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Verzamelen en analyseren
16 maart: Meertens-onderzoekers besluiten 

gezamenlijk op de corona-crisis te focussen

Volksverhalenbank (in totaal ruim 47000 verhalen):

– in februari al een typenummer aangemaakt: TM 6061

– ruim 750 corona-verhalen ingewerkt met metadata

– nog zo’n 2000 corona-verhalen in reserve



  

Tentoonstelling De Corona-Crisis

 Mop (ventiel bij netelige kwesties)
 Broodjeaapverhaal (moderne dreigingen)

http://www.verhalenbank.nl/exhibits/show/corona2020/corona2020


  

Mondeling – schriftelijk – digitaal
 Het belang van social media
 Online contact via Skype, Zoom, Slack, 

Facebook Messenger chat, Google Hangouts 
Meet...



  

Twee bloeiende genres
 Mop: van verhaal en tekst naar meme (visueel)
 Broodjeaapverhaal: nepnieuws, desinformatie, 

complottheorieën



  

HUMOR IN TIJDEN 
VAN CORONA



  

Wat is een mop?
 Kort verhaaltje om te lachen
 Punchline
 Incongruentie
 Grensoverschrijdend (taboes, 

hete hangijzers)



  

Moppen Top 10 (thema’s 1)

1. Seks

2. Slimheid en domheid

3. Machtsverhoudingen

4. Ziekte en dood

5. Sociale pijnlijkheden / 
onwelvoeglijkheden



  

Moppen Top 10 (thema’s 2)

6. Calamiteiten

7. Etniciteit

8. Religie

9. Politiek

10. Absurditeiten



  

Morbide humor in rampenmoppen
 De Bijlmerramp
 De vuurwerkramp in Enschede
 De affaire Dutroux
 9/11
 Tsunami Japan
 Corona ??



  

Corona: stadium 1

Een griepje in Verweggistan (Chinezen en hun 
vleermuissoep)



  

Corona: stadium 2
 Het virus komt dichterbij (Brabant brandhaard)



  

Corona: stadium 3
 Hamsteren! (met name wc-papier)



  

Hamsteren!!



  

Corona: stadium 4
 Quarantaine



  

Weinig morbide grappen
 Boodschap van Jezus voor Pasen
 Bouwpakket Kövid van IKEA



  

Veel grappen over ongemakken
 Het weer
 Verveling
 Afstand houden
 Lockdown
 Thuiswerken
 Thuis-scholing kinderen
 Relatieproblemen
 Geen kapper
 Alcohol (geen kroeg)
 Rampjaar / -tijd



  

Woordwolk Corona-moppen



  

Transmissie is veranderd
 Beknoptheid: veel one-liners
 Internet memes: visueel aspect
 Cut and paste (in plaats van een ‘mop tappen’)
 Variabiliteit is gebleven



  

Variaties op een meme

De geknevelde kinderen



  

Meer variabiliteit



  

Overpeinzingen van Kermit



  

Fase 5: polemische memes

Afstandsregels vs. Viruswaanzin

“Waarom zij wel en wij niet?”



  

BROODJEAAPVERHALEN



  

Wat zijn Broodjeaapverhalen?
 En waarom heten ze zo?
 Hedendaagse sagen die moderne 

gevaren, angsten, vooroordelen en 
wantrouwen verwoorden. De verhalen 
zijn niet waar, maar kunnen een (kleine) 
kern van waarheid bevatten. In de 
beleving van mensen zijn de verhalen 
misschien onwaarschijnlijk, maar niet 
onmogelijk.

 Ethel Portnoy: Broodje Aap (1978)



  

De moderne sage
 Benamingen: modern legend, contemporary 

legend, belief legend, FOAFtale



  

Angsten in de moderne wereld
 Criminaliteit
 Technologie
 Moderne gevaren voor de volksgezondheid
 Sociale pijnlijkheden



  

Bijverschijnselen in onzekere tijden

– Criminaliteit (phishing)

– Racisme



  

Categorieën
 Nepnieuws
 Hoax
 Kettingmails
 Complottheorieën
 Desinformatie



  

Nepnieuws
– Gebrekkige 

informatievoorziening

– Verwarrende of chaotische 
informatievoorziening

 Drink bleekwater om Corona te 
voorkomen

 Drink baking soda met water om 
Corona te genezen



  

Hoax: voorspelling Nostradamus



  

Kettingmails
 Stuur dit door naar al je vrienden



  

Complottheorieën
 Wantrouwen t.a.v. de ‘elite’, de machthebbers
 Mensen horen graag wat ze willen geloven
 Robert Jensen, Janet Ossebaard, Dienie Wakker, Tom 

Zwitser, Willem Engel e.a. op YouTube en websites



  

Desinformatie
 Nieuwscheckers / Snopes



  

Corona is een bio-wapen
 USA tegen China, of andersom
 In laboratorium vervaardigd
 Verdunnen van wereldbevolking
 Economieën vernietigen
 Verdienmodel farmaceutische 

industrie (virus én vaccin)
 Vaccins met nano-chips 

verplichten



  

Corona is een rookgordijn
 5G, chemtrails, vaccins (met nano-chips)
 Complot van de elite, het kartel, de 

Cabal, de 1%, Deep State, de Bilderberg 
groep, illuminati, Annunaki, Reptilians

 Pizzagate (satanisme, pedofilie)
 Bejaarden uitroeien, digitaal geld 

afdwingen
 Crowd control: de mensen moeten hun 

vrijheden opgeven (dictatuur, politiestaat)



  

Corona is een straf van God/Allah

Voor bijv. 
homosexualiteit, 
ongeloof of onrecht.



  

Het belang van anti-sagen

Memes die complotten bespotten, werken het best



  

Woordwolk Corona-sagen



  

Volksverhalen als barometer
 Voor de gevoelstemperatuur 

in een samenleving / cultuur
 Waar zitten de onzekerheden, 

pijnlijkheden, frustraties, 
vermoedens, overtuigingen, 
vooroordelen, achterdocht, 
zorgen, angsten?

 Het gaat vaker om emoties 
dan om feiten



  

Top 10 topics in corona verhalen



  

Enkele conclusies (1)

– Morbide rampenhumor ontbreekt (het gevaar 
komt kennelijk te dichtbij)

– Veel grappen concentreren zich op klein leed 
en kleine ongemakken

– Humoristische memes worden tegen het eind 
wel polemischer en politieker (de onvrede 
groeit)



  

Enkele conclusies (2)

– Het venijn is vooral te vinden bij de complottheorieën

– De basis wordt gevormd door wantrouwen in een 
elite van politici, machthebbers, wetenschappers en 
journalisten (de MSM = MainStream Media)

– Complotten worden gaandeweg een coherent 
narratief rond corona, chemtrails, 5G, verplichte 
vaccinatie, repressie en censuur; de “wakkeren” 
vrezen de NWO = New World Order



  

Vraag voor de toekomst

Stevenen we door het virus af op (inter)nationale 
smetvrees?



  

Vragen? Opmerkingen?
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