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Samenvatting 

Sociale media spelen een steeds grotere rol in de 21e eeuwse samenleving. Een groot deel van 

de Nederlanders beschikt over een Twitter, Facebook of LinkedIn profiel en neemt hiermee 

deel aan verschillende online netwerkplatformen. De invloed van deze platformen komt onder 

andere naar voren bij het plaatsvinden van crises. Omdat de kennis en inzichten hierover tot 

nog toe beperkt zijn is in dit onderzoek gekeken naar de verschillen in humorgebruik bij de 

ebola-epidemie en de vluchtelingencrisis op sociale media, in dit geval Twitter. 

Om te onderzoeken of er verschillen zijn in het gebruik van (soorten) humor en de twee 

crises is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: In hoeverre is er een relatie tussen soorten 

humor in tweets en het verloop van een crisis? Daarnaast is ook een deelvraag opgesteld: In 

hoeverre is er een verschil in het gebruik van humor, tussen de vluchtelingencrisis en de ebola-

epidemie? De soorten humor zijn hierbij ingedeeld in de 12 categorieën van Hay (1995). Bij 

het verloop van de crises is gekeken naar hoogtepunten in tweets, het gebruik van humor in 

tweets en bepaalde gebeurtenissen van de crises zelf die hierbij een rol zouden kunnen spelen. 

Om een antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag is een aselecte steekproef 

getrokken van in totaal 18.075 tweets uit een bestaande dataset van tweets. Hiervan betroffen 

9.033 tweets de ebola-epidemie en 9.042 tweets de vluchtelingencrisis. Uit twee χ²-tests is 

gebleken dat er op Twitter meer humor gebruikt werd bij de ebola-epidemie dan bij de 

vluchtelingencrisis. Daarnaast kwam de humorsoort ‘belediging’ meer dan verwacht voor bij 

de ebola-epidemie en de humorsoort ‘ironie’ bij de vluchtelingencrisis. Ook is gebleken dat 

bepaalde gebeurtenissen met betrekking tot de crises wel tot een hoogtepunten in tweets leidde, 

maar niet noodzakelijkerwijs tot meer humorgebruik. 

Organisaties in het bedrijfsleven en overheden zouden hier hun voordeel mee kunnen 

doen door, aan de hand van de hoeveelheid en soorten humor die terugkomen in tweets, een 

inschatting te maken van de mate waarin een crisis leeft onder de bevolking. Deze informatie 

zouden zij vervolgens kunnen gebruiken in hun crisiscommunicatie of communicatiecampagne. 

Voor vervolgonderzoek zou het interessant zijn specifieker in te gaan op de verschillen tussen 

crises en de soorten humor die deze “vereisen”.   
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Inleiding 

 

Sociale media als Twitter, Facebook en LinkedIn zijn in de 21e eeuw een steeds grotere rol gaan 

spelen, zowel in de privé als in de professionele levens van Nederlanders.  

Uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (2015) blijkt dat in 2014, 62 procent 

van de internetgebruikers van 12 jaar of ouder deel nam aan een sociaal netwerk als Facebook 

of Twitter. Ook in het bedrijfsleven werd er door 53 procent van de bedrijven met 10 of meer 

werkzame personen gebruik gemaakt van Facebook of LinkedIn, en zat 32 procent op Twitter. 

Twitter is een vorm van “microblogging”. Java et al. (2002, p. 1) gebruiken hiervoor de 

definitie: “a form of blogging that lets you write brief text  updates (usually less than 200 

characters) about your life on the go and send them to friends and interested observers via text 

messaging, instant messaging (IM), email or the web.” 

De invloed die sociale media kunnen hebben op de samenleving uit zich onder andere 

bij het plaatsvinden van crises. In het onderzoek van Takashi et al. (2015) zien we bijvoorbeeld 

dat verschillende typen gebruikers, sociale media op verschillende manieren gebruiken wanneer 

er sprake is van een crisis, in dit geval de typhoon Haiyan die in 2013 grote delen van de 

Filippijnen verwoestte. Zo uitten beroemdheden vooral hun medeleven met de slachtoffers in 

het getroffen gebied, terwijl journalisten sociale media met name gebruikten om verslag te doen 

en gegevens te verzamelen van de ramp.  

In deze scriptie zal echter onderzoek gedaan worden naar de ontwikkeling van en verschillen 

tussen twee crises en het gebruik van humor over deze crises op de sociale media, in dit geval 

Twitter.  

Twee crises waar Nederland in zekere mate betrokken bij is geraakt, en die dus ook op 

sociale media onderwerp waren, zijn de ebola-epidemie en de vluchtelingencrisis. Het ebola-

virus werd al in 1976 voor het eerst gevonden in de rivier de Ebola in Congo maar veroorzaakte 

pas begin 2014 meerdere epidemieën in Afrikaanse landen. Op de website van het Rijksinstituut 

voor Volksgezondheid en Milieu wordt aan ebola gerefereerd als een “zeldzame maar ernstige 

infectieziekte die in Afrika voorkomt en gepaard gaat met bloedingen in het lichaam.” 

(http://www.rivm.nl/Onderwerpen/E/Ebola). Ook in Nederland speelde ebola een rol toen 

bekend werd dat een man in het Radboudumc onderzocht zou werden wegens vermoedelijke 

besmetting met het virus. 

