
 

 

 

 

 

 

 

Bachelorscriptie 
 

Iris Hollands 

Communicatie- en Informatiewetenschappen 

Radboud Universiteit Nijmegen 

06-06-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 2	

Het gebruik van humor tijdens een crisis: De relatie tussen attitudes en 

humorsoorten in tweets over de vluchtelingencrisis 
 

Samenvatting 

 

Het monitoren van social media is belangrijk omdat het inzicht kan bieden in de meningen en 

sentimenten van het publiek over zaken zoals een crisis. Humor is een factor die invloed heeft 

op de gevoelens en overtuigingen van mensen. Binnen dit onderzoek is onderzocht of er een 

relatie bestaat tussen het verloop van de recente vluchtelingencrisis en de humorsoorten die 

gebruikt werden in tweets over de vluchtelingencrisis. Daarnaast is er onderzocht of er een 

relatie bestaat tussen de attitude van de Twittergebruikers ten opzichte van de 

vluchtelingencrisis en het gebruik van humorsoorten in tweets over de crisis. Er is binnen dit 

onderzoek gebruik gemaakt van Twitter omdat dit een geschikt instrument is voor het 

monitoren van opinies en sentimenten. Het onderzoek is uitgevoerd door middel van het 

coderen van een corpus van tweets over de vluchtelingencrisis. De resultaten lieten zien dat er 

zowel tussen het verloop van de crisis en de humorsoorten in tweets als tussen de attitude van 

de Twittergebruikers en de humorsoorten in tweets een significante relatie bestond. Het 

onderzoek heeft bijgedragen aan de kennis over het gebruik van humor in relatie tot attitudes. 

Dit is van belang voor bedrijven en instellingen omdat zij deze kennis kunnen gebruiken om 

hun beleid aan te passen en zo in te spelen op de sentimenten van de bevolking.  

 

Inleiding 

 

Wanneer er zich een nieuwe crisis voordoet, zoals de uitbraak van het Ebola virus in Afrika in 

2014 of de recente vluchtelingencrisis, zijn de media er vaak snel bij om verslag uit te 

brengen over nieuwe ontwikkelingen. Een crisis kan leiden tot verhitte discussies in 

traditionele media, maar ook in social media (Mollema et al., 2015). Nieuwe media bieden 

goede mogelijkheden om beter inzicht te krijgen in de publieke respons op dit soort crises, 

zeker omdat steeds meer mensen gebruik maken van social media. Social mediaplatformen 

maken het mogelijk voor gebruikers om met miljoenen mensen over de hele wereld te 

communiceren (Williams et al., 2012, zoals geciteerd in Whiting & Williams, 2013). 

Voorbeelden van social mediaplatformen zijn netwerksites zoals Facebook en LinkedIn en 

‘microblogging’ sites zoals Twitter (Whiting & Williams, 2013). Uit een onderzoek van 
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Mollema et al. (2015) blijkt dat Twitter een zeer geschikt instrument is voor het monitoren 

van real-time publieke opinie en sentiment. Vanwege zijn gebruiksvriendelijkheid, 

interactieve en ‘up-to-date’ karakter is Twitter naast het volgen van de publieke opinie ook 

geschikt voor het communiceren tijdens een crisis (Spence, Lachlan, Lin & del Greco, 2015). 

Eerder onderzoek laat zien dat Twitter onder andere gebruikt kan worden om te bestuderen op 

welk moment van een crisis grappen over die crisis het beste worden gewaardeerd (McGraw, 

Williams & Warren, 2013). 

 Om meer inzicht te krijgen in wanneer er grappen worden gemaakt over een crisis en 

wat voor soort grappen dit zijn zal er meer wetenschappelijk onderzoek hiernaar moeten 

plaatsvinden. Welke soorten humor gebruikt worden zou onder andere kunnen afhangen van 

de attitude ten opzichte van de crisis, maar er zijn nog geen generaliseerbare inzichten hierin 

die dat bewijzen. Deze inzichten zijn echter wel van belang omdat deze nuttige informatie 

kunnen opleveren voor verschillende instellingen. Voor bijvoorbeeld de overheid is het van 

belang om te weten hoe mensen reageren op een crisis en wat hun attitude tegenover die crisis 

is. Ze kunnen die informatie namelijk onder andere gebruiken om hun beleid aan te passen en 

om gepast te kunnen reageren op het publiek. Met betrekking tot crisiscommunicatie kan 

inzicht in de attitude van de samenleving veel opleveren. Attitude speelt namelijk een 

belangrijke rol bij het voorspellen van gedrag (Hoeken, Hornikx & Hustinx, 2009). Een zeer 

negatieve attitude zou bijvoorbeeld kunnen voorspellen dat er oproer gaat ontstaan in de 

toekomst en zodra de overheid hiervan op de hoogte is kan er op een effectieve manier 

gereageerd worden. Dit geldt ook voor andere instellingen en bedrijven. Wanneer een bedrijf 

weet in welke situatie welke soort humor wordt gewaardeerd en wat dit betekent met 

betrekking tot de attitude, kan de communicatie aangepast worden aan het publiek en zal het 

publiek waarschijnlijk sneller overtuigd worden. Wanneer men bijvoorbeeld weet dat een 

bepaalde humorsoort vaak voorkomt in combinatie met een negatieve attitude, dan kan men 

door naar het gebruik van humor te kijken informatie over de attitude afleiden.  

