De Koning wel over 

moslims gesproken op een vergelijkbare manier als dat bij racisme over ‘rassen’ wordt 

gesproken.10 Als kenmerken van racialisering benoemt hij:  

1. Het categoriseren van een minderheid op basis van een bepaald kenmerk; 

2. Het generaliseren van gedragsuitingen van mensen die tot de minderheid behoren; 

3. Het geven van waardeoordelen over die groep op basis van die negatieve generalisaties;  

4. Het hebben van ideeën over hoe met dergelijke groepen moet worden omgegaan.11 

Middels deze racialisering wordt een inferieure Ander geconstrueerd, die een bedreiging zou 

zijn voor de cultuur en het ‘ras’ van de dominante meerderheid. Hierbij is de overtuiging dat de 

wereld is op te delen in statische culturele blokken die niet met elkaar verenigbaar zijn leidend.12 

In mijn onderzoek zijn deze overtuiging en de vier genoemde kenmerken gebruikt om 

racialisering van moslims te herkennen. 

Hoogleraar interculturele communicatie Wasif Shadid beschrijft wat de gevolgen van een 

dergelijke categorisering van sociale groepen kunnen zijn.13 De vooroordelen jegens 

geracialiseerde groepen kunnen volgens hem in verschillende mate effect hebben op de manier 

waarop men een geracialiseerde groep behandelt. Vooroordelen hebben volgens Shadid invloed 

op de wijze waarin positieve en negatieve informatie wordt onthouden over een geracialiseerde 

groep.14 Door vooroordelen maakt men verwachtingen over het gedrag van mensen die bij een 

 
9 Christine Ogan, Lars Willnat, Rosemary Pennington en Manaf Bashir, “The rise of anti-Muslim 

prejudice: Media and Islamophobia in Europe and the United States,” The International 

Communication Gazette 76, nr. 1 (2014): 30–33. 
10 Martijn de Koning, Een ideologische strijd met de islam: Fortuyns gedachtegoed als scharnierpunt 

in de radicalisering van moslims, het woord als wapen (Uithoorn: Karakter Uitgevers, 2016), Geen 

paginanummering. 
11 De Koning, Een ideologische strijd met de islam, Geen paginanummering. 
12 De Koning, Een ideologische strijd met de islam, Geen paginanummering. 
13 Wasif Shadid, "Beleidsmatige en wetenschappelijke aandacht voor de islam in Nederland: 

ontwikkeling en maatschappelijke gevolgen," Beleidswetenschap: Kwartaaltijdschrift voor 

beleidsonderzoek en beleidspraktijk 19, nr. 1 (2005): 3-17. 
14 Shadid, "Beleidsmatige en wetenschappelijke aandacht voor de islam in Nederland," 8. 
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bepaalde sociale groep horen, en zoeken mensen ook in gedrag selectief bevestiging van hun 

vooroordelen.15 Tot slot kunnen vooroordelen ook gebruikt worden in het maken van 

uiteindelijk foutieve voorspellingen van het gedrag van mensen die bij een bepaalde groep 

horen.16 Deze effecten zijn in mijn onderzoek van belang om te kunnen analyseren wat het 

gevolg is van de racialisering van moslims in het discours. 

Voor Stichting Meld Islamofobie deed Ibtissam Abaâziz in 2019 een verkennend onderzoek 

naar de concrete vormen van uiting van islamofobie in Nederland.17 Abaâziz onderscheidt 

islamofobie op drie niveaus, namelijk op individueel, discours- en institutioneel niveau.18 In dit 

onderzoek richt ik mij enkel op islamofobie op discoursniveau. Abaâziz stelt dat islamofobe 

discoursen "ge(re)produceerd worden door politiek en media.”19 

Abaâziz zet een aantal frames in het maatschappelijk discours uiteen over islamofobie. 

Islamofobie wordt in het Nederlandse discours vaak niet erkend als structureel probleem. In 

plaats daarvan worden islamofobe uitingen vaak als incident bestempeld.20 Ook wordt 

islamofobie in het maatschappelijk discours vaak gereduceerd tot een meningsverschil tussen 

bepaalde groeperingen, in plaats van dat het als discriminatie van de ene groep jegens de andere 

groep wordt gezien.21 Abaâziz benoemt daarnaast het concept eigengerechtigd racisme van 

Philomena Essed.22 Eigengerechtigd racisme wordt gedefinieerd als een vorm van racisme 

waarbij degene die racistische uitingen maakt zelf stelt dat zijn uiting niet racistisch is, ook als 

degenen over wie de uitingen gaan stellen dat er wel sprake van racisme is. Degene die deze 

vorm van racisme uit weigert om mensen uit de groep waar de racistische uitingen over gaan 

zeggenschap te geven in het classificeren van de uiting als wel of niet racistisch.23 Deze 

uiteenzetting van Abaâziz van het Nederlandse discours rondom islamofobie gebruik ik in mijn 

onderzoek om te bestuderen hoe de deelnemers aan het discours op Twitter hun eigen 

machtspositie en die van Bouchallikht in het discours construeren. 

 

 
15 Shadid, "Beleidsmatige en wetenschappelijke aandacht voor de islam in Nederland," 8. 
16 Shadid, "Beleidsmatige en wetenschappelijke aandacht voor de islam in Nederland," 8. 
17 Abaâziz, Alledaagse Islamofobie in Nederland. 
18 Abaâziz, Alledaagse Islamofobie in Nederland, 11. 
19 Abaâziz, Alledaagse Islamofobie in Nederland, 11. 
20 Abaâziz, Alledaagse Islamofobie in Nederland, 13. 
21 Abaâziz, Alledaagse Islamofobie in Nederland, 13. 
22 Abaâziz, Alledaagse Islamofobie in Nederland, 14. 
23 Abaâziz, Alledaagse Islamofobie in Nederland, 14. 
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2.3 Misogynie in de politiek 

Hoewel vrouw en politicus twee verschillende assen zijn, bespreek ik deze in combinatie met 

elkaar. Hoewel de twee assen ook los van elkaar te herkennen zijn, is de samenhang tussen deze 

twee dusdanig groot dat het van belang is om de gecombineerde as ‘vrouwelijke politicus’ te 

duiden.24 

Uit intersectioneel onderzoek van Monica Schneider en Angela Bos is gebleken dat 

vrouwelijke politici anders worden gestereotypeerd dan zowel vrouwen in het algemeen als 

mannelijke politici.25 Vrouwelijke politici worden gestereotypeerd als minder vrouwelijk dan 

vrouwen in het algemeen, omdat ze minder gevoelig en empathisch zouden zijn.26 Vrouwelijke 

politici zouden ook minder goed zijn in politiek bedrijven dan mannelijke politici omdat ze 

minder over leiderschap en competentie zouden beschikken dan mannelijke politici.27 

Een belangrijke kanttekening bij het bestuderen van misogynie is dat uitingen die geen 

expliciete vrouwenhaat bevatten alsnog impliciet misogyn kunnen zijn. Impliciete misogynie 

is een uitingsvorm van discriminatie die in het eerder benoemde onderzoek van De Groene 

Amsterdammer niet is meegenomen,28 maar die ik in mijn onderzoek wel bestudeer. Kelly Wilz 

bespreekt hoe misogynie zich ook impliciet kan manifesteren in kritiek.29 Wilz benoemt twee 

kenmerken van impliciete misogynie: 

1. Impliciete misogyne uitingen gaan niet over de inhoud die een vrouw uitdraagt;30  

2. Het punt van kritiek dat wordt gemaakt vrijwel nooit op eenzelfde manier naar een man 

gemaakt.31 

Haar uitleg van impliciete misogynie wil ik generaliseren naar het bredere impliciete 

discriminatie, zodat ik haar inzicht ook kan gebruiken om impliciete islamofobie mee te 

analyseren. De kenmerken hiervan generaliseer ik daarvoor tot: 

1. Impliciete discriminatie uitingen gaan niet over de inhoud die een persoon met een 

geracialiseerde identiteit uitdraagt; 

 
24 Monica C. Schneider en Angela L. Bos, "Measuring stereotypes of female politicians," Political 

psychology 35, nr. 2 (2014): 260. 
25 Schneider en Bos, "Measuring stereotypes of female politicians," 260. 
26 Schneider en Bos, "Measuring stereotypes of female politicians," 260. 
27 Schneider en Bos, "Measuring stereotypes of female politicians," 260. 
28 Saris en Van de Ven, “Misogynie als politiek wapen.” 
29 Kelly Wilz, “Bernie Bros and Woman Cards: Rhetorics of Sexism, Misogyny, and Constructed 

Masculinity in the 2016 Election,” Women’s Studies in Communication 39, nr. 4 (October 2016): 357. 
30 Wilz, “Bernie Bros and Woman Cards,” 357. 
31 Wilz, “Bernie Bros and Woman Cards,” 357. 
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2. Het punt van kritiek dat wordt gemaakt vrijwel nooit op eenzelfde manier naar een 

persoon met de dominante identiteit binnen een cultuur gemaakt. 