Hoewel de meningen over de vluchtelingencrisis en het ontstaan hiervan zeer verspreid 

zijn, laat deze zich het beste definiëren als het probleem dat ontstaan is doordat 

honderdduizenden mensen vanuit landen buiten Europa, onder andere om het oorlogsgeweld in 
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Syrië te ontvluchten, proberen naar Europa te komen op een ongeorganiseerde manier. Het 

verschil tussen een migrant en een vluchteling is hierbij dat een migrant op vrijwillige basis zijn 

thuisland verlaat, waar dit bij vluchtelingen niet het geval is (Heck en Leijendekker, 2015). 

Omdat veel vluchtelingen ook naar Nederland komen en hierop gereageerd wordt middels 

opvangcentra etc. valt dus te zeggen dat Nederland ook als West-Europees land betrokken is 

bij deze crisis.  

Een element wat steeds vaker voorkomt, zowel bij maatschappelijke crises als crises in 

het bedrijfsleven, is humor. Een voorbeeld van een definitie van humor is “the psychological 

state characterized by the appraisal that something is funny, the positive emotion of amusement, 

and the tendency to laugh (Gervais & Wilson, 2005; Martin, 2007; Veatch, 1998).” (McGraw 

et al., 2012, p. 3). Euwema en Verbeke (2010) centreren de functies van humor rond drie 

thema’s: superioriteit, arousal en incongruenties. Er is sprake van superioriteit wanneer humor 

als doel heeft de eigen superioriteit te bevestigen. Arousal slaat op de veelal grote sociale stress 

die een conflict veroorzaakt, die gereduceerd kan worden door middel van humor. 

Incongruentie duidt op de invloed van humor bij het “gladstrijken” van de complexiteit en 

verwarring die sociale conflicten met zich mee kunnen brengen. Het komt steeds vaker voor 

dat klantenservices van (inter)nationale organisaties als KLM (Koninklijke Luchtvaart 

Maatschappij) en de NS (Nederlandse Spoorwegen) humor, bijvoorbeeld, gebruiken ter 

vermindering van de sociale stress rondom een crisis. Humor is echter op meerdere manieren 

definieerbaar en in combinatie met complexe sociale structuren en moeilijkheden die crises met 

zich mee kunnen brengen kan dit, zowel op maatschappelijk als wetenschappelijk gebied, tot 

veel verwarring leiden. Daarom proberen wij met dit onderzoek meer duidelijkheid te brengen 

over de relatie tussen soorten crises en het gebruik van (soorten) humor. Door te kijken naar de 

hoeveelheid en soorten humor die voorkomen met betrekking tot de twee crises op Twitter, zou 

men kunnen afleiden in hoeverre een crisis leeft onder de bevolking. Organisaties in het 

bedrijfsleven en overheidsinstellingen zouden aan de hand van deze werkwijze en informatie 

een efficiëntere afweging kunnen maken met betrekking tot hun reacties op crises. Met behulp 

van inzichten uit deze scriptie over het voorkomen van verschillende soorten humor op sociale 

media bij verschillende crises, zou men imagoschade kunnen beperken door effectievere keuzes 

te maken wat betreft het toepassen van humor. 

Zoals gezegd komt de invloed van sociale media op de samenleving onder andere naar 

voren bij het plaatsvinden van crises. Om meer duidelijkheid te krijgen over de eigenlijke 

functie en het gebruik door mensen van sociale media tijdens een crisis, onderzochten Mollema 

et al. (2015) patronen in berichtgeving op sociale en traditionele media en de mate waarin deze 
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overeenkomsten vertonen met de ontwikkeling van een epidemie (mazelen). Met name de 

berichtgeving op het sociale medium Twitter werd hierbij onderzocht en werd de vraag gesteld 

óf en wanneer sociale media de patronen reflecteren uit de publieke opinie versus die van de 

epidemie. Zij kwamen tot de conclusie dat het wekelijkse aantal berichten op sociale media 

sterker gerelateerd was aan het aantal online nieuws-artikelen dan aan het aantal gerapporteerde 

gevallen van de mazelen. Dit bevestigt dat sociale media meer de publieke opinie weergeven 

dan dat zij daadwerkelijk iets zeggen over de situatie van een epidemie of crisis. Daarnaast 

bevestigt het onderzoek de agenda-setting functie van de media (Mollema et al., 2015), wat wil 

zeggen dat (online) media wel grotendeels bepalen waar mensen op sociale media over praten, 

maar niet zozeer hoe zij erover praten. Dit heeft onder andere tot gevolg dat pieken van aandacht 

op sociale media dicht bij elkaar zitten, ongeacht de omvang of “ernst” van de crisis op dat 

moment. Een voorbeeld hiervan is na het tweede hoogtepunt van de (sociale) media aandacht 

voor de epidemie wanneer deze een relatief sterke daling vertoont, terwijl het aantal slachtoffers 

van de mazelen relatief hoog blijft.  

Een onderdeel wat dan ook terug komt in deze scriptie is het verloop van de crises en 

het verloop van de crises op Twitter. Om te bepalen wat het verloop van de crisis is, wordt 

gekeken naar gebeurtenissen die bepalend zijn geweest voor de ontwikkeling van de crisis op 

zich. Daarnaast is er sprake van een verloop op Twitter. Hiermee wordt het aantal tweets 

bedoeld dat geplaatst wordt met betrekking tot de crises. Ook wel de aandacht die er op sociale 

media is voor de crises. Door naar deze twee aspecten te kijken, de gebeurtenissen van de crisis 

en hoe die in de (traditionele) media verschijnen en het gebruik van humor, zou meer gezegd 

kunnen worden over de relatie tussen het verloop van een crisis (op Twitter) en humorgebruik 

hierbij op sociale media. 