Daarnaast kan het verkrijgen van meer inzicht in humor en soorten humor nuttig zijn 

voor instellingen die zich richten op de volksgezondheid, zoals het RIVM. Humor helpt 

mensen namelijk onder andere om te gaan met verlies en tragedies en het ondersteunt sociale 

interactie (McGraw, Williams & Warren, 2013). Meer inzicht in humor zou dus kunnen 

bijdragen aan het verbeteren van het psychologische welzijn van mensen. 

Binnen dit onderzoek zullen tweets over de vluchtelingencrisis geanalyseerd worden. 

Hiervoor is gekozen omdat de vluchtelingencrisis een zeer recente crisis is en dit betekent dat 

de resultaten van het onderzoek die specifiek informatie geven over de vluchtelingencrisis 
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eventueel nog relevant zouden kunnen zijn voor de overheid en andere instanties. Vanaf 2013 

zijn er honderdduizenden migranten, voornamelijk uit het Midden-Oosten en Afrika, de 

Middellandse zee overgestoken richting de Europese Unie. Het overgrote deel van de mensen 

dat richting Europa komt vlucht voor oorlog in hun eigen land. Deze ontwikkelingen hebben 

tot een crisis geleid omdat Europa niet voorbereid was op de enorme toestroom van 

vluchtelingen en omdat er bij het oversteken van de Middellandse zee veel doden zijn 

gevallen. Daarnaast is er niet alleen veel discussie over de opvang van de vluchtelingen, maar 

ook over het feit of het om vluchtelingen of zogenaamde ‘gelukszoekers’ gaat (NRC, 2015a).  

 

Verwant onderzoek 

 

Het monitoren van online (social) mediagegevens is belangrijk omdat het inzicht kan bieden 

in de meningen en sentimenten van het publiek over zaken zoals een crisis (Mollema et al., 

2015). Zoals hierboven al is uitgelegd, kan deze informatie belangrijk zijn voor verschillende 

soorten instellingen en bedrijven. Humor is heel belangrijk in iedere vorm van communicatie: 

het heeft niet alleen invloed op onze gevoelens maar het heeft ook invloed op onze 

overtuigingen (Raz, 2012). Humor is in eerdere studies al onderzocht, maar bij veel van deze 

onderzoeken lag de focus vooral op het (automatisch) herkennen van humor (Raz, 2012). 

Davidov, Tsur en Rappoport (2010) hebben bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar het 

automatisch herkennen van sarcastische zinnen op Twitter. Raz (2012) heeft zich gericht op 

het toepassen van classificatie en andere algoritmes bij het automatisch identificeren van 

soorten humor in tweets. Als een suggestie voor vervolgonderzoek noemt Raz (2012) het 

kijken naar de kenmerken van de Twittergebruikers die de tweets hebben geplaatst, omdat 

deze mogelijk invloed hebben op het gebruik van humor. Aangezien humor invloed heeft op 

onze gevoelens en overtuigingen, zou het goed kunnen dat het gebruik van (soorten) humor 

samenhangt met iemands attitude tegenover een crisis.  

Eerdere studies hebben onderzoek gedaan naar de relatie van social media berichten en 

het verloop van een crisis. Mollema et al. (2015) hebben bijvoorbeeld onderzocht of social 

media zoals Twitter een afspiegeling zijn van traditionele media of dat ze overeenkomen met 

ontwikkelingen binnen een crisis. Dit hebben ze gedaan door te kijken naar de relatie tussen 

aantal tweets en andere social media berichten tijdens de uitbraak van de mazelen, het aantal 

online nieuws artikelen over deze crisis en het aantal gemelde gevallen van de mazelen. Uit 

de resultaten bleek dat het aantal social media berichten meer gerelateerd was aan het aantal 

online nieuws artikelen dan aan het aantal gemelde gevallen van de mazelen. Dit geeft dus 
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aan dat social media de traditionele media volgen en niet zo zeer de epidemie. Dit is in 

overeenstemming met de agenda setting theorie, die stelt dat de publieke opinie over het 

algemeen de media volgt. De media bepaalt namelijk waar mensen over denken. Ook bleek 

dat gebeurtenissen met een hoge nieuwswaarde, zoals de dood van een jong meisje, tot een 

significante toename in het aantal social media berichten leidde (Mollema et al., 2015). 

 Uit een onderzoek van Chew en Eysenbach (2010) naar het gebruik van Twitter 

tijdens de uitbraak van de varkensgriep in 2009, bleek dat de hoeveelheid tweets met humor 

afliep naar verloop van tijd. Dit kwam waarschijnlijk doordat de ernst van de situatie toenam. 

Bepaalde gebeurtenissen lieten echter wel pieken zien in het gebruik van humor. Dit was 

bijvoorbeeld het geval toen bekend werd dat een van de acteurs uit Harry Potter aan het 

herstellen was van de griep. Chew en Eysenbach (2010) noemen als suggestie voor 

vervolgonderzoek het analyseren van de inhoud van tweets, om zo erachter te komen welke 

verhalen de aandacht van het publiek pakken en welke sentimenten deze verhalen oproepen. 

Op basis van de bovenstaande onderzoeken zou met betrekking tot de vluchtelingencrisis 

onderzocht kunnen worden wat de relatie is tussen het verloop van de crisis en het gebruik 

van humor in tweets.  