Bij deze stap moet ik de kanttekening maken dat deze generalisatie mogelijk niet één-op-één 

opgaat vergeleken met de oorspronkelijke conceptualisatie van Wilz, aangezien discriminatie 

niet bij alle assen op dezelfde manier werkt. Deze generalisatie wil ik zodoende gebruiken als 

heuristisch middel om mogelijke impliciete islamofobie te kunnen opsporen, om vervolgens 

kritisch te kunnen bestuderen of de gevonden uiting daadwerkelijk impliciete islamofobie is. 

 

2.4 Networked misogyny 

In dit onderzoek richt ik me op een specifieke vorm van discriminatie, namelijk discriminatie 

op een social media-platform. Het is belangrijk om in het oog te houden dat deze vorm van 

discriminatie een fenomeen is dat weliswaar verbonden is aan offline discriminatie, maar dat 

zich wel op geheel eigen wijze voltrekt. Banet-Weiser en Miltner benoemen dit in het kader 

van misogynie. Misogynie via sociale media conceptualiseren zij als networked misogyny. De 

structuur van networked misogyny kan volgens hen worden bestudeerd door te kijken naar de 

affordances van digitale media.32  

Affordances is een concept dat de relatie tussen een individu en zijn omgeving beschouwt. 

Taina Bucher en Anne Helmond definiëren affordances als “what [the environment] offers the 

animal, what it provides or furnishes, either for good or will.”33 Het concept omvat zowel 

bedoelde als onbedoelde gebruiksmogelijkheden die een mens kan vinden in een bepaalde 

omgeving.34 Om discriminatoir discours op Twitter goed te kunnen analyseren is het dus niet 

genoeg om enkel naar de discriminatoire inhoud zelf te kijken, maar is het ook essentieel om 

de affordances van Twitter te analyseren en te bestuderen welke rol die affordances spelen in 

de vorming van het discriminatoire discours. 

 

 
32 Sarah Banet-Weiser en Kate M. Miltner, "#MasculinitySoFragile: Culture, structure, and networked 

misogyny," Feminist Media Studies 16, nr. 1 (2016): 171. 
33 Taina Bucher en Anne Helmond, "The affordances of social media platforms," in The SAGE 

handbook of social media, geredigeerd door Jean Burgess, Alice Marwick en Thomas Poell (London: 

Sage, 2017), 119. 
34 Taina Bucher en Anne Helmond, "The affordances of social media platforms," in The SAGE 

handbook of social media, geredigeerd door Jean Burgess, Alice Marwick en Thomas Poell (London: 

Sage, 2017), 119. 
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3 Methode 

Volgens Banet-Weiser en Miltner is het om de structuur van networked misogyny te 

bestuderen belangrijk om te kijken naar de affordances van digitale media.35 Om de 

genetwerktheid van Twitter te analyseren doe ik daarom een korte affordance-analyse. Deze 

methode houdt in dat de affordances van een fenomeen en de implicaties daarvan uiteen 

worden gezet.36 In deze affordance-analyse zal ik niet het volledige platform Twitter duiden, 

maar enkel de affordances die het mogelijk maken voor gebruikers om tweets te plaatsen en 

op tweets van anderen te reageren, zodat een netwerk van tweets kan ontstaan. Dit vormt het 

eerste deel van mijn analyse. 

In het tweede deel van mijn analyse voer ik een discoursanalyse uit. Om de rol van de 

affordances in de vorming van discours te kunnen analyseren, is het immers belangrijk om te 

analyseren hoe dat discours inhoudelijk eruit ziet. Volgens Gillian Rose is discours “groups of 

statements which structure the way a thing is thought, and the way we act on the basis of that 

thinking.”37 Met deze methode wil ik dus de machtsverhoudingen die uitingen structureren 

blootleggen. 

Voor dit onderzoek zal ik de methodologie van discoursanalyse aanhouden zoals beschreven 

door Jane Stokes.38 Stokes onderscheid in een discoursanalyse drie onderzoeksfases, namelijk 

de selectie van het onderzoeksobject, de immersie in het onderzoeksobject en de analyse van 

het onderzoeksobject.39 Als onderzoeksobject heb ik tweets geselecteerd die zijn gepost naar 

aanleiding van drie gebeurtenissen waarbij er veel is getweet over Bouchallikht.  

In de eerste deelcasus analyseer ik de eerste keer dat er ophef over Bouchallikht ontstond. 

Dit was in reactie op een nieuwsbericht van blogger Carel Brendel in november 2020. In de 

tweede deelcasus analyseer ik de ophef rondom een vermeende joggingbroek die Bouchallikht 

aan had in de plenaire zaal van de Tweede Kamer tijdens een debat in april 2021. In dit geval 

ging er geen nieuwsartikel aan de ophef vooraf, maar agendeerden gebruikers op Twitter zelf 

de reden tot ophef. In de derde deelcasus analyseer ik de reacties op de maiden speech van 

Bouchallikht in mei 2021. Bij deze deelcasus gaf Bouchallikht een directe reactie op de haat 

 
35 Banet-Weiser en Miltner, "#MasculinitySoFragile,” 171. 
36 Matthew X. Curinga, "Critical analysis of interactive media with software affordances," First 

Monday 19, nr. 9 (2014): Geen paginanummering.  
37 Gillian Rose, Visual methodologies: An introduction to the interpretation of visual methods 

(California: Sage Publications, 2001), 136. 
38 Jane Stokes, How To Do Media and Cultural Studies (London: Sage Publications, 2013), 144-149. 
39 Stokes, How To Do Media and Cultural Studies, 148-149. 
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die (onder meer) op Twitter tegen haar was gericht, en vormen de reacties van gebruikers op 

Twitter weer een tegenreactie hierop. 

Bij het zoeken naar de tweets is gebruik gemaakt van de resultaten van de affordance-

analyse, waarin ik laat zien hoe tweets gerelateerd aan elkaar in een netwerk staan. Om de 

tweets voor het corpus te selecteren is eerst gezocht op Twitter op “Kauthar Bouchallikht” met 

de datum van de gebeurtenis waarover getweet werd. Vervolgens is bij de gevonden tweets ook 

gekeken naar reacties op de gevonden tweets, en ook op reacties op die reacties. Ook citaten 

van tweets en reacties op die citerende tweets zijn bestudeerd.  

Om in het corpus opgenomen te kunnen worden moet de tweet direct of indirect 

haatdragende inhoud jegens Bouchallikht bevatten. Het bepalen van welke tweets haatdragend 

zijn is een kwestie van interpretatie waarin mijn theoretisch kader leidend is. Om impliciet 

haatdragende tweets te identificeren heb ik de kenmerken van Wilz van impliciete misogynie 

en mijn generalisatie daarvan als heuristisch middel ingezet. Tweets die onderbouwde, 

inhoudelijke kritiek of positieve berichten bevatten zijn niet opgenomen in mijn corpus. Hoewel 

deze tweets ook deel uitmaken van het volledige discours over Bouchallikht vallen deze tweets 

buiten de focus van dit onderzoek. 

Na het verzamelen van het corpus is het volgens Stokes belangrijk om tot dieper begrip van 

het onderzoeksobject te komen.40 Dit is bereikt middels close reading van mijn corpus. 

Kathleen Hinchman en David Moore omschrijven close reading als het lezen en herlezen van 

een tekst, om zo de belangrijke aspecten van de tekst te kunnen bepalen en verklaren.41 

De derde en laatste fase van discoursanalyse omhelst volgens Stokes het identificeren van 

de gesprekspartners en hun subjectposities.42 In deze discoursanalyse richt ik mij op de frames 

waarmee Bouchallikhts identiteit wordt geconstrueerd en hoe ze op basis van die identiteit 

wordt gediscrimineerd. Ook analyseer ik de discursieve manieren waarmee gebruikers van 

Twitter Bouchallikht in relatie tot zichzelf en ‘het Nederlandse volk’ positioneren. Bij de 

analyse van deze frames en discursieve manieren heb ik gelet op de uitingsvormen van 

islamofobie en misogynie die ik in mijn theoretisch kader heb besproken, zoals racialisering, 

effecten van vooroordelen en impliciete discriminatie. 

