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Samenvatting 
 

In dit onderzoek is gekeken naar het verschijnsel humor tijdens een crisis op Twitter. Het 

blijkt dat er humor geuit wordt tijdens een crisissituatie en dit gebeurd tegenwoordig ook op 

het sociale medium. Er is momenteel nog weinig empirisch bewijs, daarom is verder 

onderzoek noodzakelijk. Dit huidige onderzoek is gericht op de soorten humor tijdens crises. 

Daaruit is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: 

“Op welke manier kenmerkt humor zich in Tweets gedurende een crisis?” Daarnaast ontstond 

de vraag of de geuite soort humor mogelijk kan verschillen als de aard van de crisis ander is. 

De deelvraag die hieruit afgeleid is: “In hoeverre verschillen de soorten humor als twee 

verschillende crises met elkaar vergeleken worden?” 

De soorten humor zijn gedefinieerd aan de hand van de categorieën van Hay (1995). 

De twee soorten crises die met elkaar zijn vergeleken zijn de Ebola-epidemie en de 

vluchtelingencrisis. In totaal zijn 18075 Tweets onderzocht, waarvan 9033 Tweets over de 

Ebola-epidemie en 9033 Tweets over de vluchtelingencrisis. De twee crises zijn in geheel 

vergeleken en daarnaast nog per periode (beginperiode, hoogtepunt en eindperiode). Elke 

periode bevat 250 Tweets per crisis. 

Uit de resultaten kwam naar voren dat de categorieën: ‘overig, ‘belediging’ en ‘ironie’ 

het meeste geuit worden op Twitter. Echter zijn beide soorten crisis met elkaar vergeleken en 

blijkt dit resultaat op toeval te berusten. Bij de periodes blijkt alleen de beginperiode van 

beide soorten crises een significant verband te hebben, het hoogtepunt en de eindperiode niet.   

De categorie ‘overig’ scoort hoog omdat het een overkoepelende categorie is en alle 

onduidelijke humor daarbinnen valt. Tevens heeft het onderzoek een lage 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid waardoor deze categorie sneller aangevinkt wordt. Het 

significante verband van de beginperiode heeft te maken met de verschillende waarden van de 

categorieën: ‘overig’ en ‘woordspeling’. Deze waarden weken sterk van elkaar af bij beide 

soorten crises.  
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1. Inleiding 

Sociale media tijdens een crisis 

Het sociale medium is niet meer weg te denken in de samenleving. Tegenwoordig worden 

sociale media zelfs vaak gebruikt tijdens noodsituaties. In korte tijd kan namelijk een grote 

hoeveelheid informatie verspreid worden met een groot bereik. Dit kan gebeuren voor, tijdens 

of na een incident (Lindsay, 2011). Er zijn verschillende voorbeelden waarbij sociale media 

een essentiële rol spelen. Tijdens de schietpartij op de campus in Virginia Tech University, 

stuurden de werknemers, politieke leiders en studenten Twitterberichten (Tweets) over de 

tragische gebeurtenissen. In Zuid-Californië zochten veel mensen informatie over de 

bosbranden via social media (Lindsay, 2011). Toen de orkaan Gustav aan land kwam in het 

zuidelijke deel van de Verenigde Staten vertrouwden veel mensen op Facebook als meest 

belangrijke communicatiekanaal nadat het telefonisch meldsysteem faalde (Lindsay, 2011). 

Sociale media hebben herhaaldelijk bewezen dat het zowel een gave als een vloek kan zijn 

wanneer het gaat om virale verspreiding van informatie. Tijdens de beginnende fase van een 

crisis heeft sociale media een groot en snel bereik. Het gebrek aan verantwoording op sociale 

media, als mede de combinatie tussen de inter-persoonlijke groepen en professionele 

organisaties creëren hindernissen en dat maakt het problematischer om concrete conclusies 

vast te stellen (Lindsay, 2011). 

Sociale media is belangrijk geworden voor crisiscommunicatie. Er zijn vreselijke rampen 

over de hele wereld en deze kunnen door sociale media snel onder de aandacht worden 

gebracht. Naast de informatieve stroom is er nog een ander aspect wat in sociale media naar 

voren komt bij crises, maar door veel mensen nog niet begrepen wordt. Dit aspect is humor. 

Voor, tijdens en na grote rampen worden grappen, sarcasme en/ of ironie gebruikt in berichten 

op bijvoorbeeld Twitter. Het gebeurt al jaren, maar wekt bij velen nog steeds vragen op.  

Wat maakt het mogelijk dat mensen kunnen lachen om al die ellende? Om de reactie van 

mensen beter te begrijpen op dit soort crises, biedt de opkomst van sociale media goede 

mogelijkheden. Dergelijke onderzoeken tonen aan dat humor wordt vertoond tijdens een crisis 

op sociale media. Zover zijn er nog geen generaliseerbare inzichten over wanneer en wat voor 

soort grappen worden gemaakt over een crisis, relevant wetenschappelijk onderzoek hiernaar 

ontbreekt nog. Bij welke crisis kan er nog om gelachen worden en bij welke crisis snoert 

angst de mond? De verschillende soorten crises spelen nog elke dag een aanwezige rol in de 

hedendaagse samenleving. Dit onderzoek geeft inzicht in wat voor grappen worden gemaakt 

met betrekking tot zo’n crisis op het sociale medium en tevens wordt de vergelijking gemaakt 

tussen verschillende crises om te kijken of de soort humor daardoor kan verschillen. 
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2. Theoretisch kader 