Humor kan een manier zijn om met een crisis om te gaan, maar het is niet altijd gepast 

om humor te gebruiken. Wanneer er tijdens een crisis humor wordt gebruikt, is afhankelijk 

van de situatie (McGraw, Williams & Warren, 2013). McGraw, Williams en Warren (2013) 

hebben onderzocht hoe humorvolle reacties op een crisis veranderen naar verloop van tijd. Dit 

hebben ze gedaan door reacties op grappen over orkaan Sandy te meten. Uit het onderzoek 

bleek dat het in eerste instantie moeilijk is om grappen te maken over een crisis, maar dat het 

verloop van tijd ervoor zorgt dat de situatie minder dreigend wordt, waardoor humor 

toeneemt. Verloop van tijd is een vorm van afstand, omdat het mensen psychologisch 

verwijdert van de crisis. McGraw, Williams en Warren (2013) suggereren dat andere vormen 

van afstand, kenmerken van de situatie en kenmerken van de waarnemer ook invloed hebben 

op humor. 

Zoals hierboven al is uitgelegd, hebben Mollema et al. (2015) onderzoek gedaan naar 

de relatie tussen het aantal tweets en andere social media berichten tijdens de uitbraak van de 

mazelen, het aantal online nieuws artikelen over deze crisis en het aantal gemelde gevallen 

van de mazelen. Een van de doelen van dit onderzoek was om de inhoud van tweets en 

specifieke sentimenten uitgedrukt in tweets te analyseren. De functie hiervan was om factoren 

te ontdekken die mogelijk invloed hebben op de intentie om te vaccineren en die invloed 

hebben op emoties die gedrag beïnvloeden. Uit de resultaten bleek dat de meeste berichten 
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mensen informeerden over de crisis, en dat het sentiment dat het vaakst voorkwam in de 

berichten over de crisis ‘frustratie’ was. Mollema et al. (2015) geven aan dat uit het 

onderzoek niet viel af te leiden of de sentimenten uitgedrukt in de berichten overeenkwamen 

met de publieke opinie. Er is dus meer onderzoek nodig naar sentimenten in berichten over 

een crisis om er zekerder van te worden dat deze overeenkomen met de publieke opinie over 

die crisis. Het is belangrijk om te weten of dat het geval is, omdat bedrijven en instellingen 

daarop kunnen inspelen. 

Sreenivasan, Lee en Goh (2011) hebben onderzoek gedaan naar hoe informatie uit 

tweets tijdens een crisissituatie, in dit geval een vulkaanuitbarsting in IJsland in 2010, 

gebruikt wordt door de gebruikers van Twitter en andere microblogs. Ook hebben ze gekeken 

naar de soorten informatie die in de tweets voorkwamen. Uit de resultaten bleek onder andere 

dat de tweets over de crisis vaak humor bevatten. Op basis van het onderzoek van 

Sreenivasan, Lee en Goh (2011) zou toekomstig onderzoek kunnen onderzoeken of ook bij 

andere crisissituaties humor vaak voorkomt in tweets en welke soorten humor dat dan zijn. 

Het onderzoek zou zich dan ook kunnen richten op wat deze humorsoorten zeggen over de 

attitude van de Twittergebruikers, aangezien dit van belang is voor het beleid en de 

communicatie van onder andere de overheid. 

 

Onderzoeksvragen 

 

Op basis van de besproken onderzoeken en de mogelijkheden voor vervolgonderzoek die 

daaruit af te leiden zijn, richt dit onderzoek zich op het verklaren van een mogelijke relatie 

tussen de gebruikte humorsoorten in tweets over de vluchtelingencrisis en de attitude van de 

Twittergebruikers ten opzichte van de crisis. Daarnaast wordt er onderzocht of er een verband 

bestaat tussen het verloop van de crisis en het gebruik van humor(soorten). De hoofdvraag die 

binnen dit onderzoek beantwoord zal worden is de volgende: 

 

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

een crisis? 

 

Aan de hand van de hoofdvraag is de volgende deelvraag opgesteld: 

 

• In hoeverre is er een relatie tussen soorten humor in tweets en de attitude ten opzichte 

van de vluchtelingencrisis?  
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Methode 

 

Materiaal  

 

De data voor dit onderzoek zijn verzameld door middel van het coderen van een corpus van 

tweets over de vluchtelingencrisis. Er is een corpus aangelegd van 558.732 tweets over de 

vluchtelingencrisis afkomstig uit de periode van 15 maart 2011 tot en met 12 november 2015. 

Het corpus is verzameld van twiqs.nl, een tweets-analysetool die iedere dag Nederlandse 

tweets ophaalt. Als zoektermen op twiqs.nl zijn ‘(#)vluchteling’ en alle aanverwante 

samenstellingen gebruikt. Uit dit corpus is een willekeurige sample van 9041 tweets 

genomen, wat betekent dat iedere tweet een even grote kans had om in de steekproef te 

komen. Deze tweets waren geplaatst vanaf januari 2013 tot en met 12 november 2015. Dit 

corpus van 9041 tweets is door meerdere codeurs onafhankelijk gecodeerd. Van de 9041 

tweets zijn er 959 dubbel gecodeerd. Dit betekent dat er in totaal 10.000 annotaties waren. Er 

waren in totaal 20 codeurs die ieder 500 tweets over de vluchtelingencrisis hebben gecodeerd.  

