Persconferentie 31 maart 2020
Op 31 maart zijn er online ruim 4400 berichten (waarvan 90% Tweets) verschenen over de
persconferentie die rond 19:00 uur werd uitgezonden op TV. Dit is iets meer dan over de vorige
persconferentie op 23 maart. Toen werden er meer dan 4000 berichten geplaatst. De piek is net als op
23 maart om 19:00 uur en laat zien dat mensen naar dit moment toeleven en klaar zitten om erover te
communiceren.

Het sentiment van deze berichten is in tegenstelling tot de vorige persconferentie vaker
positief dan negatief, maar is ook nog steeds in veel gevallen neutraal. Tijdens de persconferentie van
23 maart was 56% negatief en slechts 44% positief. Positieve berichten nu gaan voornamelijk over het
feit dat deze persconferentie veel duidelijker is dan de vorige keer. Ook lijkt er ruimte te zijn voor
humor. De negativiteit nu heeft te maken met het afkappen van de uitzending op zowel NPO1 als RTL4
en de vragen van de pers achteraf. Neutrale berichten zijn berichten waarin verslag gedaan wordt van
de persconferentie, nieuwsberichten of berichten waarin enkel de nieuwe/aangescherpte maatregelen
opgesomd worden zonder positieve of negatieve connotatie.
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Voorafgaand aan de persconferentie waren mensen vooral benieuwd en toch ook wat zenuwachtig
voor wat minister-president Mark Rutte te zeggen zou hebben. Ook hoopten mensen dat deze
persconferentie duidelijker zou zijn dan de persconferentie van 23 maart.

Deze persconferentie is beter ontvangen dan de vorige. Mensen geven aan dat het duidelijker en
concreter was en dat het verhaal geen verwarring oproept.

Net als in de vorige persconferentie was ook nu gebarentolk Irma Sluijs onderwerp van gesprek.
Het moment van De Jonge die sprak over hamsteren werd veel gedeeld. En ook het woord
‘volhouden’ in gebaren vonden veel mensen mooi om te zien.

Opvallend waren daarnaast twee quotes van Mark Rutte en De Jonge. Deze werden door veel mensen
uitgelicht op Twitter. Met name de quote van De Jonge (“We nemen anderhalve meter afstand, maar
misschien zijn we dichterbij elkaar dan ooit.”) werd erg veel geretweet.

Wel klaagden veel mensen na afloop over het feit dat de persconferentie zowel op NPO1 als op
RTL4 en SBS6 werd afgekapt om verder te gaan met het reguliere programma.

Nadat minister president Mark Rutte en minister De Jonge aan het woord zijn geweest, was het tijd
voor vragen vanuit de pers. Ook hier is online veel over gesproken. De vragen werden veelvuldig
‘onnozel’, ‘dom’ en ‘overbodig’ genoemd.

Ook de voetbalvraag van een journalist bleef niet onopgemerkt en was de nieuwe achtergrond
een opvallende verschijning achter minister-president Mark Rutte.

Terwijl bij de persconferentie van 23 maart de thuiszittende kinderen nog een belangrijk thema
was, wordt daar tijdens deze persconferentie nauwelijks over gesproken online. Ook wordt Corona
nergens meer als “een griepje” afgeschilderd en lijkt het dat iedereen online dit virus in Nederland
serieus neemt.
De meeste mensen zijn deze dag bereikt met berichten met het Twitter-account van de minister
president (potentieel bereik: 1.04M), Hart van Nederland (potentieel bereik: 424K) en MSN.nl
(potentieel bereik: 170K) op Facebook.

Als laatste viel op dat met name op Twitter mensen erg actief communiceerden over de
persconferentie, met een aantal bekende personen met veel volgers in het bijzonder. Erben Wennemars
plaatste een quote uit de persconferentie die vaak werd geliked en geretweet, net als de tweet over
Mark Rutte en zijn afwezige vermoeidheid van Tim Hofman.