 
40 Stokes, How To Do Media and Cultural Studies, 149. 
41 Kathleen A. Hinchman en David W. Moore, "Close reading: A cautionary interpretation," Journal of 

Adolescent & Adult Literacy 56, nr. 6 (2013): 444. 
42 Stokes, How To Do Media and Cultural Studies, 149. 



11 

 

In het derde deel van mijn analyse breng ik de uitkomsten van het eerste en het tweede deel 

met elkaar in verband. Hierin analyseer ik welke rol de affordances van Twitter spelen in de 

totstandkoming van het discriminatoire discours rondom Bouchallikht. 

4 Analyse 

4.1 De affordances van Twitter 

In dit eerste deel van de analyse verken ik hoe de affordances van Twitter het mogelijk maken 

om een genetwerkt discours te creëren. Hierbij zet ik de verschillende manieren waarop een 

tweet geplaatst kan worden en hoe deze tweet zich binnen een netwerk van tweets kan 

positioneren uiteen. Vervolgens duid ik wat de affordances van Twitter kunnen betekenen voor 

de vorming van een discriminatoir discours. 

Op Twitter zijn er verschillende manieren om als gebruiker je uiting, een tweet, in een groter 

netwerk van tweets te plaatsen. De eerste manier om een tweet te plaatsen is door simpelweg 

een nieuwe tweet te plaatsen die niet direct aan andere content op Twitter gerelateerd is. Een 

voorbeeld van een tweet is te zien in figuur 1. 

 

 
Figuur 1 Een voorbeeld van een Tweet opgesteld vanuit de invoerbalk op de startpagina 

 

Deze tweet is (als het account waarmee getweet openbaar zichtbaar is) voor alle andere 

gebruikers vindbaar. Wanneer in de zoekbalk van Twitter “Dit is een Tweet” zou worden 

ingetypt, zou de tweet in figuur 2 gevonden worden. Een tweet kan makkelijker vindbaar 

worden gemaakt door er een woord met een hashtag ervoor (#tweet) toe te voegen, maar ook 

openbare tweets zonder hashtags zijn voor iedereen vindbaar. 

De tweede manier om een tweet te plaatsen is door te reageren op een eerder geplaatste 

tweet. Tenzij de reactiefunctie door de auteur van de originele tweet is uitgeschakeld kan je 

op elke tweet die je op Twitter vindt reageren. Er is geen tijdslimiet waarbinnen je op een 

tweet kunt reageren. Een voorbeeld van een tweet met een reactie erop te zien in figuur 2. 
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Figuur 2 Een tweet en een reactie daarop  

 

De derde manier om een tweet te plaatsen is door een andere tweet te citeren. Door een tweet 

te citeren komt de originele tweet ingekaderd binnen de nieuwe tweet terecht, zoals te zien in 

figuur 3. 

 

 
Figuur 3 Een tweet die een Tweet citeert 

 

Het verschil tussen het reageren op en het citeren van een tweet is dat reacties op een tweet 

zichtbaarder zijn wanneer de originele tweet wordt bekeken en dat citaten van een tweet 

zichtbaarder zijn als op zichzelf staande tweet, in bijvoorbeeld het zoekoverzicht.43 

 
43 Mark Hendrikman, “Twitter maakt reactie-retweets zichtbaarder met eigen teller onder 

tweet,” Tweakers.net, 9 augustus 2020. 

 



13 

 

Door gebruik van de verschillende vormen van originele tweets posten, reageren en citeren 

kan een genetwerkte groep tweets ontstaan, zoals bijvoorbeeld het netwerk van vijf tweets in 

figuur 4.44 

 

 
Figuur 4 Een netwerk van tweets, zoals getoond bij het bekijken van de tweet die een tweet citeert 

 

 

Uit de beschreven observaties van de affordances van Twitter licht ik er nu een aantal uit, en 

bespreek daarbij wat de implicaties ervan kunnen zijn in de vorming van discriminatoir 

discours.  

Zoals benoemd is het mogelijk om op elke tweet waarbij reageren niet is uitgeschakeld te 

reageren. Zoals eveneens benoemd is het mogelijk om elke tweet van gebruikers die hun 

 
44 Overigens kan je als gebruiker een tweet ook zichtbaarder maken binnen het grotere netwerk van 

Twitter zonder er met een toevoeging in tekst op te reageren. Wanneer je een tweet retweet wordt de 

betreffende tweet zichtbaar op de tijdlijn van jouw volgers, ook wanneer zij de gebruiker van wie jij de 

tweet hebt geretweet zelf niet volgen. Door een tweet een hartje te geven wordt een tweet zichtbaarder 

in het zoekoverzicht voor alle gebruikers. 
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account niet hebben afgeschermd te vinden via de zoekfunctie. Deze combinatie van 

affordances maakt dat het niet nodig is om een gebruiker te kennen om op een tweet van die 

gebruiker te kunnen reageren. Voor een persoon die zich discriminatoir zou willen uiten hoef 

je door de affordances van Twitter niet op zoek naar gelijkgestemde personen om dat mee te 

doen, maar kun je discriminatoire uitingen direct vinden in de zoekfunctie om je vervolgens 

bij aan te sluiten. Dit maakt het makkelijk voor mensen die discriminatoire uitingen willen 

maken om tweets te vinden waar hun overtuigingen bij aansluiten. 

Een affordance die het aantal reacties kan vergroten is het gebrek aan een tijdslimiet 

waarbinnen op een tweet gereageerd kan worden. Daardoor is het niet nodig om ten tijde van 

een discussie op het platform aanwezig te zijn, maar kun je ook later nog toevoegingen doen 

aan een discours. Hierdoor wordt een discussie niet zomaar meer ‘gemist’ door gebruikers die 

een discriminatoire toevoeging zouden willen doen. 

 

4.2 Het discriminatoire discours jegens Kauthar Bouchallikht 

In dit deel van mijn analyse analyseer ik op basis van welke frames Bouchallikht op 

discriminatoire wijze wordt bejegend. Hiertoe analyseer ik tweets die reacties zijn op de drie 

deelcasussen. 

 

4.2.1 Reacties op mogelijke connecties met het Moslimbroederschap, november 

2020 

Op 12 november 2020, drie dagen na de kandidaatstelling van Bouchallikht bij GroenLinks, 

publiceerde Carel Brendel een blogbericht waarin hij aankaartte dat Bouchallikht bestuurslid is 

geweest bij de islamitische jeugdorganisatie FEMYSO.45 Deze bestuursfunctie was 

oorspronkelijk niet opgenomen in de door GroenLinks opgestelde kandidatenbiografie van 

Bouchallikht.46 Brendel kaartte aan dat verschillende internationale onderzoeken stellen dat 

FEMYSO een jeugdafdeling is van het Moslimbroederschap, een politiek-religieuze organisatie 

die een samenleving met wetgeving volgens de sharia nastreeft.47 Het Moslimbroederschap 

veroordeelt aanslagen van terroristen en probeert op een democratische manier hun idealen te 

 
45 Carel Brendel, “Vice-voorzitter jeugdorganisatie Europese Moslimbroeders op verkiesbare plaats 

GroenLinks,” Carelbrendel.nl, 12 november 2020. 
46 Brendel, “Vice-voorzitter jeugdorganisatie Europese Moslimbroeders op verkiesbare plaats 

GroenLinks.” 
47 Brendel, “Vice-voorzitter jeugdorganisatie Europese Moslimbroeders op verkiesbare plaats 

GroenLinks.” 

http://www.carelbrendel.nl/2020/11/12/vice-voorzitter-jeugdorganisatie-europese-moslimbroeders-op-verkiesbare-plaats-groenlinks/
http://www.carelbrendel.nl/2020/11/12/vice-voorzitter-jeugdorganisatie-europese-moslimbroeders-op-verkiesbare-plaats-groenlinks/
http://www.carelbrendel.nl/2020/11/12/vice-voorzitter-jeugdorganisatie-europese-moslimbroeders-op-verkiesbare-plaats-groenlinks/
http://www.carelbrendel.nl/2020/11/12/vice-voorzitter-jeugdorganisatie-europese-moslimbroeders-op-verkiesbare-plaats-groenlinks/
http://www.carelbrendel.nl/2020/11/12/vice-voorzitter-jeugdorganisatie-europese-moslimbroeders-op-verkiesbare-plaats-groenlinks/
http://www.carelbrendel.nl/2020/11/12/vice-voorzitter-jeugdorganisatie-europese-moslimbroeders-op-verkiesbare-plaats-groenlinks/
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bewerkstelligen, maar wordt desalniettemin door critici gezien als problematisch omdat het 

islamitisch separatisme zou bevorderen.48 

Over het voorval tweette Bouchallikht zelf het volgende: 

 