 

Procedure 

 

De tweets zijn op twee variabelen gecodeerd, namelijk ‘humorsoorten’ en ‘attitude’.  De 

variabele ‘humorsoorten’ werd gedefinieerd aan de hand van Raz (2012) en Hay (1995). De 

tweets werden gecodeerd op basis van de soorten humor van Raz (2012). ‘Humorsoorten’ was 

onderverdeeld in 13 categorieën, namelijk ‘anekdote’ (1), ‘fantasie’ (2), ‘belediging’ (3), 

‘ironie’ (4), ‘grap' (5), ‘observatief’ (6), ‘quote’ (7), ‘rollenspel’ (8), ‘zelfspot’ (9), 

‘vulgariteit’ (10), ‘woordspeling’ (11) , ‘overige’ (12) en ‘geen humor’ (13). Hay (1995) geeft 

definities voor de humorsoorten die genoemd worden in Raz (2012). Aan de hand van deze 

definities zijn de tweets gecodeerd (zie Appendix 1). Wanneer het duidelijk was dat een tweet 

humor bevatte, maar het niet duidelijk was welke soort humor dit dan was, dan werd de tweet 

gecodeerd als ‘overig’. Daarnaast was afgesproken dat tweets met hashtags zoals #not ironie 

aanduiden en dat een grap een punchline moet hebben. De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid 

van de variabele ‘humorsoorten’ was niet adequaat: κ = .22. 

Bij de variabele ‘attitude’ ging het om de attitude van de Twittergebruikers ten 

opzichte van vluchtelingen in het algemeen en/of de komst van vluchtelingen naar Nederland. 

‘Attitude’ was onderverdeeld in drie categorieën, namelijk ‘negatief’ (1), ‘positief’ (2) of 

‘neutraal’ (3). Een veel gebruikte definitie van attitude is de volgende van Eagly en Chaiken 
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(1993): “Attitude is een psychologische neiging die naar voren komt uit de evaluatie van een 

bepaald object met een bepaalde mate van voor- of afkeur”. De term ‘object’ kan ook 

verwijzen naar een persoon of instantie, bepaald gedrag, een beleid of een product (Hoeken, 

Hornikx & Hustinx, 2009). Wanneer een Twittergebruiker bijvoorbeeld iemand uitschold in 

een tweet, dan werd dit als een negatieve attitude gezien. Wanneer er bijvoorbeeld hulp werd 

aangeboden, dan werd dit als een positieve attitude gezien. Een tweet werd als ‘neutraal’ 

gecodeerd wanneer de attitude neutraal was, maak ook wanneer er geen attitude af te lezen 

was uit de tweet of wanneer het onduidelijk was of deze positief of negatief was. De 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de variabele ‘attitude’ was niet adequaat: κ = .36.  

Nadat alle tweets gecodeerd waren, bleek dat bepaalde mismatches meerdere keren 

voorkwamen bij de tweets die door twee codeurs gecodeerd waren. Zo kwam het bijvoorbeeld 

een aantal keer voor dat tweets die verwezen naar een nieuwsartikel of informatie met 

nieuwswaarde bevatten, vaak als ‘positief’ of ‘negatief’ werden gecodeerd bij de variabele 

‘attitude’. Deze tweets zeiden echter vaak niets over de attitude van de Twittergebruiker, en 

zijn daarom uiteindelijk gecodeerd als ‘neutraal’. Door de mismatches was de 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de variabelen laag. Door het hercoderen waren er 

uiteindelijk geen mismatches meer te vinden in het corpus. 

 

Statistische toetsing 

 

Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvragen zijn er meerdere Chi-kwadraat 

toetsen uitgevoerd. Er is een Chi-kwadraat toets uitgevoerd om erachter te komen of er een 

verband is tussen de attitude van de Twittergebruikers en de tweets met en zonder humor. 

Daarnaast is er een Chi-kwadraat toets uitgevoerd om te onderzoeken of er een verband is 

tussen de attitude van de Twittergebruikers en de verschillende soorten humor.  

 

Resultaten 

 

Het doel van dit onderzoek was om erachter te komen of er een relatie is tussen de attitude 

van Twittergebruikers ten opzichte van de vluchtelingencrisis en de humorsoorten die zij 

gebruikten in tweets. De hoofdvraag van dit onderzoek was: “In hoeverre is er een relatie 

tussen soorten humor in tweets en het verloop van een crisis?”. Grafiek 1 toont een overzicht 

van het totale aantal tweets over de vluchtelingencrisis, het totale aantal tweets over de 

vluchtelingencrisis met humor en het totale aantal tweets over de vluchtelingencrisis zonder 



	 9	

humor tijdens de periode van 1 augustus 2015 tot en met 12 november 2015. Voor deze 

periode is gekozen omdat vanaf augustus 2015 pas echt pieken te zien waren. Rond deze 

periode nam ook de toestroom van vluchtelingen naar Europa drastisch toe (NRC, 2015b). 

Hierdoor waren er veel nieuwsberichten over de vluchtelingencrisis waardoor de crisis een 

veelbesproken onderwerp werd op onder andere social media.  

 De grafiek laat zien dat er tussen 31 augustus 2015 en 6 oktober 2015 hoge pieken te 

zien waren in zowel het totale aantal tweets als in het totale aantal tweets zonder humor. De 

aantallen in deze grafiek hebben betrekking tot het gecodeerde sample. Het aantal tweets met 

humor nam op dezelfde momenten toe als de tweets zonder humor, maar dit waren er in 

vergelijking aanzienlijk minder. Vooral op 4, 7 en 18 september 2015 waren er hoge pieken te 

zien. Dat er op deze datums meer tweets waren, zou kunnen samenhangen met 

ontwikkelingen binnen de crisis op die datums. Op 4 september waren er namelijk 

vluchtelingen door een politieblokkade in Hongarije gebroken en zo naar de Oostenrijkse 

grens gelopen. Oostenrijk en Duitsland hadden vervolgens besloten de vluchtelingen door te 

laten, waardoor er in de ochtend van 5 september zo’n 4000 vluchtelingen in Oostenrijk 

waren aangekomen (NOS, 2015). Op 7 september werd bekend dat Nederland ruim 7000 

extra vluchtelingen zou gaan opnemen en dat ook andere Europese landen een groot aantal 

extra vluchtelingen onderdak zouden gaan bieden (Peeperkorn, 2015). Op 18 september was 

er geen specifieke gebeurtenis die voor veel opspraak zorgde, maar er waren wel veel 

nieuwsberichten over de opvangplekken voor vluchtelingen en de locaties daarvan. De 

humorsoorten ‘overig’ en ‘ironie’ kwamen op veel dagen in de periode van 31 augustus tot en 

met 6 oktober het vaakst voor. Dit gold ook voor de dagen waarop de pieken te zien waren. 