Naast dat sociale media de publieke opinie weergeven en deels bepalen waarover in de 

maatschappij gepraat wordt, komt ook humor steeds vaker terug bij de gebruikers van deze 

media. Een specifieker onderzoek naar situaties waarin gebruik gemaakt wordt van humor 

deden McGraw et al. (2013). Zij ontwikkelden hiervoor de benign violation theory (McGraw 

& Warren, 2010). Deze houdt in dat er alleen humor plaatsvindt wanneer een situatie een 

violation is, de situatie benign is én deze twee factoren tegelijkertijd plaatsvinden. Een violation 

is alles wat de wereld bedreigt zoals jij denkt dat deze moet zijn, bijvoorbeeld wanneer een voor 

jou belangrijke norm overtreden wordt. Benign betekent dat de situatie of overtreding relatief 

“onschuldig” is. Situaties kunnen ook onschuldig gemaakt worden door bijvoorbeeld fysieke 

afstand of afstand in tijd. Ook wanneer je geen sterke relatie hebt met de norm die overtreden 

wordt, kan een situatie benign zijn. Aan de andere kant voorspelt de benign violation theory 
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dus ook wanneer het gebruik van humor als minder “gepast” ervaren wordt: iets wat alleen 

benign, of alleen een violation (malign violation) is. Het is echter niet per se het geval dat hoe 

groter de afstand in tijd is, hoe meer humor toegepast wordt. Naarmate de tijd verstrijkt neemt 

de dreiging af, en dit stimuleert humor. Waar de situatie eerst alleen een violation was, is die 

nu ook meer benign en dus kan er humor gebruikt worden. Echter, is de dreiging compleet 

afgezwakt, is er geen violation meer, en dus wordt er ook minder snel humor gebruikt. In een 

ander artikel van McGraw et al. (2012) gaan zij verder in op de rol die afstand heeft op het 

gebruik van humor in een crisissituatie. Zij concluderen hierbij dat in het geval van een ernstige 

violation, zoals een tragedie, er eerder humor plaatsvindt wanneer de sociale, tijdelijke of 

geografische afstand relatief groot is. Bij een mishap, een relatief klein ongeluk, is het 

humoristischer wanneer de psychologische afstand relatief minder groot is.  

Hoewel in dit onderzoek niet de directe relatie tussen de afstand van de crisis en het 

gebruik van humor onderzocht zal worden, wordt afstand wel aangehouden als één van de 

factoren die de twee crises van elkaar onderscheidt. Zo is de afstand tot de ebola-epidemie in 

het begin relatief groot. Wanneer er echter vermoedelijke patiënten opgenomen worden in 

Nederlandse ziekenhuizen zou het kunnen dat deze afstand, zowel geografisch als 

psychologisch, kleiner wordt. De vluchtelingencrisis kwam echter voor veel Nederlanders 

dichterbij doordat er zichtbare maatregelen, als de plaatsing van opvangcentra, genomen 

werden. Daarnaast bedreigt de ebola-epidemie als crisis met name de gezondheid van een 

betrekkelijk grote groep mensen. Bij de vluchtelingencrisis gaat het meer om een bedreiging 

van de veiligheid, van zowel de vluchtelingen als van de inwoners van landen waar 

vluchtelingen opgevangen worden. De twee crises verschillen dus op meerdere punten van 

elkaar en dit zou dan ook effecten kunnen hebben op het gebruik van humor doordat een crisis 

hierdoor, bijvoorbeeld, als meer of minder benign (onschuldig) ervaren wordt. 

Het onderzoek van McGraw et al. (2013) geeft een beeld van de omstandigheden waarin 

humor voor kan komen. Desalniettemin, zoals ook al gezegd in de inleiding, is humor een 

relatief lastig te definiëren begrip en kan het meerdere “functies” vervullen. Het paper van Raz 

(2012) beschrijft hiervoor een classificering van verschillende soorten humor. In dit paper 

worden 12 soorten humor onderscheiden waarin humoristische tweets ingedeeld kunnen 

worden. Het doel van dit paper was het bijdragen aan de ontwikkeling van een systeem waarin 

humoristische boodschappen op Twitter automatisch herkend worden. Bij deze classificering 

van verschillende soorten humor baseert Raz zich op het onderzoek van Hay (1995). In haar 

masterthesis, waarin zij onderzoek heeft verricht op het gebied van gender en humor, 

onderscheidde zij verschillende functies en soorten humor.  
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De 12 soorten humor waren: 

1. Anecdotes - Anekdotes 

2. Fantasy - Fantasie 

3. Insult - Belediging 

4. Irony - Ironie 

5. Jokes - Grap 

6. Observational - Observatief 

7. Quote - Quote 

8. Role play - Rollenspel 

9. Self depreciation - Zelfspot 

10. Vulgarity - Vulgariteit 

11. Wordplay - Woordspeling 

12. Other - Overig 

 

Concreet gezegd is de doelstelling van deze scriptie: het verkrijgen van inzicht in hoeverre het 

type crisis en het verloop ervan een invloed heeft op het gebruik van (soorten) humor op Twitter. 