Het doet me pijn om hierop te moeten reageren, maar ik wist dat dit soort verdachtmakingen 

zouden gebeuren toen ik me kandideerde voor GroenLinks. Elke keer weer dezelfde 

tactiek: guilty by association. Dus expliciet voor iedereen die het zich afvraagt: 

Ik hoor niet bij de Moslimbroederschap of wat dan ook. Ik zit bij GroenLinks. En ik ben 

ontzettend trots op mijn voordracht voor plek 9 van de kamerlijst. FEMYSO heeft deze 

valse beschuldigingen al vaker naar de prullenbak verwezen.49 

 

Uit de discriminatoire tweets die op dit nieuws volgen blijkt een patroon waarin de aantijgingen 

van banden met het Moslimbroederschap zelf niet het primaire punt van discussie is. Dit wordt 

letterlijk benoemd in de volgende tweet, die een directe reactie is op het statement van 

Bouchallikht: 

 

Maakt mij niets uit: waar of niet waar broederschap. Het feit dat de islam steeds verder 

doordringt in ons landsbestuur is sowieso al erg genoeg. De islam is een haat ideologie en 

hoort hier niet thuis.50 

 

In deze tweet wordt niet een persoon met (islamitische) opvattingen, maar ‘de islam’ genoemd 

als iets dat ‘in ons landbestuur doordringt’. De persoon die de islam bij zich draagt, in dit geval 

Bouchallikht, wordt niet benoemd. Deze persoon is in deze tweet als het ware maar één iets, de 

belichaming van de ‘haat ideologie’ islam. Ook wordt het lid zijn van de Moslimbroederschap 

in deze tweet als even erg beoordeeld als het zijn van een moslim, aangezien het in deze tweet 

‘niets uitmaakt’. Dit terwijl het Moslimbroederschap een concrete groepering is met een 

concrete politieke agenda waar je lid van kunt worden als je die agenda aanhangt, in 

tegenstelling tot de religie islam zelf. 

In een andere tweet wordt wel van moslims gesproken in plaats van ‘de islam’. De volgende 

tweet is een reactie op het artikel “Een nieuw kandidaat-Kamerlid voor GroenLinks is in 

 
48 Brendel, “Vice-voorzitter jeugdorganisatie Europese Moslimbroeders op verkiesbare plaats 

GroenLinks.” 
49 Kauthar Bouchallikht, tweet, 12 november 2020, 17:17, 

https://twitter.com/Kauthar_/status/1326922070798823427. 
50 H.vd Bosch, tweet, 13 november 2020, 15:05, 

https://twitter.com/hmvandenbosh/status/1327251355766022145.  

http://www.carelbrendel.nl/2020/11/12/vice-voorzitter-jeugdorganisatie-europese-moslimbroeders-op-verkiesbare-plaats-groenlinks/
http://www.carelbrendel.nl/2020/11/12/vice-voorzitter-jeugdorganisatie-europese-moslimbroeders-op-verkiesbare-plaats-groenlinks/
https://twitter.com/Kauthar_/status/1326922070798823427
https://twitter.com/hmvandenbosh/status/1327251355766022145
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opspraak vanwege mogelijke banden met de omstreden Moslim Broederschap,” gedeeld door 

het Twitter-account van De Telegraaf.51 

 
Gewoon geen moslim in de kamer,kabinet of regering,gaan ze maar naar hun thuis land 

daar kunnen ze een verschil maken..oprotten nu! Ben er klaar mee..     52 

 

In deze tweet vervaagt de scheiding tussen religie en afkomst. De auteur stelt dat moslims naar 

hun thuisland terug zouden moeten, en impliceert daarmee dat als moslim je thuisland elders 

dan Nederland moet zijn. Hiermee worden moslims door deze auteur als de Ander, zoals 

gedefinieerd door De Koning, geconstrueerd en uitgesloten om tot de groep van het 

Nederlandse volk te kunnen behoren. Daarbij wordt in deze tweet de Nederlander ook 

hiërarchisch boven de Ander geplaatst door te stellen “Oprotten nu! Ben er klaar mee”. Dit 

impliceert dat de Nederlander de autoriteit zou moeten hebben om te bepalen of de Ander al 

dan niet aanwezig mag zijn: Als de Nederlander er klaar mee is, dan heeft de Ander zich daaraan 

aan te passen. 

Op deze Tweet volgde de volgende reactie: 

 
het zijn allemaal infiltratiepogingen. Ze spioneren en sluizen info door aan hun thuisland53 

 

In deze tweet wordt beweerd dat islamitische volksvertegenwoordigers spionnen zijn, en 

informatie door zouden sluizen aan hun thuisland, wat dus een land anders dan Nederland zou 

zijn. Dit is een voorspelling van gedrag van personen op basis van vooroordelen, zoals 

beschreven door Shadid. Het is belangrijk om hierbij te observeren dat deze tweet in een directe 

netwerkrelatie staat tot de tweet die ik hiervoor besproken heb. 

In deze tweet wordt gesteld dat elke poging van een moslim tot deelname aan de politiek 

‘een infiltratiepoging’ is. Verwijzingen naar misleiding en infiltratie komen vaker voor in de 

tweets over deze casus. Zo wordt het metafoor ‘paard van Troje’ voor Bouchallikht gebruikt.54 

Dit metafoor verwijst naar de mythe uit de Griekse mythologie waarin de Grieken de vijandige 

stad Troje weten over te nemen door hen een beeld van een paard cadeau te doen waar een troep 

 
51 De Telegraaf, tweet, 12 november 2020, 18:40, 

https://twitter.com/telegraaf/status/1326943082051497984.  
52 SonSonSon, tweet, 13 november 2020, 10:05, 

https://twitter.com/SonSonS77660230/status/1327175748776579073.   
53 Margriet49, tweet, 13 november 2020, 10:07, 

https://twitter.com/margriet49/status/1327176226264522753. 
54 Michaela, tweet, 12 november 2020, 19:13, 

https://twitter.com/Michael43388050/status/1326951350970757122. 

https://twitter.com/telegraaf/status/1326943082051497984
https://twitter.com/SonSonS77660230/status/1327175748776579073
https://twitter.com/margriet49/status/1327176226264522753
https://twitter.com/Michael43388050/status/1326951350970757122
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Griekse soldaten in blijkt te zitten. De overtuiging dat moslims de Nederlandse politiek in 

zouden gaan om te misleiden of infiltreren is een voorspelling van gedrag op basis van 

vooroordelen zoals geconceptualiseerd door Shadid. 

Deze tweets illustreren een patroon in de reacties toen Bouchallikht voor het eerst in publieke 

belangstelling kwam te staan. Moslims worden in de besproken tweets telkens geracialiseerd. 

Een minderheidsgroep wordt gevormd op basis van islamitisch zijn, waarbij de oorspronkelijke 

aanleiding voor kritiek, de mogelijke banden met het Moslimbroederschap, naar de achtergrond 

verdwijnt. De gedragsuitingen van mensen die bij deze minderheidsgroep horen worden 

gegeneraliseerd, aangezien ‘de islam’ of ‘moslims’ altijd iets negatiefs voor de Nederlandse 

politiek zouden zijn, en de persoon die moslim is en diens verdere opvattingen irrelevant zijn. 

De islam krijgt het waardeoordeel ‘haat ideologie’ toebedeeld. Ook wordt er een idee gegeven 

van hoe met moslims moet worden omgegaan: Uit deze tweets blijkt immers dat Nederland 

volgens de auteurs niet het thuis of thuisland van moslims kan zijn, en dat zij zodoende vanwege 

hun geloofsovertuiging uit de Nederlandse politiek zouden moeten ‘oprotten’.  

 

Bouchallikht stelde op 23 november 2020 in een interview met Trouw dat ze nooit banden 

tussen FEMYSO en het Moslimbroederschap heeft opgemerkt.55 Ook neemt ze in dit interview 

expliciet afstand van het gedachtengoed van het Moslimbroederschap.56 Naar aanleiding van 

dit interview werd opnieuw veel over Bouchallikht getweet, zoals de volgende tweet: 

 

Ja. En daar trappen wij in. Wij zijn gek namelijk.57 

 

Uit deze tweet blijkt een overtuiging van een scheiding tussen het ‘wij’, waar Bouchallikht niet 

bij zou horen, en Bouchallikht als Ander. Ook in deze tweet komt de hiervoor benoemde 

assumptie van misleiding waar het veronderstelde ‘wij’ al dan niet in zou trappen weer terug. 