‘Overig’ kwam op 7 september bijvoorbeeld 13 keer voor en ‘ironie’ 11 keer.  

 

Grafiek 1. Tweets met en zonder humor afgezet tegen het verloop van de vluchtelingencrisis 

vanaf augustus 2015. 
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De deelvraag binnen dit onderzoek was “In hoeverre is er een relatie tussen soorten humor in 

tweets en de attitude ten opzichte van de vluchtelingencrisis?” Om meer inzicht te krijgen in 

de relatie tussen de attitude van de Twittergebruikers en het gebruik van humor, is er een Chi-

kwadraat toets uitgevoerd. Uit de Chi-kwadraat toets tussen de attitude van de 

Twittergebruikers en het gebruik van humor in tweets bleek er een significant verband te 

bestaan (χ ² (2) = 325.24, p < .001). Tabel 1 laat het verband tussen de attitude van de 

Twittergebruikers ten opzichte van de vluchtelingencrisis en het aantal tweets met en zonder 

humor zien. Van de 9041 gecodeerde tweets bevatten er 1089 humor en 7952 geen humor. Dit 

betekent dat 12 procent van het totaal aantal gecodeerde tweets humor bevatte. Verder valt uit 

de tabel af te leiden dat Twittergebruikers met een negatieve attitude (38%) of een neutrale 

attitude (49%) ten opzichte van de vluchtelingen of de vluchtelingencrisis meer humor 

gebruikten in hun tweets dan Twittergebruikers met een positieve attitude (13%). Daarnaast 

blijkt uit de tabel dat de combinatie van een negatieve attitude en tweets met humor 

significant vaker voorkwam dan op basis van toeval verwacht werd (SR = 15.2). Ook bleek 

dat de combinatie van een neutrale attitude en tweets met humor significant minder vaak 

voorkwam dan op basis van toeval verwacht werd (SR = -5.4). Dit gold ook voor de 

combinatie van een positieve attitude en tweets met humor (SR = -5.0).  

 

 

Tabel 1. Kruistabel voor de attitude van Twittergebruikers en tweets met en zonder humor. 

(SR = Standardized Residual) 

 

 

 

 

 

 

               Attitude 

                                               Negatief                    Neutraal                      Positief            Totaal 

                                       Aantal          SR         Aantal          SR          Aantal            SR  

Tweets met humor       414 (38%)   15.2       531 (49%)   -5.4          144 (13%)     -5.0   1089 (12%) 

Tweets zonder humor 1240 (16%)  -5.6       5050 (63%)   2.0          1662 (21%)    1.8   7952 (88%) 

Totaal                            1654 (18%)                5581 (62%)                 1806 (20%)             9041  
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Om meer te kunnen zeggen over de attitude van de Twittergebruikers in relatie tot de 

verschillende humorsoorten, is er een Chi-kwadraat toets uitgevoerd tussen de variabelen 

‘attitude’ en ‘humorsoorten’. Tabel 2 laat het verband zien tussen de attitude van de 

Twittergebruikers ten opzichte van de vluchtelingencrisis en de gebruikte humorsoorten in de 

tweets. Tabel 2 toont hoe vaak iedere attitude voorkwam bij iedere soort humor. Omdat de 

humorsoorten ‘rollenspel’, ‘zelfspot’ en ‘vulgariteit’ ieder minder dan 20 keer voorkwamen in 

het corpus, zijn deze bij de categorie ‘overig’ gevoegd. ‘Rollenspel’ kwam maar 4 keer voor, 

‘zelfspot’ maar 2 keer en ‘vulgariteit’ maar 12 keer. Uit de Chi-kwadraat toets tussen de 

attitude van de Twittergebruikers en de gebruikte humorsoorten bleek er een significant 

verband te bestaan (χ ² (16) = 123.87, p < .001).  

 Uit tabel 2 blijkt dat de humorsoorten ‘overig’ en ‘ironie’ het vaakst voorkwamen, 

namelijk respectievelijk 355 en 312 keer. De humorsoorten ‘quote’ en ‘woordspeling’ 

kwamen het minst vaak voor, namelijk respectievelijk 20 en 45 keer. De humorsoorten 

‘anekdote’ (45.28%), ‘fantasie’ (51.58%), ‘grap’ (57.69%), ‘observatief’ (50.96%), 

‘woordspeling’ (57.78%) en ‘overig’ (65.92%) kwamen het vaakst voor in combinatie met 

een neutrale attitude. De humorsoorten ‘belediging’ (54.74%), ‘ironie’ (55.45%) en ‘quote’ 

(55%) kwamen het vaakst voor in combinatie met een negatieve attitude. Bij geen enkele 

humorsoort hadden de Twittergebruikers het vaakst een positieve attitude.  