Het begrip humor  

Humor verwijst naar het humeur, de stemming van een persoon. Het verwijst naar de mentale 

waardering, wat de persoon van een situatie vindt. De stimulus voor de lachspieren wordt 

bepaald door de persoon zelf en dus door zijn stemming. Humor is geen emotie of gedrag, 

maar het beïnvloedt juist de emotie of gedragingen (InfoNu.nl, 2016). Het zorgt ervoor dat 

men iets grappig vindt. Om humor te kunnen uiten, moet daarvoor een aanleiding zijn, 

bijvoorbeeld een grap, mop of opmerking. Hierbij vinden allerlei psychologische processen 

plaats. Een persoon moet de stimulus ontvangen, interpreteren en dat mogelijk grappig vinden 

(InfoNu.nl, 2016). McGraw, Williams en Warren (2013) definiëren humor als een 

psychologische reactie die gekenmerkt wordt door amusement waardoor de neiging tot lachen 

ontstaat. 

 

Volgens Raz (2012) zijn er drie theorieën op het gebied van humor. Als eerst wordt de 

“Incongruity Theory” omschreven. Incongruentie staat gelijk aan gebrek van 

overeenstemming of verwachting. Er wordt niet voldaan aan een bepaalde verwachting. Het is 

zo onverwachts of onverklaarbaar dat je reactie op dat aspect lachen is. Het element van 

verassing zorgt voor de humor en dus het lachen (Raz, 2012). 

Vervolgens wordt de “Superiority Theory” benoemd. Mensen voelen zich superieur aan de 

ander. Het algemene idee is dat een persoon lacht over het ongeluk van een ander, oftewel 

leedvermaak. De superioriteit van de persoon zorgt ervoor dat die moet lachen om de 

tekortkomingen van de anderen (Raz, 2012).  

De derde theorie is de “Relief Theory”. Deze theorie claimt dat humor als een soort uitweg 

fungeert bij taboe onderwerpen. Het lachen is een mechanisme waarmee psychologische 

spanning wordt verminderd. Humor kan dus bijvoorbeeld dienen ter verlichting van de 

spanning veroorzaakt door iemands angsten (Raz, 2012). Bij de Relief Theory wordt 

verondersteld dat humor fungeert als een uitlaatklep. Agressieve en seksueel getinte grappen 

zorgen ervoor dat de onderdrukte energie in woorden gevat en vervolgens wordt geuit door te 

lachen. Dit is een acceptabele manier van omgaan met ongewenste situaties. Humor blijkt dus 

in staat om sociaal niet geaccepteerde neigingen te reguleren (Raz, 2012).  

Onder deze laatste variant valt galgenhumor: humor waar men vaak niet om wil lachen, maar 

toch gebeurd (InfoNu.nl, 2016). Galgenhumor ontstaat meestal bij rampen en crises. Het heeft 

als functie het reguleren en beheersen van de angst. Door om dit soort grappen te lachen 
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kunnen mensen met dit soort emoties omgaan en wordt er een mate van controle uitgevoerd 

(InfoNu.nl, 2016). 

 

Volgens Hay (1995) zijn er verschillende soorten humor. Deze vormen zijn: 1) anekdotes, 2) 

fantasie, 3) beledigingen, 4) ironie, 5) grappen, 6) observatie/ waarneming, 7) citaten, 8) 

rollenspel, 9) zelfspot, 10) vulgariteit en 11) woordenspel. De humor die niet onder deze 

categorieën valt, behoort tot de categorie 12) overige (Raz, 2012). De vormen van Hay 

worden gebruikt voor dit huidige onderzoek om de verschillende soorten te onderscheiden. 

Definitie crisis 

Cruciaal bij het vaststellen van een crisis is of de dreiging het vitale belang van grote groepen 

zal aantasten (Klarenbeek, 2012). Als de mobiliteit volledig tot stiltand is gekomen en is er 

een grote verstoring van de openbare orde is er sprake van een crisis (Klarenbeek, 2012). 

Hierbij moeten verschillende hulpdiensten worden ingezet om het probleem op te lossen. Bij 

een crisis staan een aantal kenmerken centraal: dreiging, urgentie, dynamiek, man-made en 

onzekerheid (Klarenbeek, 2012). Bij een crisis is de dreiging groot en kan veel schade 

toebrengen aan de persoon, organisatie of land. Het is een urgente situatie, snel handelen is 

noodzakelijk. Crises vormen een dynamisch proces waarbij escalatie en de-escalatie elkaar 

kunnen afwisselen voor, tijdens en na een crisis. Man-made houdt in dat sommige crises wel 

van te voren ingeschat kunnen worden omdat men de crisis zelf veroorzaakt, denk 

bijvoorbeeld aan de economische crisis. Als laatst is er onzekerheid, er is tijdens een crisis 

weinig duidelijk over hoelang het zal duren en of (de juiste) hulp kan komen (Klarenbeek, 

2012). Er zijn verschillende soorten crisis die voorkomen: brand en explosie, overstromingen, 

aardbevingen, cyberaanvallen, extreme weersomstandigheden, nucleaire ongevallen, 

ziektegolf en epidemie, terrorisme, stroomuitval etc. (Crisis.nl, 2016).  