Op basis van het literatuuronderzoek, waarin wij gekeken hebben naar de eigenlijke functies en 

het gebruik van sociale media door mensen tijdens crises als naar de toepassingen van humor 

en de soorten waarin die te verdelen zijn, zijn wij tot de volgende onderzoeksvraag gekomen: 

 

In hoeverre is er een relatie tussen soorten humor in tweets en het verloop van een crisis? 

 

Met de deelvraag: 

 

In hoeverre is er een verschil in het gebruik van humor, tussen de vluchtelingencrisis en de 

ebola-epidemie? 
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Methode 

 De geanalyseerde berichten met betrekking tot de genoemde crises zijn afkomstig van het 

sociale medium Twitter. De berichten die hierop geplaatst worden, ook wel tweets genoemd, 

zijn geselecteerd op basis van woorden met betrekking tot de betreffende crises. In deze tweets 

worden hashtags (#) geplaatst voor een relevant sleutelwoord of –zin in de tweet. Hiermee 

categoriseert de twitteraar zijn tweet en kan deze ook gemakkelijker gevonden worden bij 

zoekopdrachten op Twitter (Twitter, 2016).  Voor dit onderzoek zijn Nederlandstalige tweets 

geselecteerd op basis van de zoektermen: (#)vluchteling of (#)ebola. Van deze tweets is een 

collectie samengesteld die uiteindelijk geannoteerd zijn op basis van verschillende soorten 

humor. 

Om de activiteit op Twitter rond de vluchtelingencrisis en de ebola-epidemie in beeld te 

brengen is een bestaande tweet-collectie gebruikt. De tweet-collectie voor de 

vluchtelingencrisis bestond uit 558.732 tweets, geplaatst in de periode van 15 maart 2011 tot 

en met 12 november 2015 en gevonden op de zoekterm “(#)vluchteling”. Ook andere 

samenstellingen waar deze term in voorkomt, als “#vluchtelingendebat” of “#bootvluchteling”, 

worden hierdoor gevonden. De collectie voor de ebola-epidemie bestond uit 282.158 tweets. 

Deze tweets zijn geselecteerd op de zoekterm “(#)ebola” en op Twitter geplaatst in de periode 

22 maart 2014 tot en met 1 oktober 2015.  

De voornaamste beperkingen van deze tweet-collectie waren het verschil in omvang en 

de periode waarin de tweets geplaatst zijn. Er was een grotere tweetverzameling beschikbaar 

voor de vluchtelingencrisis dan voor de ebola-epidemie. De hoogtepunten in aandacht vielen 

niet op dezelfde momenten en de ebola-epidemie krijgt vooral veel aandacht vanaf begin 2014, 

waar dit bij de vluchtelingencrisis is vanaf augustus 2015. Zoals gezegd is een bestaande dataset 

gebruikt en is bij het bepalen van de periodes waaruit de steekproef getrokken zou worden, 

gekeken naar de momenten waarop er een bepaalde aandacht was of ontstond voor de crises op 

Twitter. Voor de vluchtelingencrisis zijn daarom tweets gebruikt die geplaatst zijn in de periode 

van 2013 tot en met 2015. Voor de ebola-epidemie geldt hetzelfde en daarvoor is de gehele 

collectie gebruikt, van maart 2014 tot en met oktober 2015. Om de invloed van de beperkingen 

zo veel mogelijk te reduceren is hieruit een aselecte steekproef genomen. De grootte van de 

uiteindelijke tweetverzameling voor de ebola-epidemie bedroeg 9.033 tweets en die voor de 

vluchtelingencrisis bedroeg 9.042 tweets. In totaal zijn er 18.075 tweets gecodeerd. 

Onderstaande grafieken geven een beeld van de manier waarop het gebruik van humor ten 

opzichte van het aantal tweets zich verhouden. Daarnaast zijn gebeurtenissen aangegeven die 
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eventuele samenhang vertonen met de hoogtepunten van (sociale media-)aandacht binnen dit 

corpus.  

 

Grafiek 1. Frequentiegrafiek van aantal tweets en aantal tweets met humor, met betrekking tot 

de vluchtelingencrisis 
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Grafiek 2. Frequentiegrafiek van aantal tweets en aantal tweets met humor, met betrekking tot 

de ebola-epidemie 

 

Met het oog op het verloop van de crisis is in deze grafieken te zien dat de tweets met betrekking 

tot de ebola-epidemie verspreid zijn over een langere periode dan de tweets over de 

vluchtelingencrisis. Bij de ebola-epidemie werden er voor het eerst meer dan 40 tweets op één 

dag geplaatst in augustus 2014, dit hield aan tot en met december 2014 (periode van ongeveer 
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verloop, de gebeurtenissen en het gebruik van humor wordt verder ingegaan in de conclusie- 

en discussieparagraaf. 

Naast de ontwikkeling van de crisis op sociale media in tijd, is ook het gebruik van 

humor een belangrijk element in dit onderzoek. Humor is echter een relatief abstract begrip dat 

op meerdere manieren gedefinieerd kan worden. Daarom is om humor te categoriseren in dit 

onderzoek uitgegaan van de eerdergenoemde 12 soorten humor van Raz (2012). Raz heeft zich 

hierbij gebaseerd op het onderzoek van Hay (1995) die voor haar masterthesis de relatie tussen 

gender en humor onderzocht. Door het maken van geluidsopnames van gesprekken in zowel 

gemengde groepen als groepen met alleen mensen van hetzelfde geslacht, toonde ze aan dat 

zowel gender als de samenstelling van de groep het gebruik van humor kunnen beïnvloeden. 