In andere reacties stellen gebruikers Bouchallikht de voorwaarde dat ze haar hoofddoek af 

moet doen voordat zij bereid zijn om haar te geloven, zoals in de volgende twee tweets: 

 

Doe die hoofddoek dan nu af. Dat zou je hele verhaal een stuk aannemelijker maken.58 

 
55 Bart Zuidervaart, “Kauthar Bouchallikht: ‘Als GroenLinkser zal ik Milli Görüs niet meer 

bezoeken,’” Trouw, 23 november 2020. 
56 Zuidervaart, “Kauthar Bouchallikht.” 
57 Kloet, tweet, 23 november 2020, 8:24, https://twitter.com/Kloetex/status/1330774241315344384.   
58 Johan Claessens, tweet, 23 november 2020, 7:55, 

https://twitter.com/_Johan_C_/status/1330766957885485057. 

https://twitter.com/Kloetex/status/1330774241315344384
https://twitter.com/_Johan_C_/status/1330766957885485057
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Als je Nederland dient dan doe je je hoofddoek af.59 

 

In deze tweets wordt de eis gesteld aan Bouchallikht dat zij haar hoofddoek moet afdoen voordat 

zij gelooft mag worden. Hiermee plaatsen de auteurs van deze tweets zichzelf in een 

hiërarchische positie waarin zij zich gerechtigd achten om een dergelijke eis aan Bouchallikht 

als Ander te stellen. Deze uitingen passen bij de overtuiging dat de wereld opgedeeld is in 

statische, niet met elkaar verenigbare culturele blokken die De Koning benoemt, aangezien het 

dragen van een hoofddoek in deze tweets een blokkade blijkt om ook Nederlander te kunnen 

zijn. 

Verder is het belangrijk om op te merken dat deze twee tweets inhoudelijk vergelijkbaar zijn, 

maar dat de tweede tweet tweeënhalve dag na de eerste tweet is geplaatst. Deze observatie is 

relevant om in gedachte te houden wanneer ik de rol van de affordances van Twitter in paragraaf 

4.3 analyseer. 

 

4.2.2 Reacties op Bouchallikhts kleding in de plenaire zaal, april 2021 

Op 7 april 2021, een week na Bouchallikhts installatie als Kamerlid, was er op sociale media 

veel aandacht voor de manier waarop Bouchallikht zich kleedde in de Tweede Kamer tijdens 

het debat waarin de nieuwe Kamervoorzitter werd gekozen. De ophef begon met deze Tweet: 

 

Stemmen... Kauthar Bouchallikht loopt in een joggingbroek met gympen daaronder. En 

slonzig shirt en een dikke stofdoek om. Wat een dis respect voor onze tweede kamer! 

Schandalig!60 

 

Deze tweet werd veel geliket en geretweet. In de reacties op deze tweet werd een still breed 

gedeeld van de livestream van de Tweede Kamer, waarop het leek alsof Bouchallikht een 

joggingbroek aan zou hebben in de Tweede Kamer.61 Onder de gebruikers die de still deelden 

was ook PVV-fractievoorzitter Geert Wilders, wiens tweet meer dan 4.000 likes en 900 reacties 

 
59 Elise, tweet, 25 november 2020. 15:00, https://twitter.com/Frisian77/status/1331598723592445955.  
60 Herr Flick, tweet, 7 april 2021, 17:48, https://twitter.com/back_fis/status/1379823513725509638. 
61 Johan Fretz, “Kauthar Bouchallikht in een zwarte broek? Dan waren ze ook woedend,” Het Parool, 

14 april 2021.  

https://twitter.com/Frisian77/status/1331598723592445955
https://twitter.com/back_fis/status/1379823513725509638
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kreeg en vaker dan 150 keer werd geciteerd.62 De still is te zien in figuur 5. De broek in kwestie 

bleek overigens niet een joggingbroek maar een pantalon te zijn.63 

 

 

Figuur 5 De breed circulerende still waarop Bouchallikht een pantalon aan had die werd aangezien voor een 

joggingbroek 

 

Het aandragen van dit punt als reden om kritiek op Bouchallikht te hebben is een vorm van 

impliciete misogynie. Dit punt maken voldoet aan de beide kenmerken van impliciete 

misogynie volgens Wilz. Ten eerste gaat het punt van kritiek in dit geval niet over de inhoud 

die Bouchallikht uitdraagt. In het verkiezingsprogramma van GroenLinks waarop Bouchallikht 

gekozen is staat over het onderwerp ‘kleding,’ op gezichtsbedekkende kleding na, immers 

niets.64 Daarmee is kledingkeuze dus geen politiek inhoudelijk onderwerp voor Bouchallikht.  

Ten tweede wordt dit punt van kritiek niet op eenzelfde manier naar een man gemaakt. Om 

dit te kunnen controleren kijk ik naar hoe werd gereageerd op mannelijk Kamerlid Peter Kwint, 

die in 2018 door de Kamervoorzitter werd gewezen op het niet dragen van een jasje tijdens een 

plenair debat.65 Destijds werden maar een paar tweets over dit vooral gepubliceerd, waaronder 

 
62 Geert Wilders, tweet, 8 april 2021, 18:19, 

https://twitter.com/geertwilderspvv/status/1380193562629971975  
63 Fretz, “Kauthar Bouchallikht in een zwarte broek?” 
64 Jeroen Postma, Robbert Bodegraven, Corinne Ellemeet, Ufuk Kâhya, Christel Kohlmann, Bart 

Snels, Zita Pels en Kees Vendrik, Verkiezingsprogramma GroenLinks 2021 (Utrecht: Partijbestuur 

GroenLinks, 2020).  
65 “SP-kamerlid zonder colbert in Tweede Kamer.” Algemeen Dagblad, 11 april 2018.  

https://twitter.com/geertwilderspvv/status/1380193562629971975
https://www.ad.nl/video/kanalen/nederlands-nieuws~c400/series/snel-nieuws~s911/sp-kamerlid-zonder-colbert-in-tweede-kamer~p33585
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een enkele haatdragende.66 De commotie rondom Kwint was zowel qua inhoud als qua omvang 

kleiner dan bij Bouchallikht.67 

Zodoende is het ontstaan van een discussie over de broek van Bouchallikht zelf een uiting 

van impliciete misogynie. Daarmee is de grond van de discriminatoire tweets die hier verder 

op volgen ook impliciet misogyn: Er wordt immers meegegaan in de misogyne basisgedachte 

dat dit een punt van kritiek is dat gemaakt zou moeten worden. Een voorbeeld van een dergelijke 

tweet is de volgende: 

 

Triest als je er zo ongeïnteresseerd bij staat, om over de kledingkeuze nog maar te 

zwijgen.68 

 

In deze tweet wordt gerefereerd naar twee elementen aan de foto: De pose waarin 

Bouchallikht staat en de kleding die ze draagt. Ook voor de houding waarin Bouchallikht op 

de still is afgebeeld geldt dat het aandragen van het punt een uiting van impliciete misogynie 

is. Ook dit punt gaat immers niet over de inhoud, en een dergelijk punt wordt vrijwel nooit 

richting mannelijke collega’s gemaakt.  

Naast de impliciete misogynie komt ook in deze deelcasus islamofobie voor in de reacties. 

Zo gebeurt dat in de volgende tweet: 

 

Ik snap niet dat er géén dresscode is in de Kamer, terwijl de bodes in jacket lopen. Ook 

onvoorstelbaar, dat hoofddoekje wordt getolereerd in Parlement. Ik zou met z'n allen uit 

protest de kamer hebben verlaten, omdat uiting van geloof niet in Parlement thuis hoort.69 

 

In deze tweet wordt eerst gerefereerd naar de broek, maar wordt daarna overgegaan op een 

discriminatoire uiting over Bouchallikhts hoofddoek als islamitisch symbool. De auteur stelt 

dat hij tegen de hoofddoek is omdat religieuze uitingen niet in het parlement zouden horen. 

 
66 CircusRudolf, tweet, 11 april 2018, 18:50, 

https://twitter.com/RF16662/status/984111414423023617.   
67 Bij het maken van deze vergelijking moet worden opgemerkt dat Bouchallikht tijdens haar 

verschijning met deze outfit niet door aanwezigen in de Tweede Kamer tijdens het debat op haar kleding 

werd aangesproken. Ook nam Bouchallikht zelf niet deel aan het debat waarbij deze still gemaakt is, 

terwijl Kwint tijdens zijn deelname aan een debat werd aangesproken op het niet dragen van een jasje. 