Empirische onderzoeken humor, crises en Twitter 

Humor is omschreven en de definitie van verschillende crises zijn uitgelegd. Nu wekt dit de 

vraagt op hoe humor werkt in de hedendaagse technologie tijdens een crisis? De technologie 

verandert in sneltreinvaart en het sociale medium is tegenwoordig niet meer weg te denken. In 

de volgende onderzoeken is gekeken naar humor op sociale media, voornamelijk Twitter een 

invloedrijke variant van sociale media. 

Stewart en Wilson (2016) hebben meerdere onderzoeken tegen elkaar afgezet om de 

dynamische rol van sociale media tijdens een ramp te onderzoeken. Daaruit wordt 

geconcludeerd dat orkaan Sandy een mijlpaal is voor het gebruik van sociale media tijdens 
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een crisis. Het analyseren van sociale media tijdens orkaan Sandy bevestigde dat dit een 

uitstekende communicatietoepassing is voor een ramp. De omstandigheden van orkaan Sandy 

maakten het mogelijk om leden van sociale media elkaar steun, hulp en informatie te bieden 

in korte tijd. Mensen deelden beelden, uitten frustraties, deelden angst en baden voor 

slachtoffers. Dit wordt bevestigd door eerder genoemde voorbeelden van Lindsay (2011). 

Guskin en Hitlin (2012) onderzochten de onderwerpen van Tweets gedurende storm 

Sandy. Uit Twittergegevens bleek dat de gebruikers meer dan twintig miljoen Tweets over de 

storm hadden geplaatst. De activiteit piekte op het moment dat de stroom uitviel in Manhattan 

(een gevolg van de storm). Twitter werd als een groot communicatiemedium gezien. Volgens 

de gegevens ging 34% van de Tweets over informatie over de storm, 25% waren foto's en 

beeldmateriaal van de storm en 14% van de inhoud waren grappen en humor (Guskin & 

Hitlin, 2012). De grappen en humor rond de storm namen af naarmate de ware impact van de 

schade van de storm werd gerealiseerd. De grappen en humor verschoven gemakkelijker naar 

zorgen en sombere tinten. Zodra de humor verdween kwamen gebeden en goede wensen naar 

voren (Guskin & Hitlin, 2012). 

In een rapport van Spence, Lachlan, Lin, en Del Greco (2015) worden Tweets 

onderzocht die voorafgaand aan de orkaan Sandy werden verstuurd. Hierbij is ook gelet op de 

inhoud van de Tweets. In onderstaande tabel (fig. 1) is de inhoud van de Tweets weergeven. 

Daarbij is te zien dat de Tweets vooral over informatie en eventueel nare gevolgen gaan. Dit 

wordt gevolgd door humor, die op de derde plek staat. 

 

 

Figuur 1: Inhoud Tweets voorafgaande orkaan Sandy 

(Spence et al., 2015) 

Dit bewijst dat humor tijdens een crisis wordt geuit op Twitter. Mensen maken grappen over 

nare gebeurtenissen omdat het fungeert als een uitlaatklep, vangnet en zorgt voor een soort 

controle over de situatie (Spence et al., 2015). Daarnaast is ook te zien dat naarmate de ramp 

dichterbij komt, dat er steeds minder grappen worden gemaakt. Ook dit bevestigt bovenstaand 

onderzoek van Guskin en Hitlin (2012). 
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 Mollema et al. (2015) onderzochten Twitterberichten tijdens de mazelenepidemie in 

Nederland. Er werd onder andere gekeken naar het sentiment in Tweets. Gaat het bijvoorbeeld 

over frustratie, humor, zorgen, opluchting of gevaren? Er werden 1356 Tweets geselecteerd 

die zijn gerelateerd aan de mazelen epidemie. Van de 1356 Tweets gingen er 667 over 

informatie, 238 Tweets over frustratie en op nummer drie 144 Tweets over humor. Ook in 

Nederland werd hetzelfde geconcludeerd als over orkaan Sandy. Humor komt voor in Tweets, 

veelal op de derde plek, en informatie overtreft altijd. 

Daarnaast heeft Mollema et al. (2015) gekeken naar piekmomenten van sociale media. De 

eerste piek was tijdens de aankondiging van de mazelenepidemie. De tweede Twitterpiek was 

toen er aangekondigd werd dat er extra voorzorgsmaatregelen genomen moesten worden. De 

derde piek was toen er een tiener overleden was aan de mazelen. Dit geeft aan dat speciale 

gebeurtenissen omtrent rampen Twitter-gevoelig zijn.  

Het onderzoek van McGraw et al. (2013) omschrijft dat humor op een bepaald 

moment moet plaatsvinden wil het slagen. Humor wordt gewaardeerd in sociale interacties, 

mits het op de goede manier wordt gebracht. De sleutel is het vermijden van een "te vroege" 

of “te late” grap waardoor de humor een mislukking wordt. Humor over een crisis is het 

afstemmen van de grootte van een ramp met de juiste afstand (locatie) van de ramp en de 

juiste tijd. Het transformeren van tragedie in komedie heeft tijd nodig, niet te weinig en niet te 

veel tijd. Als de ramp erg dichtbij komt, wordt de grap niet gewaardeerd doordat angst 

overheerst. Als de ramp vijf jaar geleden is gebeurd, is de ramp niet relevant genoeg om er 

een lachwekkende grap over te maken. Dus humor over rampen kan niet altijd gewaardeerd 

worden en is niet altijd passend, mits men rekening houdt met bovengenoemde factoren 

(McGraw et al., 2013). 