Daarnaast construeerde zij een taxonomie van meerdere soorten humor om te onderzoeken of 

een ander geslacht ook een ander soort humor gebruikt. Hoewel in het onderzoek van Hay 

(1995) gesprekken in het Nieuw-Zeelands Engels zijn onderzocht, is voor deze scriptie, waarin 

Nederlandse tweets geanalyseerd zijn, de taxonomie van Hay (1995) aangehouden. Door de 

betrekkelijk duidelijke definities van de humorsoorten in het onderzoek van Hay (1995) en 

doordat de studenten meerdere malen geoefend hebben met het indelen van tweets in soorten 

humor, is geprobeerd de kans te verkleinen op een beïnvloeding van de resultaten door dit 

verschil. In Tabel 1 staan de operationalisaties van vijf humorsoorten met voorbeelden uit het 

corpus. 

 

Tabel 1. Operationalisaties en voorbeelden van soorten humor op Twitter 

Soort humor Uitleg Voorbeeld 

Anekdotes Soort humor waarin een meestal korte (persoonlijke) 

ervaring voorkomt. Het gaat hierbij vaak om een 

waargebeurd humoristisch incident wat als amuserend 

wordt ervaren door de lezer. Hoewel anekdotes 

relatief lang kunnen zijn, is het ook mogelijk om in 

een tweet van minder dan 140 woorden een 

humoristische persoonlijke ervaring te verwerken in 

de vorm van een korte verwijzing en door aan te geven 

dat deze betrekking heeft op een ervaring van de 

schrijver zelf. 

“Deze oma vraagt of ik een 

vluchteling ben?!?!” [10 juni 

2013] 
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Fantasie Humoristisch door het bevatten van fictieve elementen 

bevatten, elementen die uit de bedenkwereld en 

fantasie van de schrijver komen. Het belangrijkste is 

hierbij dat de omstandigheden en gebeurtenissen 

verzonnen zijn en dus niet waargebeurd. 

“We zijn hier op de @tijd-

redactie wel allemaal 

bijzonder fit van dagelijks 

over die rij vluchtelingen te 

springen” [30 juli 2014] 

Belediging Hierbij worden de gevoelens of eer van een ander 

opzettelijk gekwetst, door de schrijver. Meestal is het 

gebruik van humor op negatieve wijze jegens het 

onderwerp van de schrijver. 

“Allemaal jonge sterke kerels, 

geen vrouw of kind te zien, dit 

zijn parasieten, geen 

vluchtelingen.” [16 april 

2015] 

Ironie Gebruik van humor waarbij men op ironische wijze 

het tegenovergestelde of iets anders zegt dan eigenlijk 

bedoeld wordt. Hoe groter de kennis over de schrijver 

en context, des te duidelijker komt de ironie naar 

voren. 

“Te laat voor 100€ #terugactie 

van #miele. Hoe triest wilde ik 

geven aan bestrijding ebola 

#webcare-miele” [16 

december 2014] 

Zelfspot Vertoont overeenkomsten met het gebruik van humor 

bij de ‘belediging’. Waar het bij de ‘belediging’ gaat 

om de belediging van een ander door de schrijver, gaat 

het nu om de schrijver zelf. Dit wordt vaak gebruikt 

ter verdediging, om beledigingen van anderen te 

voorkomen. 

“Eén na laatste dag van het 

jaar ben ik nog even ziek. Ik 

hoop maar dat het ebola of iets 

anders dodelijks is.” [30 

december 2014] 

 

Ook de overige soorten humor (grap, observatief, quote, rollenspel, vulgariteit, woordspeling 

en overig) zijn op dezelfde wijze, volgens de uitleg van Hay (1995), verder uiteengezet en 

geannoteerd. Daarnaast is nog een 13e categorie toegevoegd, genaamd ‘geen’, waaronder alle 

tweets vielen die volgens de codeur geen humor bevatten. Wanneer meerdere soorten humor in 

een tweet herkenbaar waren, bijvoorbeeld een belediging waarin ook ironie voorkomt, is het 

voornaamste doel van het gebruik van humor als richtlijn genomen. Uiteindelijk vielen alle 

tweets binnen de vastgestelde 13 categorieën. 

De 18.075 tweets zijn geanalyseerd door een groep van 20 studenten Communicatie- en 

Informatiewetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hierbij zijn voor de tweets 

met betrekking tot de ebola-epidemie 966 tweets door twee codeurs gecodeerd en voor de 

vluchtelingencrisis 957 tweets. Zoals gezegd hebben de studenten geoefend met de codering 

van enkele tweets, voordat zij begonnen met het zelfstandig coderen. In totaal hebben zij, zowel 
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in groepsverband als zelfstandig, geoefend met de codering van 100 tweets. Aan de hand van 

deze oefeningen, en de bespreking ervan met de begeleiders en medestudenten, zijn 

onduidelijkheden zoveel mogelijk verholpen en de regels met betrekking tot het coderen 

“aangescherpt”. Dit om de interne validiteit van het onderzoek te bevorderen. 

