
Case Study 5
PVV-leider Geert Wilders: Henk en Ingrid versus Mohammed en Fatima

In het kort
Op 11 oktober 2020 stuurde Geert Wilders, leider van de Partij Voor de
Vrijheid (PVV)  onderstaande Tweet (screenshot 1) de deur uit. Hij
suggereert dat het eigen volk, vertegenwoordigd door de spreekwoordelijke
Henk & Ingrid het nakijken hebben in behandelingen voor allerlei ziektes,
omdat de Intensive Carebedden bezet worden door moslims, de eveneens
spreekwoordelijke Mohammed & Fatima. Geert Wilders gebruikt beide
koppels regelmatig om zijn afkeer van moslims uit te drukken en om het
vermeende onrecht dat de gewone Nederlanders overkomt door het
gedrag van moslims aan de kaak te stellen.

Screenshot 1 De Tweet van Geert Wilders

https://twitter.com/geertwilderspvv/status/1315232293791969280
https://twitter.com/geertwilderspvv/status/1315232293791969280


Belangrijke punten
De PVV van Geert Wilders is een partij die zich al jaar en dag verzet tegen
de aanwezigheid van moslims in Nederland en West-Europa. Het liefst ziet
de Partij een islamloos Nederland en bij de gemeenteraadsverkiezingen van
2014 deed Wilders een oproep om Marokkanen het land uit te zetten. Hij
werd voor deze oproep veroordeeld maar Wilders gaat door met zijn
haattaal tegen moslims. Hij doet dit door een scherp zwart-witbeeld neer te
zetten van ‘ons’ tegen ‘hen’: het eigen volk tegen de vreemde indringers,
zoals boven al aangegeven, vertegenwoordigd door Henk & Ingrid en
Mohammed & Fatima. Wilders kent geen enkele relativering want de
waarheid is uiteraard dat iedereen getroffen wordt door Covid, ook de goed
Nederlandssprekende, ingeënte en zich aan alle voorschriften houdende
moslims en die ‘oorspronkelijke’ Nederlanders die zich bewust niet hebben
laten inenten. Verder houdt Wilders de Nederlandse staat,
vertegenwoordigd door de in de Tweet genoemde Minister-President Rutte
verantwoordelijk voor deze ‘wantoestanden’. De premier weet van de
discriminatie van eigen volk in de ziekenhuizen, maar doet niets, aldus
Wilders. Het is waar dat leden van minderheden sterker getroffen
worden door de Covid-pandemie en dat de vaccinatiegraad van sommigen
onder hen lager is dan die van de gemiddelde bevolking, maar dat geldt ook
voor sommige orthodox-protestantse gemeenschappen die Wilders
uiteraard niet noemt. De laatsten hebben immers een hoog ‘Henk & Ingrid’-
gehalte. Verder valt op dat Wilders ook het feit negeert dat moslimleiders
over de hele wereld volgers van de Islam hebben geroepen om zich volledig
te laten vaccineren en zich te houden aan de door de overheden
afgekondigde coronamaatregelen (zie deze link). 

https://www.youtube.com/watch?v=BaB75uznT8o
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-Den-Haag/Nieuws/Paginas/Gerechtshof-veroordeelt-Wilders-voor-minder-Marokkanen-uitspraak.aspx
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/corona-treft-amsterdammers-met-migratieachtergrond-zwaarder
https://www.ad.nl/binnenland/heeft-het-virus-vrij-spel-in-de-biblebelt-als-je-tegen-vaccineren-bent-sta-je-hoger-aangeschreven~a090e935/
https://www.hetgrotemiddenoostenplatform.nl/de-corona-fatwas-wat-houden-ze-in/


Elders op deze website staat een gids waarin beschreven is hoe wij de
diverse Internetposts beoordelen in termen van onwaar nieuws. De Tweet
van Wilders valt onder categorie of label 4: het is ‘misleidende informatie’.
Wilders suggereert namelijk dat het de schuld van de moslims is, dat de
‘gewone mensen’ niet meer in aanmerking komen voor allerlei medische
behandelingen in het ziekenhuis. Bovendien lijkt hij het de premier te
verwijten dat hij deze ‘feiten’ niet kent. Dat laatste maakt dat de Tweet ook
gerangschikt kan worden onder categorie 2 ‘onware context’. Er is
inderdaad sprake van dat relatief meer allochtonen niet ingeënt zijn en het
slachtoffer zijn geworden van de pandemie, maar dat geldt ook voor
orthodox-protestantse christenen en het is ook niet zo dat deze groepen
enkel en alleen voor de overbezetting van de ziekenhuis verantwoordelijk
zijn. Ook bewust niet-gevaccineerden nemen plaatsen op de IC in. Het
beeld is dus fundamenteel anders dan wat Wilders beweert.

Commentaren
Onder staan twee commentaren die de tweet van Wilders afkeuren:



Screenshot 2: reacties van Twitteraars op tweet Wilders



Opmerkelijk is dat Luuk van Amstel verwijst naar de orthodoxe christenen
(in dit geval uit Staphorst) die ook ‘lak aan de regels’ zouden hebben. En
Najla van Veen presenteert zich als een ‘Fatima’ die juist op de IC werkt
zodat moslim en niet-moslim, de zorg krijgen die ze nodig hebben.

Het volgende screenshot toont twee Tweets die de mening van Wilders
ondersteunen.



Leon van Kuik gaat in zijn Tweet verder in op het frame dat Wilders heeft
gebruikt en vraagt   zich af of Nederlanders in moslimlanden voorrang krijgen
in ziekenhuizen voor medische behandelingen. Hij zegt van mening te zijn
dat moslims voorrang krijgen in Nederlandse ziekenhuizen, iets wa Wilders
niet beweerde in zijn oorspronkelijke Tweet, maar hij zal niet onbekend zijn
met de claim. Van Kuik zet ook het ‘wij-zij’-schema voort door te stellen dat
als ‘zij’ hun eigen moskeeën en begraafplaatsen willen, ‘zij’ ook maar voor
hun eigen ziekenhuizen moeten zorgen.

De Tweet van Wilders werd 907 keer geretweet, 825 keer geciteerd en
kreeg 3.342 likes (op 19 april 2022). Opvallend is dat na onderzoek bleek
dat de meeste reacties op Wilders’ Tweet zijn beweringen afwijzen.

Screenshot 3 Ondersteunende reacties van twee Twitteraars op de tweet van Wilders

Samenvatting
Tweets zijn bij uitstek geschikt om kort en krachtige uitspraken te doen. De
in dit geval besproken Tweet van Wilders vormt geen uitzondering op deze
regel. Wilders kleedt zijn afkeer van moslims en zijn wens voor een islamvrij
Nederland in het jasje van de Covid-19 pandemie en geeft daarmee
misleidende inhoud in een valse context (categorieën 4 en 2).