Onderzoeksafbakening 

Er is omschreven wat humor is, wat humor doet en waarom humor wordt gebruikt. Tevens is 

de humor die tijdens een crisis plaatsvindt besproken (galgenhumor). Bovenstaande 

onderzoeken tonen aan dat humor veelvuldig voorkomt in Tweets tijdens rampen. Er wordt 

dus sociale media gebruikt om deze humor te uiten. Maar welke soorten humor worden er 

geuit tijdens een crisis? Moet er bijvoorbeeld gedacht worden aan ironie, woordspeling of een 

anekdote? En wanneer komen deze voor? Aan het begin, eind of op een hoogtepunt? De 

humor moet tenslotte afgestemd worden op de ramp, afstand en tijd. Tevens kan de aard van 

de crisis variëren. Het is mogelijk dat de humor kan verschillen bij verschillende soorten 
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crises. Daarom wordt er in dit onderzoek aandacht besteed aan de soorten humor die tijdens 

een crisis voorkomen. Hieruit vloeit de hoofdvraag: 

“Op welke manier kenmerkt humor zich in Tweets gedurende een crisis?” 

De soorten humor worden getest aan de hand van Tweets die verzonden zijn in Nederland 

over de vluchtelingencrisis en de Ebola-epidemie. Tevens wordt er ook gekeken naar de aard 

van een crisis om te ontdekken of er verschillen zijn in de geuite soorten humor, hierbij 

ontstaat de deelvraag: 

“In hoeverre verschillen de soorten humor als twee verschillende crises met elkaar 

vergeleken worden?” 

Er wordt een vergelijking gemaakt tussen crisis op basis van een ziekte (Ebola) en een crisis 

die ontstaan is door menselijke conflicten (de vluchtelingencrisis). De vraag is of mensen 

anders reageren als de aard van de crisis anders is.  
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3. Methode: corpusanalyse 
Bij dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van een corpusanalyse (een systematische 

beschrijving van communicatie-inhoud).  

Materiaal 

Het corpus dat in dit onderzoek is gebruikt zijn Tweets op het communicatiemedium Twitter. 

Voor dit onderzoek zijn Tweets gebruikt die geplaatst zijn in Nederland na aanleiding van de 

Ebola-epidemie en de vluchtelingencrisis. De Tweets over de Ebola-epidemie zijn verzameld 

in de periode: 22-03-2014 tot en met 1-10-2015. De corpusgrootte was 282.158 Tweets. De 

zoekterm waar op is gezocht, is: “(#)ebola”. De Tweets over de vluchtelingencrisis zijn 

verzameld in de periode: 15-03-2011 tot en met 12-11-2015. De corpusgrootte was 558.732 

Tweets. De zoekterm waar op is gezocht, is: “(#)vluchteling” en alle aanverwante 

samenstellingen. De periode van de vluchtelingen is gecodeerd vanaf jaartal 2013. Dit komt 

mede door de belangrijke gebeurtenissen, hoogtepunten en de verschillende grootte van het 

corpus. Het was niet relevant om voor dit onderzoek eerdere data mee te nemen. 

Bij deze corpusselectie is de steekproeftrekking random geselecteerd. Iedere eenheid 

van het corpus had een even grote kans om in de steekproef te komen. Bij deze 

steekproeftrekking is gebruik gemaakt van systematic random sampling. De Tweets voor dit 

onderzoek zijn geannoteerd door 20 codeurs. Iedere codeur heeft 1000 Tweets onderzocht, 

waarvan 500 over de Ebola-epidemie en 500 over de vluchtelingencrisis. In totaal zijn er 

20.000 annotaties, 10.000 voor de vluchtelingencrisis en 10.000 voor Ebola-epidemie. In 

termen van Tweets zijn dit er 18.075, 9042 en 9033 respectievelijk. Dit komt omdat niet alle 

Tweets zijn gecodeerd en er mogelijk fouten zijn ontstaan. 

Procedure 

De codeurs hebben via een vastgelegd codeerschema geanalyseerd. De humorsoorten zijn 

gecodeerd volgens Hay (1995) die hieronder worden uitgelegd: 

1. Anekdotes: een korte verhaallijn waarin een gebeurtenis op humoristische wijze wordt 

neergezet 

2. Fantasie: de kunst van het verzinnen 

3. Beledigingen: opmerkingen die beschouwd worden als grappig wanneer mensen met 

situaties/ personen aan de haal gaan 

4. Ironie: bedekte en milde spot, denk hierbij aan sarcasme 

5. Grappen: bepaalde dingen die gezegd of gedaan worden, waar men om moet lachen 

6. Observatie: een waarneming die grappig wordt gevonden 
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7. Citaten: wijsheden en quotes, meestal vanuit een andere bron die passend zijn bij de 

situatie 

8. Rollenspel: een omschreven spel om de situatie te verduidelijken en er een 

humoristische draai aan te geven 

9. Zelfspot: jezelf voor gek zetten op een humoristische manier 

10. Vulgariteit: opmerkingen die ordinair, plat, smerig of vunzig zijn 

11. Woordenspel: het spelen met het taalgebruik, de vorm, verdeling en woorden 

12. Overig: de humor die niet binnen bovengenoemde categorieën valt 

13. Geen humor 

 

De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid is gemeten door het meetniveau Cohen’s Kappa. Dit 

meetniveau wordt gebruikt bij nominale variabelen. Bij het onderzoek is er gekeken naar de 

Tweets die door twee codeurs zijn beoordeeld. De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid is 

gemeten voor beide crises zowel de Ebola-epidemie als voor de vluchtelingencrisis. De 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de variabele ‘humorsoorten’ bij de crisis Ebola is 

onbetrouwbaar κ = .31, p <.001. De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de variabele 

‘humorsoorten’ bij de vluchtelingencrisis is zeer onbetrouwbaar κ = .22, p <.001. 