De vastgestelde interbeoordelaarsbetrouwbaarheid  van de variabele ‘humortype’ bij de tweets 

met betrekking tot ebola was matig: κ = .31, p < .001. 

De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de variabele ‘humortype’ bij de tweets met 

betrekking tot de vluchtelingencrisis was gering: κ = .22, p < .001. 

Na de categorisatie van de tweets is met het programma SPSS een statistische analyse 

gemaakt van de verzamelde tweets. Vanwege de relatief lage interbeoordelaarsbetrouwbaarheid 

is alleen de annotatie van de eerste codeur aangehouden voor de analyse. Type crisis en Soorten 

humor zijn categorische variabelen en daarom is in beide gevallen gekozen voor een χ²-test. 

Ten eerste is er een χ²-test uitgevoerd om de relatie te onderzoeken tussen het type crisis (ebola-

epidemie of vluchtelingencrisis) en het wel of niet gebruiken van humor over deze crisis op 

Twitter. Daarnaast is een tweede χ²-test uitgevoerd om vast te stellen of op Twitter verschillende 

soorten humor terugkomen bij de verschillende crises. 

 

Resultaten 

Om antwoord te krijgen op de onderzoeksvraag, waarmee we het gebruik van humor tussen de 

twee crises (ebola-epidemie en vluchtelingencrisis) wilden onderzoeken, is een χ²-test 

uitgevoerd tussen de nominale variabelen Humortype en Type crisis. 

Eerst is er echter een frequentieverdeling gemaakt waarin het gebruik van de soorten humor in 

aantallen en in percentages ten opzichte van het totaal wordt weergegeven. 

 

Tabel 2. Frequentieverdeling aanwezigheid humor in tweets per crisis. N geeft het aantal tweets 

weer (met of zonder humor). Daarnaast zijn de percentages weergegeven en de standardized 

residuals (SR), die aangeven in welke mate de resultaten afwijken van wat op basis van toeval 

verwacht zou worden.  

    Type crisis      

          

Humor 

Ebola epidemie     

N 

  

   %                                        

 

SR 

Vluchtelingencrisis 

N 

 

  % 

 

SR 

Ja 1472 16.3 5.6 1074 11.9 -5.6 

Nee 7561 83.7 -2.3 7968 88.1 2.3 

Totaal 9033 100.0  9042 100.0  
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In Tabel 2 is te zien dat, zowel bij de ebola-epidemie als bij de vluchtelingencrisis, een relatief 

groot deel van de tweets geen humor bevat. 16.3% van de tweets met betrekking tot de ebola-

epidemie bevatte humor. Bij de vluchtelingencrisis was dit percentage 11.9% van het totaal 

aantal tweets. Zoals gezegd is een χ²-test uitgevoerd om vast te stellen of er verschillen zijn 

tussen de twee crises in het gebruik van humor in het algemeen. Uit deze χ²-test tussen de Type 

crisis en Humor bleek een significant verband te bestaan (χ²(1) = 72. 879, p < .001). Daarnaast 

geven de standardized residuals (SR) in Tabel 2 aan dat de verschillen die hierbij gevonden 

zijn, tweets over de ebola-epidemie bevatten relatief vaker humor dan die over de 

vluchtelingencrisis, significant zijn.  

Van de tweets die wel humor bevatten waren er vijf soorten humor die vaker dan 50 

keer voorkwamen over het gehele corpus: belediging, ironie, anekdote, grap en observatief. In 

dit onderzoek wordt verder niet ingegaan op de soorten humor die minder dan 50 keer 

voorkwamen. Op basis van het relatief grote corpus hebben deze een te klein aandeel om 

verdere uitspraken of conclusies aan te verbinden. De soorten humor die minder dan 50 keer 

terugkwamen in de tweets, zijn: fantasie (N=48), quote (N=25), rollenspel (N=12), vulgariteit 

(N=23), woordspeling (N=47) en zelfspot (N=20). De categorie ‘overig’ (N=543) is wel 

meegenomen onder het aantal tweets dat humor bevat om te berekenen in hoeverre er verschil 

is in de hoeveelheid humor die per crisis voorkomt. Echter, omdat aan de hand van deze 

categorie weinig concreets gezegd kan worden met betrekking tot verschillen in soorten humor 

die per crisis voorkomen, is deze niet gebruikt in de verdere analyse daarvan. In Tabel 3 zijn de 

vijf humorsoorten weergegeven die het meest voorkwamen. 

 

Tabel 3. Vijf meest voorkomende soorten humor in tweets 

     Type crisis      

               

Soort humor 

Ebola epidemie       

                     N 

 

   %                                        

 

SR 

Vluchtelingencrisis 

                            N 

 

        % 

 