Dat lijken echter redenen om aan te nemen dat het discours in het geval van Bouchallikht juist nog 

insignificanter zou moeten zijn in plaats van significanter. 
68 Kreel, tweet, 8 april 2021, 18:35, https://twitter.com/Kneus61/status/1380197649064820737.  
69 Haaglanden Gab.ai, tweet, 8 april 2021, 21:18,  

https://twitter.com/Haagland1/status/1380238710810292224.  

https://twitter.com/RF16662/status/984111414423023617
https://twitter.com/Kneus61/status/1380197649064820737
https://twitter.com/Haagland1/status/1380238710810292224
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Echter zetelen ook drie (christelijk-)religieuze politieke partijen in de Tweede Kamer. Daarmee 

gaat dit punt dus niet over de GroenLinks-inhoud die Bouchallikht uitdraagt en wordt een punt 

van kritiek geleverd die niet aan vergelijkbare gevallen binnen de dominante cultuur wordt 

geleverd. Daarmee is deze kritiek een uiting van impliciete islamofobie. 

 

4.2.3 Reacties op de maiden speech, mei 2021 

Op 20 mei 2021 hield Bouchallikht haar maiden speech, de eerste toespraak in de Tweede 

Kamer.70 Ze is dan anderhalve maand Kamerlid.71 Naast de vorige twee deelcasussen is er nog 

vaker commotie op Twitter over Bouchallikht geweest, bijvoorbeeld toen ze op basis van 

voorkeursstemmen verkozen bleek te zijn,72 toen ze beëdigd werd als Kamerlid73 en toen ze in 

een interview had gezegd dat de blauwe stoelen in de plenaire zaal niet lekker zitten.74 

Als persoonlijke noot in haar maiden speech sprak Bouchallikht over discriminatie en 

benoemde Bouchallikht uitingen over haar afkomstig van onder meer Twitter.75 Over hoe zij 

discriminatoir wordt bejegend zei Bouchallikht het volgende: 

 

Ik ben een wolf in schaapskleren, kreeg ik te horen. Een bedreiging voor de rechtsstaat, zo 

stond geschreven. Mij wordt gezegd, keer op keer: jij hoort hier niet. (…) tegen mij, en vele 

Nederlanders, wordt al heel lang gezegd, herhaald, en nog eens herhaald. Dat we ons maar 

moeten invechten, aanpassen, dankbaar zijn, niet zo zeuren, harder werken, netjes praten, de 

geschiedenis laten voor wat ie is; en tradities niet bevragen. 

Het moet allemaal wel gezellig blijven. Normaal doen. Je mag blij zijn dat je hier bent 

geboren, want daar is het erger. Dus mondje dicht. Op je tenen lopen, maar niet in die 

sneakers en niet met die broek aan. Haal je handen uit je zak, maar steek geen vuist in de 

lucht. Wees gewoon… niet.76 

 
70 Kauthar Bouchallikht, “Maidenspeech Kauthar Bouchallikht,” GroenLinks.nl, 20 mei 2021. 
71 Tot op de dag van haar maiden speech heeft Bouchallikht in de Tweede Kamer geen zaken die 

gerelateerd zijn aan de islam of discriminatie behandeld. Ook heeft Bouchallikht in deze tijdspanne 

geen ander werk als Kamerlid verricht die zouden kunnen aantonen dat Bouchallikht een tweede 

agenda zou hebben die niet strookt met (de visie van GroenLinks op) het Nederlandse landsbelang. 
72 “GroenLinkser Bouchallikht in Tweede Kamer via voorkeursstemmen.” Algemeen Dagblad, 21 

maart 2018.  
73 Remko Theulings, “Al op dag één demonstraties en bedreigingen, maar Kauthar Bouchallikht gaat 

vastberaden de Tweede Kamer in,” EenVandaag, 31 maart 2021. 
74 “Kauthar Bouchallikht (GL) klaagt over muizen en slechtzittende Kamerzetel: ‘Die blauwe stoel zit 

niet lekker’,” De Dagelijkse Standaard, 26 april 2021.  
75 De volledige persoonlijke noot beslaat ongeveer een derde van haar volledige maiden speech, het 

overige deel van de toespraak ging over de klimaatcrisis en het effect ervan op jongeren met 

gezondheidsproblemen. 
76 Bouchallikht, “Maidenspeech Kauthar Bouchallikht.”  
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Op Bouchallikhts maiden speech volgden reacties op Twitter, zoals de volgende twee tweets: 

 

Madam kan hier alles bereiken tot een plek in het parlement toe. Iets wat in alle islamitische 

landen vrijwel onmogelijk is als andersdenkende en andersgelovige. Die zijn vaak hun leven 

niet eens zeker. En toch krijgen wij Nederlanders de ene na de andere sneer. Het is pure 

haat.77 

 

Ik denk dat deze mevrouw hier beter behandeld wordt, dan dat men mij zou behandelen 

als ik in bijv. Saudi-Arabië zou gaan wonen. Als het hier allemaal zo slecht is, dan is mijn 

korte maar duidelijke advies : rot dan op.78 

 

In deze tweets wordt een vergelijking gemaakt tussen het leven in Nederland en een islamitisch 

land. Door een vergelijking te maken met wat Bouchallikht in een islamitisch land zou bereiken 

wordt zij wederom gepositioneerd als de Ander die niet inherent in Nederland thuishoort. Haar 

kritiek op Nederland wordt in deze tweets immers niet opgevat als kritiek van een Nederlandse 

op haar eigen land, maar als kritiek van een representant van een islamitisch land op Nederland. 

In de tweede tweet gebeurt dit ook expliciet met de boodschap dat Bouchallikht zou moeten 

‘oprotten’ als ze kritiek heeft op Nederland. 

Naast vergelijkingen met islamitische landen werd op een tweede manier gereageerd op 

Bouchallikhts kritiek, zoals in deze tweet:  

 

#debat Meteen tijdens maidenspeech in slachtofferrol kruipen en over racisme beginnen 

ipv iets positiefs dat we het allemaal samen moeten doen. En de haat op haar gezicht. In 

ons NL democratisch huis had ze ook afstand kunnen nemen van moslimbroederschap 

Kauthar Bouchallikht.79 

 

Bij deze tweet wil ik me focussen op het frame ‘in de slachtofferrol kruipen’. Het frame dat 

Bouchallikht in de slachtofferrol zou kruipen impliceert dat Bouchallikht niet daadwerkelijk 

slachtoffer is. Deze uiting past binnen twee noties die Abaâziz maakt over het discours rondom 

islamofobie in Nederland. Ten eerste valt deze uiting binnen de tendens dat islamofobie wordt 

 
77 René Kemp, tweet, 20 mei 2021, 17:33, https://twitter.com/rkemp59/status/1395402240421138437.  
78 Michel, tweet, 20 mei 2021, 11:38, https://twitter.com/Michel1401/status/1395312902408650753.   
79 Caroline Hordijk, tweet, 20 mei 2021, 13:43, 

https://twitter.com/CarolineHordijk/status/1395344501896531969. 

https://twitter.com/rkemp59/status/1395402240421138437
https://twitter.com/Michel1401/status/1395312902408650753
https://twitter.com/CarolineHordijk/status/1395344501896531969
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geconstrueerd als meningsverschil in plaats van als discriminatie. Bij een meningsverschil 

horen immers geen daders en slachtoffers, maar enkel twee kanten met beide hun eigen 

standpunten. Ten tweede is het frame een uiting van eigengerechtigd racisme. Bouchallikht stelt 

dat zij discriminatie ervaart, maar deze auteur ontkent dat door te stellen dat zij enkel in de 

slachtofferrol kruipt. Daarmee trekt de gebruiker de autoriteit om te bepalen wat wel of niet 

racisme is naar zich toe en ontneemt hij Bouchallikht de autoriteit om daar ook zeggenschap in 

te hebben. 

In de reacties op de maiden speech worden verder vooroordelen over moslims en niet-

etnisch-Nederlandse mensen op Bouchallikht geprojecteerd die aantoonbaar niet op haar van 

toepassing zijn, zoals in deze tweet: 

 

Vuilnis, gelijk uitzetten dit tuig. Hoe durf je zo’n bek open te trekken vuile uitkering 

trekker. Haatkop80 

 

Deze auteur roept Bouchallikht niet alleen op om het land te verlaten, maar wil zelfs dat ze 

uitgezet wordt. De gedachte dat dat mogelijk zou zijn kan voortkomen in het vooroordeel dat 

Bouchallikht als niet-etnisch-Nederlandse in Nederland zou mogen zijn op basis van een 

verblijfsvergunning. Bouchallikhts Kamerlidmaatschap is echter al een bewijs dat zij de 

Nederlandse nationaliteit moet hebben. Als tweede noemt deze gebruiker Bouchallikht een 

‘vuile uitkering trekker’ terwijl Bouchallikht als Kamerlid een werkende is en dus niet 

uitkeringsgerechtigd kan zijn. 