Bij de twee crises is de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid erg laag. De uitkomsten van 

dit onderzoek kunnen daardoor niet met zekerheid gegarandeerd worden. De uitslag zal geen 

vastigheid bieden. Tevens zal normaliter de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid verhoogt 

moeten worden wil men de uitkomsten van dit onderzoek kunnen gebruiken. Echter wegens 

tijdsomstandigheden en tekort aan betrouwbare, getrainde codeurs zal dit bij het huidige 

onderzoek niet gebeuren. 

 

Om de deelvraag te beantwoorden is er een vergelijking gemaakt van drie verschillende 

periodes en daarnaast de twee gehele crises zelf. De periodes zijn verdeeld op datum en 

onderverdeeld in de: 1) beginperiode, 2) hoogtepunt en 3) eindperiode. Omdat er over het ene 

onderwerp/ periode meer getweet wordt dan bij het andere onderwerp/ periode, is er voor een 

vast aantal Tweets gekozen per periode. Over sommige onderwerpen worden amper twintig 

Tweets gepost, terwijl andere onderwerpen de duizend voorbij gaan. Om het verschil tussen 

deze onderwerpen/ periodes te reduceren is er voor een aantal van 250 Tweets per periode 

gekozen. Het corpus blijft zo gelijk mogelijk en er is geen overlap tussen de periodes. Bij elke 

periode werd er gekeken naar de eerste 250 Tweets die zijn gepost vanaf die datum. De 

Tweets zijn dan zo recent mogelijk bij de periode en dus de gebeurtenis.  
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Bij de Ebola-epidemie zijn er Tweets verzameld van de periode: 22 maart 2014 tot en met 

1 oktober 2015. Er is gekeken op welke datum de bepaalde gebeurtenis viel, vanaf die datum 

zijn de eerste 250 Tweets gebruikt.  

 De eerste periode is de start van de ebola uitbraak (RIVM, 2016). 

Op 23 maart 2014 bevestigde de World Health Organization een ebola-uitbraak in 

Guinee (RIVM, 2016). De eerste 250 Tweets vanaf 23 maart 2014 zijn gebruikt. 

 De tweede periode is het hoogtepunt van dodental (Het Parool, 2015). 

Op 12 maart 2015 is het dodental door de Ebola-uitbraak in West-Afrika boven de 

10.000 gestegen (Het Parool, 2015). De eerste 250 Tweets zijn vanaf 12 maart 2015 

gebruikt. 

 De derde periode is dat Liberia Ebolavrij is verklaard (RIVM, 2016).  

Dit gebeurde op 9 mei 2015 (RIVM, 2016). De eerste 250 Tweets zijn vanaf 9 mei 

2015 gebruikt. 

Het databestand over de vluchtelingencrisis is gedateerd van 15 maart 2011 tot en met 12 

november 2015. Echter zijn de Tweets vanaf het jaar 2013 gebruikt (bovenstaande alinea 

uitgelegd).  

 De eerste periode is de start van honderdduizenden migranten in Italië en 

Griekenland (Europa nu, 2016).  

Honderdduizend migranten wilden Europa binnenkomen. De vluchtelingencrisis werd 

ook echt een probleem voor Europa en daarbij ook Nederland. De eerste 250 Tweets 

vanaf 2 januari 2013 zijn gebruikt. 

 De tweede periode is een hoogtepunt in de media, de foto van het aangespoelde 

Syrische jongetje (Koolhof, 2015).  

Het Syrische jongetje dat op 2 september 2015 dood aanspoelde op het strand in 

Bodrum wierp een ander licht op de vluchtelingencrisis en wakkerde de asieldiscussie 

op sociale media nog heviger aan (Koolhof, 2015). De eerste 250 Tweets vanaf 2 

september 2015 zijn gebruikt. 

 In de laatste periode worden de grenzen gesloten op bepaalde plekken in Europa 

(RTLnieuws, 2015).  

De vluchtelingencrisis is nog steeds bezig, daarom is er gekozen voor een maatregel 

die mogelijk wil proberen om de crisis te stoppen. Op 14 september 2015 heeft 

Hongarije de grens helemaal gesloten en voerden Europese landen de ene na de andere 

grenscontrole uit (RTLnieuws, 2015). Tevens gooide Kroatië de grenzen dicht voor 
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vluchtelingen op 18 september 2015 (RTLnieuws, 2015). De eerste 250 Tweets vanaf 

14 september 2015 zijn gebruikt voor dit onderzoek. 