SR 

Anekdote 94 12.5 1.9 60 9.4 -1.9 

Belediging 227 30.1 5.2 96 15.0 -5.2 

Grap 114 15.1 1.5 85 13.3 -1.5 

Ironie 223 29.6 -2.6 307 47.9 2.6 

Observatief 96 12.7 0.2 92 14.4 -0.2 

Totaal 754 100.0  640 100.0  
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Er is een χ²-test uitgevoerd om te bepalen of er daadwerkelijk onderscheid te maken is tussen 

de twee crises in het gebruik van soorten humor. Uit deze test tussen het Type crisis en het Soort 

humor bleek een significant verband te bestaan (χ²(12) = 173. 06, p < .001). Om aan te geven 

waar de significante verschillen en overeenkomsten zich bevinden in het humorgebruik is 

gekeken naar de standardized residuals. Deze geven aan in hoeverre de gevonden resultaten 

afwijken van de resultaten die op basis van toeval verwacht zouden worden. Hieruit bleek dat 

de beide humorsoorten ‘belediging’ en ‘ironie’, bij de ebola-epidemie en de vluchtelingencrisis, 

vaker voorkomen dan je op basis van toeval zou verwachten. De ‘belediging’ kwam echter 

vaker terug in tweets over de ebola-epidemie dan bij tweets met betrekking tot de 

vluchtelingencrisis. De humorsoort ‘ironie’ had juist een groter aandeel in tweets over de 

vluchtelingencrisis dan bij tweets over de ebola-epidemie.  

 

 

Conclusie 

Aan de hand van de deelvraag is onderzocht of er een verschil was in het gebruik van humor 

op Twitter tussen de vluchtelingencrisis en de ebola-epidemie. Op basis van de verkregen 

resultaten kan geconcludeerd worden dat er in enige mate sprake is van een verschil tussen de 

twee crises in de hoeveelheid en soorten humor die voorkomen op Twitter. Enerzijds, wanneer 

men de tweets indeelt in de categorieën van Hay (1995) en er sprake is van humor, centreert 

het gedrag dat vertoond wordt zich bij beide crisis rond de vijf humorsoorten: anekdote, 

belediging, grap, ironie en observatief. Zowel de ‘belediging’ als ‘ironie’ kwamen bij beide 

crises significant vaker voor dan op basis van toeval verwacht zou worden. Anderzijds is echter 

uit de resultaten gebleken dat humor relatief  vaker voorkomt in tweets met betrekking tot de 

ebola-epidemie dan in tweets met betrekking tot de vluchtelingencrisis. Daarnaast kwam de 

‘belediging’ het vaakst voor bij tweets met betrekking tot de ebola-epidemie en ‘ironie’ bij 

tweets over de vluchtelingencrisis.  

De onderzoeksvraag was: “In hoeverre is er een relatie tussen soorten humor in tweets 

en het verloop van een crisis?”. Met het oog op het verloop van de crises is in de eerste plaats 

vastgesteld, zoals in de methodeparagraaf is aangegeven, dat de tweets met betrekking tot de 

ebola-epidemie verspreid zijn over een langere periode dan de tweets over de 

vluchtelingencrisis. Bij de ebola-epidemie lag het aantal tweets boven de 40 voor een periode 

van ongeveer vijf maanden. Voor de vluchtelingencrisis was dit minder dan drie maanden. Wel 

was het hoogtepunt in aantal tweets voor de vluchtelingencrisis, 219 tweets op 3 september 

2015, hoger dan voor de ebola-epidemie, 175 tweets op 14 oktober 2014. Het is waarschijnlijk 
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dat dit verloop op Twitter samenhangt met bepaalde gebeurtenissen en hoe die als actualiteiten 

in het nieuws verschenen. Hogere aantallen in tweets leidden in het algemeen ook tot het meer 

voorkomen van tweets met humor. Echter bij bepaalde gebeurtenissen, zoals de foto van het 

aangespoelde Syrische jongetje op 2 september 2015, betekende een hoger aantal in tweets niet 

direct dat er ook meer tweets met humor voorkwamen. Het is dus te stellen dat er een zekere 

relatie is tussen het voorkomen van humor in tweets en het verloop van een crisis, in die zin dat 

het gebruik van humor op sociale media deels afhankelijk is van de gebeurtenissen van de crisis 

en hoe deze in de (traditionele) media verschijnen. 

 

Discussie 

Zoals al in de conclusie aangegeven werd, zijn de gebruikte humorsoorten voor beide crises 

betrekkelijk overeenkomend. Bij beide crises is het gedrag op Twitter overeenkomstig 

verspreid over de humorsoorten ‘belediging’ en ‘ironie’. Wel wordt op Twitter meer gebruik 

gemaakt van de ‘belediging’ in het geval van de ebola-epidemie en van ‘ironie’ bij de 

vluchtelingencrisis. Dit past in zekere mate ook binnen de verwachting, naar aanleiding van 

conclusies van voorgaande onderzoeken (McGraw et al., 2010), dat bij verschillende situaties 

minder of in dit geval, een ander soort humor gebruikt wordt. Ook komen op Twitter, Facebook 

en in het dagelijks leven regelmatig scheldpartijen voor waarin de ziekte Ebola een rol speelt. 

In de tweets met betrekking tot de vluchtelingencrisis gebruikte men ironie of sarcasme om, 

onder andere, het handelen van de overheid en andere betrokkenen te bekritiseren. Daarbij 

geven sommige twitteraars aan, soms met sarcastische of ironische ondertoon, niet te willen dat 

de “vreemdelingen” hun kant op komen. Het is dus mogelijk dat deze verschillen verklaarbaar 

zijn aan de hand van de ‘aard’ van het soort humor. ‘Ironie’ zou hierbij meer het bekritiserende 

vertegenwoordigen, waar een ziekte zich mogelijk makkelijker leent om als belediging gebruikt 

te worden. 