Regelmatig wordt bij tweets binnen dit discours ook een still uit de video van haar 

maiden speech gedeeld, te zien in figuur 6. 

 

 
80 Edmond Dantes, tweet, 20 mei 2021, 13:56, 

https://twitter.com/EdmondD41976075/status/1395347579383304195. 

https://twitter.com/EdmondD41976075/status/1395347579383304195
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Figuur 6 De breed circulerende still uit de maiden speech van Bouchallikht die veel gedeeld wordt op Twitter 

 

Er is gekozen voor een still waarin Bouchallikht een boze gezichtsuitdrukking heeft. Dit beeldt 

Bouchallikht af als een boos persoon. De still roept reacties op zoals de volgende: 

 

De haat straalt van die rotkop af.81 

 

Uitstraling van pure haat en kwaadaardigheid....82 

 

Bouchallikht wordt met deze afbeelding gepresenteerd als haatdragend zonder daarbij naar de 

inhoud die zij uitdraagt te verwijzen.83 Naast reacties als deze wordt in een tweet ook het 

volgende afgevraagd: 

 

Moeten de Nederlanders dit allemaal zomaar pikken?84 

 

 
81 H.vd Bosch, tweet, 20 mei 2021, 13:42, 

https://twitter.com/hmvandenbosh/status/1395344100161884163. 
82 Carl Brike, tweet, 20 mei 2021, 16:28, https://twitter.com/BrikeCarl/status/1395385836183633925. 
83 Het afbeelden van Bouchallikht als boos zonder daarbij naar de inhoud te verwijzen doet denken aan 

het angry black woman stereotype. Dit is een stereotypering uit de Verenigde Staten waarin volgens 

Rachel Alicia Griffin vrouwen van kleur die op gepassioneerde manier kritiek uitspreken worden 

afgeschilderd als agressief om hun kritiek niet inhoudelijk te hoeven beantwoorden. Ik vind het echter 

belangrijk om terughoudend te zijn met het koppelen van dit stereotype aan deze casus, omdat het 

angry black woman stereotype tot nog toe vooral is bestudeerd in de Amerikaanse context en deze 

sterk verschilt van de Nederlandse context.  

Rachel Alicia Griffin, “I AM an Angry Black Woman: Black Feminist Autoethnography, Voice, and 

Resistance,” Women's Studies in Communication 35, nr. 2 (2012): 144. 
84 Ton van Veelen, tweet, 20 mei 2021, 18:21, 

https://twitter.com/TonvanVeelen/status/1395414286722375686. 

https://twitter.com/hmvandenbosh/status/1395344100161884163
https://twitter.com/BrikeCarl/status/1395385836183633925
https://twitter.com/TonvanVeelen/status/1395414286722375686
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In deze tweet komt opnieuw de constructie van Bouchallikht als de Ander naar voren. Er wordt 

afgevraagd of ‘de Nederlanders’ Bouchallikht als Kamerlid moeten accepteren, daarmee 

implicerend dat Bouchallikht dus niet bij ‘de Nederlanders’ hoort. Ook worden ‘de 

Nederlanders’ in deze tweet hiërarchisch boven Bouchallikht gesteld, aangezien zij volgens 

deze tweet de macht zouden hebben om ervoor te kunnen kiezen om haar Kamerlidmaatschap 

al dan niet te accepteren. 

 

4.3 De rol van de affordances van Twitter in de vorming van het discours 

In dit deel van de analyse analyseer ik welke rol de affordances van Twitter spelen in de 

vorming van het discriminatoire discours rondom Bouchallikht. Volgens Banet-Weiser en 

Miltner is dit de cruciale stap in het analyseren van de structuur van genetwerkte 

discriminatie.85 Alvorens de invloed van de affordances van Twitter op de vorming van het 

discours te analyseren is het belangrijk om te benadrukken dat affordances geenszins 

discriminatoire uitingen creëren; alleen personen kunnen dat. Dat gezegd hebbende spelen de 

affordances van Twitter wel een rol in de manier waarop discriminatoir discours zich 

ontwikkelt op het sociale medium. Dit komt op drie manieren tot uiting: Escalatie, herhaling 

en verlenging van discriminatoire uitingen. 

 

4.3.1 Escalatie 
De eerste manier waarop de affordances van Twitter de vorming van het discours over 

Bouchallikht beïnvloeden is dat de manier waarop gebruikers op elkaar kunnen reageren 

escalatie van standpunten kan faciliteren. De tweede deelcasus over de kledingkeuze van 

Bouchallikht is hier in zijn geheel een voorbeeld van. Een tweet over kleding, een casus die van 

nieuwsmedia geen aandacht kreeg, kan op Twitter wel worden opgepakt en uitgroeien tot een 

volledige discussie. Bij deze discussie worden vervolgens ook weer andere assen waarop 

gediscrimineerd wordt, zoals de islam, betrokken.  

Ook op kleiner niveau kunnen de affordances van Twitter escalatie van standpunten 

faciliteren. Hiervan is een benoemde serie tweets uit de eerste deelcasus een duidelijk 

voorbeeld. De eerste tweet hieruit was: 

 

 
85 Banet-Weiser en Miltner, "#MasculinitySoFragile,” 171. 
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“Een nieuw kandidaat-Kamerlid voor GroenLinks is in opspraak vanwege mogelijke 

banden met de omstreden Moslim Broederschap.”86  

 

Op deze tweet werd gereageerd met: 

 

Gewoon geen moslim in de kamer,kabinet of regering,gaan ze maar naar hun thuis land 

daar kunnen ze een verschil maken..oprotten nu! Ben er klaar mee..     87 

 

Op die tweet werd gereageerd met: 

 

het zijn allemaal infiltratiepogingen. Ze spioneren en sluizen info door aan hun 

thuisland88 

 

Binnen twee reacties is het standpunt ‘een specifiek islamitisch individu heeft mogelijk banden 

met het Moslimbroederschap’ geëscaleerd tot ‘alle islamitische kandidaat-

volksvertegenwoordigers zijn eigenlijk infiltranten die hier spioneren voor een thuisland 

elders’. Vanuit een genuanceerd en concreet bestudeerbare casus is een standpunt geëscaleerd 

tot een ongefundeerde claim over een geracialiseerde bevolkingsgroep. 

Deze geconstateerde escalatie hangt nauw samen met de affordances van Twitter. Zoals in 

paragraaf 4.1 besproken is het door de affordances van Twitter heel gemakkelijk om 

discriminatoire uitingen te vinden op het platform via de zoekfunctie, en is het eveneens heel 

gemakkelijk om erop te reageren. Hoewel de gebruiker zelf een discriminatoire reactie moet 

formuleren, brengen de affordances van Twitter gebruikers makkelijk in een positie om op 

bestaande discriminatoire uitingen door te pakken. 

 

4.3.2 Herhaling 

De tweede manier waarop de affordances van Twitter een rol spelen in de vorming van het 

discours over Bouchallikht is dat nieuwe commotie over Bouchallikht kan worden gebruikt als 

haakje om opnieuw dezelfde boodschap aan op te hangen. In sommige gevallen worden de 

nieuwe feiten nog wel aangehaald, om vervolgens de daar los van staande uiting te maken, zoals 

in deze tweet uit de derde deelcasus: 

 
86 De Telegraaf, tweet. 
87 SonSonSon, tweet.   
88 Margriet49, tweet. 
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Ik snap niet dat er géén dresscode is in de Kamer, terwijl de bodes in jacket lopen. Ook 

onvoorstelbaar, dat hoofddoekje wordt getolereerd in Parlement. Ik zou met z'n allen uit 

protest de kamer hebben verlaten, omdat uiting van geloof niet in Parlement thuis hoort.89 

 

In andere gevallen wordt die eerste stap overgeslagen, en wordt in de tweet enkel de losstaande 

uiting gemaakt, zoals in deze tweet uit de eerste deelcasus: 

 

Gewoon geen moslim in de kamer,kabinet of regering,gaan ze maar naar hun thuis land 

daar kunnen ze een verschil maken..oprotten nu! Ben er klaar mee..     90 

 

In tweets bij deze deelcasussen komen vaak dezelfde soort uitingen langs, wat de casus waarop 

gereageerd wordt ook is. Daarin komt vaak een of meerdere van de volgende discursieve frames 

naar voren: 

- Moslims worden geracialiseerd; 

- Bouchallikht wordt als moslim als Ander geconstrueerd die niet verenigbaar met de 

Nederlander is; 

- De Nederlander zou de autoriteit moeten hebben om te bepalen of Bouchallikht als 

Ander gediscrimineerd wordt en of deze Ander in Nederland zou moeten zijn. 