 

Statistische toetsen 

De annotaties zijn verwerkt in Excel. De corpusanalyse is met behulp van het programma 

SPSS: Statistical Package for the Social Sciences uitgevoerd. Om de relatie van de 

humorsoorten te bereken tussen de twee verschillende crises is de Chi kwadraat toets 

gebruikt. Deze toets wordt gebruikt als beide variabelen nominaal zijn, dus in dit geval de 

variabele ‘soorten humor’ en de variabele ‘soorten crises’. 
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4. Resultaten 

Soorten humor in een crisis 

Om antwoord te vinden op de hoofdvraag: ‘Op welke manier kenmerkt humor zich in 

Tweets gedurende een crisis?’ zijn de twee crises de Ebola-epidemie en de vluchtelingencrisis 

geanalyseerd. Bij de Ebola-epidemie zijn in totaal 9033 bruikbare Tweets voor dit onderzoek 

geanalyseerd. Uit onderstaande tabel (fig. 2) is af te lezen dat er van de 9033 Tweets, 7561 

Tweets (84%) geen humor bevatten. Dat betekent dat er in totaal 1472 Tweets zijn waar 

humor in voorkomt. De categorie ‘overig’ heeft de meeste Tweets, 543 in totaal (6%). Onder 

de categorie ‘overig’ valt humor die niet onder één van de andere categorieën valt. 

Vervolgens komt de categorie ‘belediging’ met 227 Tweets (3%) het meest voor tijdens de 

Ebola-epidemie. Met een klein verschil volgt de categorie ‘ironie’ met 223 Tweets (2%). De 

categorie ‘rollenspel’ komt het minst voor bij de Ebola-epidemie met 12 Tweets (0%). 

Bij de vluchtelingencrisis zijn in totaal 9042 bruikbare Tweets geanalyseerd. Van de 

9042 Tweets komen er in 7968 Tweets (88%) geen humor voor. Dat betekent dat er in 1074 

Tweets humor aanwezig is. In onderstaande tabel (fig. 2) is te zien dat de grootste categorie 

humorsoorten ‘overig’ is met 324 Tweets (4%). Deze categorie wordt al snel gevolgd door 

‘ironie’ met 307 Tweets (3%). Vervolgens is er een groot verschil met de eerstvolgende 

categorie ‘belediging’ met 96 Tweets (1%). De categorieën ‘rollenspel’ met drie Tweets (0%) 

en ‘zelfspot’ met twee Tweets (0%) komen het minst voor bij de vluchtelingencrisis. 

Humorsoorten
Frequentie Ebola-

epidemie

Percentage (%) 

Ebola-epidemie

Frequentie 

vluchtelingencrisis

Percentage (%) 

vluchtelingencrisis

Anekdote 94 1% 60 1%

Belediging 227 3% 96 1%

Fantasie 48 1% 28 0%

Geen 7561 84% 7968 88%

Grap 114 1% 85 1%

Ironie 223 2% 307 3%

Observatief 96 1% 92 1%

Overig 543 6% 324 4%

Quote 25 0% 20 0%

Rollenspel 12 0% 3 0%

Vulgariteit 23 0% 13 0%

Woordspeling 47 1% 44 0%

Zelfspot 20 0% 2 0%

Eindtotaal 9033 100% 9042 100%

Figuur 2: Frequenties en percentages humorsoorten crises 
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Vergelijking crises en soorten humor 

De deelvraag: “In hoeverre verschillen de soorten humor als twee verschillende crises met 

elkaar vergeleken worden?” is geanalyseerd via drie verschillende periodes (beginperiode, 

hoogtepunt en eindperiode). Daarnaast is er gekeken naar beide crises in het geheel. 

Vanaf de beginperiode van de Ebola-epidemie en de vluchtelingencrisis zijn per crisis 

250 Tweets geselecteerd. Uit de χ²-toets tussen de beginperiodes van twee crises en de soort 

humor blijkt een verband te zijn (χ² (63) = 149.74, p < .001). Het verband hangt mogelijk af 

van afwijkende waardes van de twee crises ten opzichte van elkaar. In onderstaande tabel (fig. 

3) is te zien dat veel scores overeenkomen, behalve de categorie ‘overig’ met 13 Tweets (5%) 

bij de Ebola-epidemie ten opzichte van de vluchtelingencrisis met vier Tweets (2%) en de 

categorie ‘woordspeling’ met zes Tweets (2%) bij de vluchtelingencrisis ten opzichte van de 

Ebola-epidemie met 0 Tweets (0%). Deze twee categorieën wijken sterk van elkaar af als de 

twee crises met elkaar vergeleken worden. Mogelijk is daar het verband op gebaseerd. 

 

De tweede periode is een hoogtepunt bij de crises. Beide crises hebben elk een ander 

hoogtepunt. Bij de Ebola-epidemie werd een hoogtepunt bereikt toen het dodental boven de 

10.000 steeg en bij de vluchtelingencrisis was de foto van het verdronken Syrische jongetje 

een hoogtepunt. Uit de χ²-toets tussen het hoogtepunt van de twee crises en de soort humor 

blijkt geen verband te zijn (χ² (64) = 43.55, p = .977). 