Daarnaast is voor beide crises een verschillend verloop vastgesteld. Het is dan ook 

waarschijnlijk dat de gebeurtenissen die onderdeel uitmaakten van dit verloop deels de oorzaak 

waren van de verschillen in (sociale) media-aandacht. Zo was deze aandacht voor de ebola-

epidemie verspreid over een langere periode dan die voor de vluchtelingencrisis. De 

vluchtelingencrisis had echter een hogere piek. Een voorbeeld hiervan is het hoogtepunt van 

219 tweets op 3 september 2015 dat te verklaren is aan de hand van de bekende foto van de 

verdronken en aangespoelde Syrische jongen, gemaakt op 2 september 2015. Dit hoogtepunt 

ligt een stuk hoger dan het aantal tweets in oktober, terwijl op dat moment het aantal Syrische 

vluchtelingen dat Nederland binnenkwam een top bereikte van 11.700 asielverzoeken. Dit 
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ondersteunt de conclusie van het onderzoek van Mollema et al. (2015). Daarin werd al 

aangegeven dat de “trending topics” op sociale media met name bepaald worden door datgene 

wat een rol speelt in de traditionele media en dus niet zozeer door de ernst van de crisis op dat 

moment.  

In Grafiek 1 en Grafiek 2 in de methodeparagraaf is te zien dat de aangegeven 

gebeurtenissen tot meer tweets en ook tot meer tweets met humor leidden. Dit is echter niet het 

geval op een hoogtepunt van aantal tweets over de vluchtelingencrisis op 10 september 2015. 

In dit geval gaat het wederom om de eerdergenoemde foto van de aangespoelde Syrische 

jongen. Dit zou dan ook aan kunnen geven dat de conclusies van het onderzoek van McGraw 

et al. (2010) en de benign violation theory die zij ontwikkelden deels bevestigd worden in de 

praktijk. Oftewel, dat een kleinere psychologische, geografische of sociale afstand in 

combinatie met een ‘dreigende’ situatie leiden tot minder gebruik van humor. Doordat het in 

dit geval om een kind gaat is de situatie minder benign en een ernstigere violation.  

Eén van de tekortkomingen van dit onderzoek was dat alleen tweets in de tweet-collectie 

opgenomen zijn waarin de zoektermen (#)ebola, (#)vluchteling en samenstellingen met deze 

termen voorkwamen. Hierdoor was het mogelijk om effectiever te zoeken naar bruikbare 

tweets. Dit had echter als nadeel dat tweets zonder deze letterlijke zoektermen, maar die wel 

relevant zouden kunnen zijn geweest voor het onderzoek, niet zijn opgenomen in de collectie. 

Een andere tekortkoming was de relatief lage interbeoordelaarsbetrouwbaarheid voor beide 

crises van de variabele ‘humortype’. Hoewel de gebruikte humorsoorten betrekkelijk eenduidig 

gedefinieerd zijn in de masterscriptie van Hay (1995) is toch een groot aantal tweets onder de 

soort ‘overig’ geplaatst. Dit kan in de eerste plaats te maken hebben met de onvoldoende 

oefening door en afstemming tussen de groep van studenten over het coderen in het algemeen 

of specifiek met de annotatie van deze humorsoorten. Een oorzaak hiervan zou de beperkte 

loopduur kunnen zijn geweest en dit kan de interne validiteit van dit onderzoek negatief 

beïnvloed hebben. Om de invloed van de mismatches te beperken is ervoor gekozen de eerste 

annotatie aan te houden voor de berekening van de resultaten. Omdat dit waarschijnlijk toch de 

betrouwbaarheid van de resultaten heeft beïnvloed, is het raadzaam om in vervolgonderzoek te 

streven naar een hogere Cohen’s kappa. Daarnaast zou het voor toekomstig onderzoek 

interessant zijn om het humorgebruik bij twee meer overeenkomstige crises met elkaar te 

vergelijken. Dit zou bijdragen aan een completer beeld van humorgebruik bij crises en een 

referentiekader om erachter te komen welke factoren bepalend zijn voor het gebruik van humor 

bij een crisis. Ook zou dit gedaan kunnen worden voor verschillende sociale media, zoals 
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Facebook of LinkedIn, of de Chinese variant van Twitter: Sina Weibo. Dit met het oog op 

onderzoek tussen culturen en de functie van sociale media in de moderne maatschappij. 

Het doel van dit onderzoek was een bijdrage leveren aan de wetenschappelijke en 

maatschappelijke kennis over het gebruik van humor, op sociale media, tijdens een crisis. Aan 

de hand van de resultaten en conclusies van dit onderzoek is duidelijk geworden dat bij 

verschillende soorten crises, de hoeveelheid en soorten humor kunnen verschillen. Overheden 

en organisaties in het bedrijfsleven kunnen hier hun voordeel mee doen door een efficiëntere 

afweging te maken van de mate waarin een crisis leeft onder de bevolking of stakeholders. Door 

er daarnaast rekening mee te houden dat bij verschillende crises, verschillende soorten humor 

meer voorkomen zou beter bepaald kunnen worden in hoeverre humor gebruikt kan worden in 

hun crisiscommunicatie of communicatiecampagne. Specifiekere informatie over de meest 

effectieve of efficiënte soorten humor die toegepast kunnen worden zal echter uit 

vervolgonderzoek naar voren moeten komen. 
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