 Daarnaast laten de SR-waarden zien dat bepaalde combinaties significant vaker 

voorkwamen dan op basis van toeval verwacht werd. Zo blijkt uit de tabel dat de humorsoort 

‘belediging’ significant vaker voorkwam in combinatie met een negatieve attitude (SR=2.6) 

en significant minder vaak met een neutrale attitude (SR = -3.3) dan op basis van toeval 

verwacht werd. De humorsoort ‘ironie’ kwam ook vaker voor in combinatie met een 

negatieve attitude (SR = 5.0) en minder vaak met een neutrale attitude (SR = -3.8). De 

combinatie van de humorsoort ‘grap’ en een negatieve attitude kwam minder vaak voor dan 

verwacht (SR = -2.3). De SR-waarden laten ook zien dat de humorsoort ‘overig’ significant 

vaker voorkwam in combinatie met een neutrale attitude (SR = 4.6) en minder vaak met een 

negatieve attitude (SR = -4.6) dan op basis van toeval verwacht werd. De overige waarden 

verschilden niet significant. 
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Conclusie en discussie 

 

De resultaten van het huidige onderzoek laten zien dat er wel degelijk een relatie is tussen het 

verloop van de vluchtelingencrisis en de humorsoorten die voorkomen in de tweets over de 

crisis. Op momenten dat er ontwikkelingen plaatsvonden met betrekking tot de crisis, zoals 

een nieuwe stroom van vluchtelingen naar Europa, waren er pieken te zien in zowel het aantal 

tweets zonder humor als in het aantal tweets met humor. Dit heeft waarschijnlijk te maken 

met het feit dat er over dit soort gebeurtenissen veel nieuwsberichten worden geplaatst. De 

bevolking raakt door deze nieuwsberichten op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen 

de crisis, waardoor het waarschijnlijk is dat er over deze ontwikkelingen gesproken wordt. 

Aangezien Twitter een veelgebruikt platform is voor het uitdrukken van opinies, is het 

begrijpelijk dat het aantal tweets over de vluchtelingecrisis op deze momenten toenam, zeker 

omdat de vluchtelingencrisis voor veel mensen een gevoelig onderwerp is. Deze resultaten 

zijn in overeenstemming met het onderzoek van Mollema et al. (2015) en de agenda setting 

theorie. Uit het huidige onderzoek bleek dat social media de traditionele media volgen; dit 

was ook het geval bij het onderzoek van Mollema et al. (2015). Daarnaast bleek ook hier dat 

gebeurtenissen met een hoge nieuwswaarde voor een toename in het aantal social media 

 

 

 

Tabel 2. Kruistabel voor de attitude van Twittergebruikers en humorsoorten. 

 

                                         Attitude 

                                                          Negatief                    Neutraal                    Positief                     

                                                          %          SR                %           SR              %             SR 

Humorsoorten (n = 1089)              38.02                         48.76                         13.22 

Anekdote (n = 53)                            37.74     0.00             45.28     -0.4              16.98      0.8                     

Fantasie (n = 27)                              40.74     0.2               51.58      0.2               7.41       -0.8                 

Belediging (n = 95)                          54.74     2.6               25.26     -3.3              20.00      1.8                

Ironie (n = 312)                                55.45     5.0               33.65     -3.8              10.90     -1.1                

Grap (n = 78)                                    21.79    -2.3              57.69      1.1               20.51      1.8                 

Observatief (n = 104)                       31.73    -1.0              50.96      0.3               17.31       1.1                 

Quote (n = 20)                                  55.00     1.2              30.00     -1.2               15.00       0.2                

Woordspeling (n = 45)                     33.33    -0.5              57.78      0.9                8.89       -0.8                

Overig  (n = 355)                              23.10    -4.6              65.92     4.6                10.99     -1.2                     
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berichten zorgde. Wat betreft de verschillende humorsoorten bleek dat vooral de 

humorsoorten ‘overig’ en ‘ironie’ veel voorkwamen in tweets over de vluchtelingencrisis. 

Deze humorsoorten kwamen ook het vaakst voor op de dagen dat er pieken te zien waren, 

wanneer er dus nieuwe ontwikkelingen hadden plaatsgevonden binnen de crisis. Dat het 

aantal tweets met humor toenam wanneer het totale aantal tweets toenam, zou kunnen 

betekenen dat er ook een relatie bestaat tussen het gebruik van humor en nieuwe 

ontwikkelingen binnen een crisis. Ook zou het gebruik van humor kunnen afhangen van de 

soort gebeurtenis. Om hier generaliseerbare inzichten in te verkrijgen zal hier meer onderzoek 

naar gedaan moeten worden. Dit zou men kunnen doen door naar de pieken van de crisis te 

kijken en te onderzoeken om wat voor soort gebeurtenissen het op die momenten gaat. 

 Uit de resultaten blijkt ook dat er een significante relatie bestaat tussen de attitude van 

de Twittergebruikers ten opzichte van de vluchtelingencrisis en het gebruik van humor. 

Twittergebruikers met een neutrale attitude gebruikten het vaakst humor in hun tweets. Deze 

combinatie kwam echter toch nog significant minder vaak voor dan verwacht. 