Zo zijn nieuwe discussies vaak niet een inhoudelijke opvolger van een volgende discussie, maar 

wordt dezelfde discursieve zetten vaak herhaald als er een nieuwe aanleiding is die die uitingen 

relevantie kan bieden. Deze herhaling van discriminatoire uitingen kan bijdragen aan de 

normalisatie van discriminatie. De herhaling van discriminatoire uitingen kan zorgen dat 

discriminatie in de loop van de tijd niet meer als zodanig wordt herkend. De normalisatie van 

discriminatie is al te herkennen in de notie van Abaâziz dat in Nederland over discriminatie 

wordt gesproken als een meningsverschil tussen twee partijen. De affordances van Twitter 

dragen bij aan het in stand houden van deze manier van over discriminatie denken, aangezien 

het herhaling van standpunten en daarmee normalisatie faciliteert. 

 

 
89 Haaglanden Gab.ai, tweet. 
90 SonSonSon, tweet.   
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4.3.3 Verlenging 

De derde manier waarop de affordances van Twitter een rol spelen in de vorming van het 

discours over Bouchallikht is dat de affordances de tijdspanne waarin een bepaalde discussie 

duurt kunnen verlengen. Het kan hierbij gaan om uren, maar in sommige gevallen ook om 

dagen, zoals bij deze tweets uit deelcasus 1: 

 

Doe die hoofddoek dan nu af. Dat zou je hele verhaal een stuk aannemelijker maken.91 

 

Als je Nederland dient dan doe je je hoofddoek af.92 

 

De eerste tweet is geplaatst op 23 november 2020 om 7:55.93 De tweede tweet is geplaatst op 

25 november 2020 om 15:00.94 Het opvallende aan deze tweets is niet dat er tweeënhalve dag 

tussen zit an sich. Het opvallende is wel dat twee tweets die inhoudelijk zo vergelijkbaar met 

elkaar zijn met een dergelijke tijd ertussen geplaatst zijn. Dat kan betekenen dat de discussie 

niet zo lang voortduurde omdat er telkens nieuwe argumenten werden aangedragen of nieuwe 

feiten werden gepresenteerd, maar omdat de affordances van Twitter een dergelijke verlenging 

van discriminatoire uitingen faciliteert. Zoals gesteld in paragraaf 4.1 is er op Twitter geen 

tijdslimiet om op een tweet te reageren. Dat maakt het mogelijk dat een reeks discriminatoire 

uitingen lang op Twitter onder de aandacht blijft omdat er over de tijd heen steeds weer nieuwe 

reacties kunnen worden toegevoegd. 

 

5 Conclusie 

Sinds de kandidaatstelling van Kauthar Bouchallikht is ze op Twitter veel discriminatoir 

bejegend. Aan het begin van dit onderzoek stelde ik de vraag: Hoe komt discriminatoir discours 

jegens Kauthar Bouchallikht op Twitter tot uiting? In dit onderzoek heb ik bekeken met welke 

frames en structuren gebruikers zich discriminatoire uiten over Bouchallikht, en wat de effecten 

van de affordances van Twitter zijn op de ontwikkeling van dit discours. 

In het onderzoek van De Groene Amsterdammer werd de aard van de haat jegens 

Bouchallikht omschreven als ‘een giftige mix van islam-haat en seksisme’.95 In mijn onderzoek 

 
91 Johan Claessens, tweet. 
92 Elise, tweet.  
93 Johan Claessens, tweet. 
94 Elise, tweet.  
95 Saris en Van de Ven, “Misogynie als politiek wapen”. 
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concludeer ik dat discriminatoire reacties op Bouchallikht inderdaad vooral zijn gestoeld op 

islamofobie en misogynie, maar dat deze twee niet als gelijkwaardig in de mix voorkomen. 

Bouchallikht wordt vooral geconstrueerd als moslim. Moslims worden in het discriminatoire 

discours geracialiseerd en geconstrueerd als Ander. Zolang Bouchallikht zichtbaar als moslim 

door het leven gaat kan zij volgens de deelnemers aan dit discours zich niet bij het Nederlandse 

‘wij’ voegen. Wanneer Bouchallikht zelf op de discriminatie jegens haar reageert wordt 

duidelijk dat zij zich volgens de deelnemers aan het discriminatoire discours als Ander niet 

kritisch zou mogen uitlaten op Nederland. Ook Abaâziz’ notie dat in het Nederlandse discours 

meer als meningsverschil dan als discriminatie over islamofobie gedacht wordt is in het 

discours te herkennen. 

De as van vrouw zijn komt ook terug in het discriminatoire discours, maar veel minder 

prominent dan de as van moslim zijn. Wanneer Bouchallikht al op haar islamitische identiteit 

wordt gediscrimineerd komt daar vaak geen misogynie meer bij, terwijl dat andersom wel het 

geval is. Aan de as van politicus zijn, op de manier waarop Schneider en Bos daarover schrijven, 

wordt nooit echt gerefereerd.  

De affordances van Twitter spelen op drie manieren een rol in de ontwikkeling van het online 

discours over Bouchallikht. Op de eerste plaats kan door de genetwerktheid discriminatie 

escaleren, waarbij een relatief onschuldige uiting kan worden opgevolgd door een zeer 

discriminatoire uiting. Op de tweede plaats blijven dezelfde discriminatoire frames terugkomen 

bij elk nieuwe casus, waardoor deze frames genormaliseerd kunnen worden. Op de derde plaats 

kan het gebrek aan een tijdslimiet om te reageren op een tweet ervoor zorgen dat de aandacht 

voor een discriminatoire uiting wordt verlengd doordat er over de tijd heen nieuwe reacties op 

blijven komen.  

In zijn verkennende onderzoek schetste Abaâziz drie niveaus van islamofobie, namelijk het 

individuele, het discours- en het institutionele niveau.96 In mijn onderzoek heb ik een onderdeel 

van het discoursniveau uitgediept, namelijk het online discoursniveau (wat in dit onderzoek het 

discours op Twitter was). De door Abaâziz, De Koning en Shadid uiteengezette uitingsvormen 

van islamofobie worden ook in dit onderzoek aangetroffen. De resultaten van mijn onderzoek 

over misogynie jegens politici kwamen echter niet overeen met de eerdere bevindingen hierover 

van Schneider en Bos. Een verklaring daarvoor zou kunnen zijn dat in het discriminatoire 

discours Bouchallikht als moslim zijnde niet wordt erkend als (rechtmatig) politicus in 

Nederland, en dat deze as daarom ook niet terugkomt in het discriminatoire discours. Voor nu 

 
96 Abaâziz, Alledaagse Islamofobie in Nederland, 11. 
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blijft dit echter nog bij speculatie, en vervolgonderzoek zou de hiërarchie van assen bij 

discriminatie tegen islamitische politici kunnen uitdiepen. In mijn onderzoek heb ik me 

aangesloten bij de stelling van Banet-Weiser en Miltner dat het belangrijk is om de affordances 

van een online platform te analyseren om de structuur van discriminatoir discours op het 

platform te kunnen duiden. Door mijn bevindingen van mijn affordance-analyse en mijn 

discoursanalyse met elkaar in verband te brengen heb ik nieuw inzicht kunnen verschaffen in 

de dynamiek van islamofobie op online discoursniveau. 

Zoals in mijn analyse al gesteld creëren de affordances van Twitter geen discriminatoire 

tweets, maar faciliteren deze wel dat gebruikers discriminatoire tweets kunnen creëren. Het is 

zeer moeilijk om discriminatie inherent uit een samenleving te halen, maar het is wel mogelijk 

om het faciliteren ervan zoveel mogelijk te beperken. Twitter moet zich bewust zijn van de rol 

die de affordances van het platform bieden aan gebruikers om zich te verenigen en zich 

discriminatoir te uiten. Daarbij zal Twitter moeten overwegen welke rol het nu speelt en welke 

rol het zou willen spelen in de ontwikkeling van discriminatoire discoursen zoals deze op het 

eigen platform.  
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Figuur 2 Een tweet en een reactie daarop zoals getoond bij het bekijken van de originele tweet 

 
Figuur 3 Een tweet die een Tweet citeert 
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Figuur 4 Een netwerk van tweets, zoals getoond bij het bekijken van de tweet die een tweet citeert 

Figuur 5-6: Breed circulerende screenshots van de livestream van de plenaire zaal van de 

Tweede Kamer 

 

Figuur 5 De breed circulerende still waarop Bouchallikht een pantalon aan had die werd aangezien voor een 

joggingbroek 
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Figuur 6 De breed circulerende still uit de maiden speech van Bouchallikht die veel gedeeld wordt op Twitter 

 