 

  

Periode 1 

(begin)
Ebola

Percentage (%) 

Ebola
Vluchtelingen

Percentage (%) 

Vluchtelingen

Anekdote 1 0% 4 2%

Belediging 4 2% 3 1%

Fantasie 0 0% 1 0%

Geen 222 89% 220 88%

Grap 2 1% 3 1%

Ironie 5 2% 7 3%

Observatief 1 0% 1 0%

Overig 13 5% 4 2%

Quote 2 1% 1 0%

Rollenspel 0 0% 0 0%

Vulgariteit 0 0% 0 0%

Woordspeling 0 0% 6 2%

Zelfspot 0 0% 0 0%

Eindtotaal 250 100% 250 100%

Figuur 3: Periode 1 frequenties en percentages humorsoorten crises 



Bachelorscriptie, Jet van Raaij, 4470818  14 
 

 

Figuur 4: Periode 2 frequenties en percentages humorsoorten crises 

De derde periode is het einde of een eindpunt bij de crisis. De Ebola-epidemie is ten einde, 

echter is de vluchtelingencrisis nog bezig. Zoals eerder uitgelegd in het hoofdstuk ‘methode’ 

is er daarom voor een maatregel gekozen die het einde in zicht zou moeten helpen. Uit de χ²-

toets blijkt geen verband te zijn tussen de eindperiode van twee crises en het soort humor (χ² 

(63) = 78.42, p = .097). 

 

Figuur 5: Periode 3 frequenties en percentages humorsoorten crises 

 

Tenslotte is er gekeken naar beide crises in het geheel. De periodes nemen slechts drie 

momenten uit de gehele crises, mogelijk kan de gehele crises hiervan afwijken. Uit de χ²-toets 

tussen de soort crises en de soort humor blijkt geen verband te zijn (χ² (156) = 158.91, p = 

.420).  

Periode 2 

(hoogtepunt)
Ebola

Percentage (%) 

Ebola
Vluchtelingen

Percentage (%) 

Vluchtelingen

Anekdote 2 1% 0 0%

Belediging 5 2% 2 1%

Fantasie 0 0% 3 1%

Geen 221 88% 223 89%

Grap 2 1% 0 0%

Ironie 0 0% 5 2%

Observatief 1 0% 3 1%

Overig 13 5% 10 4%

Quote 1 0% 1 0%

Rollenspel 0 0% 0 0%

Vulgariteit 0 0% 1 0%

Woordspeling 2 1% 2 1%

Zelfspot 3 1% 0 0%

Eindtotaal 250 100% 250 100%
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5. Conclusie 
 

Uit de hoofdvraag kan geconcludeerd worden dat in beide crises de humorsoorten: ‘overig’, 

‘belediging’ en ‘ironie’ het meest voorkomen. Echter verschilt deze constatering per crisis in 

aantallen en volgorde. Zo blijkt bij de Ebola-epidemie de categorie ‘overig’ te overheersen, 

terwijl er bij de vluchtelingencrisis een veel minder groot verschil is en deze categorie snel 

gevolgd wordt door ‘ironie’. Tevens komt bij beide crises de categorie ‘rollenspel’ zeer 

weinig voor, deze categorie wordt niet veel gehanteerd op Twitter tijdens een crisis. Echter is 

er bij de deelvraag ook naar de relatie tussen beide crises in totaal gekeken. Hieruit blijkt dat 

er geen significant verband is tussen de uitkomsten. 

 

De categorie ‘overig’ komt in beide crises veel voor. Dit komt mogelijk doordat sommige 

humor lastig te plaatsen is in een bepaalde categorie. Als het wel humor is, maar niet duidelijk 

welke soort, dan wordt de humor als snel in het hokje ‘overig’ geplaatst. Mogelijk was het 

voor de codeurs moeilijk te achterhalen wat men nou daadwerkelijk bedoelde met die Tweets. 

Tevens is te zien aan de lage interbeoordelaarsbetrouwbaarheid dat er weinig 

overeenstemming is tussen de codeurs. 

 

Voor de deelvraag zijn de drie verschillende periodes van crises met elkaar vergeleken. Uit de 

beginperiode kan gesteld worden dat er een significant verband is tussen de soorten humor en 

de soort crisis. Uit de tabel (fig. 3) is te zien dat de categorieën ‘overig’ en ‘woordspeling’ 

sterk afhangen van de soort crisis. Mogelijk is er daarom een significant verband tussen de 

beginperiode van een bepaalde soort crisis en de soort humor dat vertoont wordt. De andere 

categorieën scoren bijna allemaal gelijk. Tijdens het hoogtepunt, de eindeperiode en de 

vergelijking van de twee gehele crises blijkt verder geen significant verband te zijn. 
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6. Discussie 
 

Als er gekeken wordt naar de gevonden resultaten was er verwacht dat er toch zeker een 

verband zou zijn tussen de soort humor dat geuit wordt en de soort crisis. Echter berusten de 

resultaten op toeval en mogen dus niet gegeneraliseerd worden. Er was vrij weinig bekend 

over de uiting van soorten humor tijdens een crisis op Twitter. Ondanks dat er geen 

significant verband is, geeft dit nog wel inzicht op het Twittergedrag. 

Bij beide crisis komt de categorie ‘overig’ het meest voor. Deze kans was al aanwezig 

aangezien alle soorten humor die de codeurs niet konden plaatsen, automatisch in de categorie 

‘overig’ vallen. Mogelijk omdat veel humor onduidelijk was, iedereen toegang heeft tot 

Twitter en de lage interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van dit onderzoek. 

 

In verschillende theorieën en artikelen wordt gesteld dat humor voorkomt op sociale media. 

Dit wordt bevestigd door de resultaten van de twee verschillende crises. Bij beide crises wordt 

er humor geuit op Twitter. Bij de Ebola-epidemie komt er in 1472 Tweets humor voor (16%). 