Twittergebruikers met een negatieve attitude gebruikten daarna de meeste humor in hun 

tweets. Deze combinatie kwam significant vaker voor dan verwacht. Er waren maar weinig 

Twittergebruikers met een positieve attitude die humor gebruikten in hun tweets; deze 

combinatie kwam dan ook significant minder vaak voor dan verwacht. De resultaten laten 

daarnaast zien dat er ook een significante relatie bestaat tussen de attitude van 

Twittergebruikers ten opzichte van de vluchtelingencrisis en de verschillende humorsoorten 

die zij gebruikten in tweets over de crisis. Sommige humorsoorten kwamen vaak voor in 

combinatie met bepaalde attitudes. Zo gebruikten Twittergebruikers met een negatieve 

attitude het vaakst de humorsoort ‘ironie’. Deze combinatie kwam significant vaker voor dan 

verwacht. Twittergebruikers met een neutrale of positieve attitude gebruikten het vaakst de 

humorsoort ‘overig’. Ook de combinatie van een neutrale attitude en de humorsoort ‘overig’ 

kwam significant vaker voor dan verwacht. Dat een negatieve attitude het vaakst voorkwam 

in relatie tot de humorsoort ‘ironie’, zou te verklaren kunnen zijn doordat ironie een relatief 

negatieve connotatie heeft. Binnen dit onderzoek kwamen een neutrale attitude en een 

positieve attitude het vaakst in verband met de humorsoort ‘overig’. Dit valt moeilijk te 

verklaren omdat ‘overig’ niet per se een negatieve of positieve ondertoon heeft. In de 

toekomst zal er meer onderzoek moeten plaatsvinden naar de relatie tussen attitudes en 

specifieke humorsoorten om hier uitspraken over te kunnen doen.  

 Binnen dit onderzoek waren er nog een aantal andere beperkingen. De humorsoort 

‘overig’ kwam bijvoorbeeld heel vaak voor. Dit was niet zo gunstig voor het onderzoek 
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omdat dit niet echt een humorsoort is en daardoor ook niet echt iets zegt over welke 

humorsoorten vaak voorkomen. De categorieën van Raz (2012) waren achteraf misschien 

toch geschikt voor dit onderzoek omdat veel gevallen van humor niet in een van de andere 11 

categorieën te plaatsen waren. Bij vervolgonderzoek zou er specifiek naar de humorsoort 

‘overig’ gekeken kunnen worden om er eventueel nieuwe humorsoorten uit af te leiden. Op 

deze manier kan er meer informatie over de relatie tussen attitudes en humorsoorten uit de 

resultaten afgeleid worden. Daarnaast kwamen sommige humorsoorten maar zo weinig voor 

dat het niet mogelijk was er conclusies uit te trekken. Een mogelijke oplossing voor dit 

probleem is het samenvoegen van categorieën. Toekomstig onderzoek naar humorsoorten zou 

zich hier mee bezig kunnen houden.  

  Een andere beperking van het huidige onderzoek is dat de 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van zowel de variabele ‘humorsoorten’ als de variabele 

‘attitude’ niet goed was. Dit zou in de toekomst voorkomen kunnen worden door betere 

afspraken te maken. Door bijvoorbeeld de definities van de humorsoorten te specificeren en 

de categorieën beter af te bakenen, zal het duidelijker worden welke vormen van humor 

binnen welke categorieën vallen. Het categoriseren van humorvolle opmerkingen binnen de 

humorsoorten zal echter altijd moeilijk blijven omdat het identificeren en beoordelen van 

humor heel subjectief is. Wat de ene persoon een belediging vindt, vindt de andere misschien 

vulgair.  

  Een laatste beperking binnen dit onderzoek is het feit dat dit onderzoek zich heel 

specifiek gericht heeft op één crisis en één vorm van social media. Om beter uitspraken te 

kunnen doen over de relatie tussen humorsoorten en de attitude ten opzichte van een crisis, is 

het nodig om een vergelijkbaar onderzoek uit te voeren maar dan berichten te analyseren die 

van andere platformen afkomstig zijn en/of betrekking hebben op een andere crisis. Dan pas 

zullen er generaliseerbare inzichten ontstaan met betrekking tot de relatie tussen 

humorsoorten en attitudes. Daarnaast zou toekomstig onderzoek zich kunnen richten op het 

vinden van verbanden tussen het gebruik van humor en andere kenmerken van diegenen die 

berichten plaatsen, zoals de afstand van diegene tot de crisis.  

 Het huidige onderzoek heeft bevestigd dat er een relatie bestaat tussen het verloop van 

de vluchtelingencrisis en het gebruik van humor(soorten) in tweets over die crisis. Daarnaast 

is aangetoond dat er een relatie bestaat tussen de attitude van de Twittergebruikers ten 

opzichte van de vluchtelingencrisis en het gebruik van humor(soorten) in tweets over de 

crisis. Het onderzoek heeft bijgedragen aan de kennis over het verband tussen humor en 



	 15	

attitudes. Bedrijven en instellingen, zoals de overheid, kunnen deze kennis gebruiken om hun 

beleid en communicatie zo aan te passen dat deze inspeelt op de attitude van de bevolking.  
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Appendix 1 

 

Definities voor de humorsoorten uit Hay (1995). 

 

1. Anekdote 

 

Een anekdote is een verhaal dat de spreker als vermakend ziet. Het verhaal hoeft niet per se 

uitgebreid te zijn, maar moet wel enige informatie bevatten over wat er gebeurd is. Een 

anekdote gaat vaak over de ervaringen of handelingen van de spreker of over de ervaringen of 

handelingen van iemand die de spreker kent. Ook korte omschrijvingen van gebeurtenissen 

waarbij iedereen die naar het verhaal luistert aanwezig was, vallen onder de humorsoort 

anekdote. In dit geval worden herinneringen opgeroepen en kan de groep er weer samen om 

lachen.  

 

Voorbeeld uit het corpus: 

 

"Ik was niet zo zat...", "Gast, je ging kamperen op een vluchtelingen kamp." 