Bij de vluchtelingencrisis komt er in 1074 Tweets humor voor (12%). Deze bevindingen 

komen overeen met de resultaten van het onderzoek van Guskin en Hitlin (2012) en deels met 

het onderzoek van Spence et al. (2015). Bij het onderzoek van Guskin en Hitlin (2012) ging 

ook 14% van de inhoud van Tweets over grappen en humor. In het rapport van Spence et al. 

komen deze scores ook overeen maar wijken lichtelijk af (20%, 16%, 19,5%, 10%). 

Tevens staat er in het artikel van McGraw et al. (2013) dat humor pas wordt 

gewaardeerd als het afgestemd wordt op de grootte van een ramp met de juiste afstand. De 

Ebola-epidemie komt in Afrika voor en de vluchtelingencrisis in Europa en dus Nederland. Er 

is te zien dat er in de Tweets over de Ebola-epidemie (16%) meer humor wordt geuit dan in 

Tweets van de vluchtelingencrisis (12%). Mogelijk heeft dit te maken met de afstand van de 

ramp. Mensen durven sneller grappen en humor te vertonen als de ramp op een grote (veilige) 

afstand is. Misschien is de vluchtelingencrisis te dichtbij voor de Nederlanders. Echter is dit 

speculatie en is dit niet verder onderzocht. 

In de theorie zijn de humorsoorten van Hay omschreven, deze soorten humor zijn 

gehanteerd voor dit onderzoek. Deze soorten humor zouden het meest voorkomen in Tweets. 

Hieruit blijkt dat de humorsoorten: ‘overig’, ‘belediging’ en ‘ironie’ het meest voorkomen. In 

de theorie is ook gesproken over dat humor kan fungeren als uitlaatklep om angst te 

reguleren. Mogelijk zou het kunnen dat mensen ironisch of beledigend zijn om hun eigen 
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angst uit de weg te gaan. Dit zou slechts een mogelijk oorzaak kunnen zijn en dat is niet 

vastgesteld. 

Bij de Ebola-epidemie en de vluchtelingencrisis kan de dreiging het vitale belang van 

grote groepen aantasten. Het is een gevaar voor personen en de volksgezondheid. Er is een 

grote media-aandacht en snel handelen is noodzakelijk. De twee crises verschillen van aard en 

zo is er gekeken of er mogelijk andere soort humor werd geuit. In dit onderzoek komt naar 

voren dat er alleen andere soort humor geuit wordt in de beginperiode van de crises, dit is een 

significant verband. 

 

Er zijn meerdere suggesties voor vervolgonderzoek omdat de meeste resultaten van dit 

huidige onderzoek niet significant zijn en tevens een lage interbeoordelaarsbetrouwbaarheid 

hebben. De eerste suggestie zou zijn om meerdere soorten crises met elkaar te vergelijken 

(meer dan twee crises). Als er meerdere soorten crisis met elkaar vergeleken worden zal de 

betrouwbaarheid en de validiteit van het onderzoek verhogen en mogelijk sneller significante 

verbanden tussen de soorten humor en de soorten crisis gevonden worden.  

De tweede suggestie zou zijn om door te borduren op de beginperiode van de crisis. 

Bij dit onderzoek komt naar voren dat er een significant verband is tussen de twee 

verschillende crises en het soort humor in de beginperiode van de crisis. Om meer 

duidelijkheid en wetenschappelijk bewijs te creëren is vervolgonderzoek belangrijk. 

Daarnaast kan het ook een interessant onderzoek zijn om te ontdekken waarom er in de 

beginperiode wel gesproken wordt van een significant verband en bij het hoogtepunt en de 

eindperiode niet. Mogelijk zullen meerdere onderzoeken dit kunnen bevestigen of 

ontkrachten. 

 

Dit onderzoek heeft meerdere beperkingen. Zo is er enkel gekeken naar twee soorten crises. 

Om meer empirisch bewijs te verkrijgen zouden meerdere verschillende soorten crises een 

oplossing kunnen bieden. Daarnaast zou de categorie ‘overig’ in een vervolgonderzoek beter 

uitgesplitst moeten worden. Het is daardoor nog vrij onbekend welke soort humor nou 

daadwerkelijk geuit wordt. Deze categorie is nu vooral een samenhangend element. Een 

andere beperking is dat de codeurs niet voldoende training hebben gehad en daardoor de 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid zeer laag is. De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid zou veel 

hoger moeten zijn om goede representatieve resultaten neer te zetten. Wat ook een mogelijk 

beperking is, is dat de periodes niet juist gedateerd kunnen zijn. Zo kunnen de beginperiode 

en eindperiode weinig verschillen, maar kunnen er meerdere hoogtepunten zijn tijdens een 
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crisis. In dit onderzoek werd gekeken naar mediahoogtepunten, er zijn natuurlijk nog een 

divers aantal andere hoogtepunten. Mogelijk had er bij andere hoogtepunten wel enige 

samenhang kunnen zijn tussen de verschillende soorten humor en de twee soorten crises. 

Tevens is de vluchtelingencrisis nog steeds actief en niet afgelopen. Achteraf had er beter 

gekozen kunnen worden voor een crisis die ten einde is. Zo kunnen de eindperiodes het beste 

met elkaar vergeleken worden. 
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