 

 

2. Fantasie 

 

Bij de humorsoort fantasie gaat het om humorvolle, denkbeeldige scenario’s of 

gebeurtenissen. Het gaat hier vaak om een gezamenlijke activiteit, waarbij de deelnemers 

samen een mogelijke (of onmogelijke) reeks van gebeurtenissen verzinnen.  

 

Voorbeeld uit het corpus: 

 

“Gezocht nieuwe Mozes om voor de vluchtelingen de middellandse zee te splijten.”   

 

 

3. Belediging 

 

Een belediging is een opmerking die iemand kwetst of die negatieve kenmerken aan iemand 

toeschrijft. Er zijn twee vormen van humor die onder deze humorsoort vallen. Bij de ene 



	 18	

wordt iemand die aanwezig is beledigd, bij de andere wordt iemand die afwezig is beledigd. 

In dit laatste geval is de belediging waarschijnlijk oprecht gemeend, en ontstaat er humor 

doordat de opmerking onverwacht is.  

 

Voorbeeld uit het corpus: 

 

“Waarschijnlijk weet de meerderheid van de #vluchtelingen niet eens wat ze nu eigenlijk in 

de boot doen, of waar ze naar toe gaan.”  

 

 

4. Ironie 

 

Binnen deze categorie vallen zowel ironie als sarcasme. Wanneer de spreker niet letterlijk 

meent wat hij of zij zegt, en daarbij het tegenovergestelde bedoelt of iets anders zegt dan dat 

hij of zij eigenlijk bedoelt, dan gaat het om ironie. Kennis over de spreker en de context is van 

belang bij het herkennen van ironie. Wanneer men bijvoorbeeld luistert naar een spreker die 

men niet kent, dan is het om ironie te kunnen herkennen noodzakelijk om terug te kunnen 

vallen op de context. Bij deze humorsoort gaat het alleen om verbale ironie, en niet om 

ironische situaties. Deze vallen namelijk onder de humorsoort anekdote.  

 

Voorbeeld uit het corpus: 

 

“De afgelopen 24 uur is het de EU gelukt om 5.000 vluchtelingen/asielzoekers/gelukzoekers 

veilig aan EU land te brengen. Great.” 

 

 

5. Grap 

 

Bij de humorsoort grap gaat het uitsluitend om standaard grappen of moppen. Het gaat hier 

om grappen die uit het hoofd zijn geleerd en een zogenaamde punchline hebben. Vaak hebben 

ze een standaard vorm. Verhalende grappen en vraag en antwoord grappen zijn 

subcategorieën van deze humorsoort. Een verhalende grap neemt de vorm aan van een verhaal 

en begint bijvoorbeeld met “Een Belg, een Nederlander en een Duitser…”. Vraag en 
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antwoord grappen zijn grappen waarbij de punchline de vorm aanneemt van een antwoord op 

een vraag.  

 

Voorbeeld uit het corpus: 

 

“Opa, wat deden jullie tijdens de Syrische Oorlog? - Steggelen of we 250 of 500 

vluchtelingen zouden uitnodigen.” 

 

 

6. Observatief 

 

Deze categorie is ontstaan omdat veel voorbeelden die in eerste instantie bij de categorie 

overig waren geplaatst, veel overeenkomsten hadden. De humor in deze categorie bestaat uit 

commentaar op de omgeving, een gebeurtenis die zich op dat moment afspeelt of iemand 

anders zijn woorden. Het is observatief omdat de spreker iets grappigs opmerkt, of omdat hij 

of zij een gevatte opmerking maakt. 

 

Voorbeeld uit het corpus: 

 

“En toch is er iets vreemds aan de hand als een gedode leeuw wereldnieuws is en een dode 

vluchteling in Calais niet.” 

 

 

7. Quote 

 

Een quote is een zin uit een televisie serie of een film. Het gaat hier meestal om comedy’s.   

 

Voorbeeld uit het corpus: 

 

“Wilt u meer of minder, minder minder "vluchtelingen"..... eerlijk antwoorden graag pinokkio 

!!??” 
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8. Rollenspel 

 

Rollenspel is het toepassen van een andere stem of persoonlijkheid om een grappig effect te 

creëren. Bij rollenspel kan het gaan om het specifiek nadoen van een bepaalde persoon, maar 

het kan ook gaan om het nadoen van een stereotypische stem of stereotypisch gedrag.  

 

Voorbeeld uit het corpus: 

 

“Haha tasjes met medicijnen. Nee lieverd, die dragen de vluchtelingen alleen hier.” 

 

 

9. Zelfspot 

 

Bij de humorsoort zelfspot gaat het om het beledigen van jezelf.  

 

Voorbeeld uit het corpus: 

 

“We maken ons weer belachelijk in de wereld: Belgische grenscontroles vluchtelingen enkel 

tijdens kantooruren.” 

 

 

10. Vulgariteit 

 

Bij de humorsoort vulgariteit ontstaat er humor puur en alleen door de brutaliteit, lompheid 

en/of onbeleefdheid van de opmerking. Bij andere humorsoorten kunnen ook aspecten van 

vulgariteit voorkomen, maar bij deze soorten is dat niet hetgene waardoor er humor ontstaat. 

Typische voorbeelden van vulgariteit zijn toilethumor en humor over seks. In deze gevallen 

ontstaat er humor omdat de spreker een soort van taboe breekt.  

 

Voorbeeld uit het corpus: 

 

“Owww shit. Menselijkheid! Hulp aanbieden! Aan Vluchtelingen! Mag vast niet van de 

doorgedraaide rechtse rukkers.” 
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11. Woordspeling 

 

Een woordspeling is een grappige opmerking waarbij humor ontstaat door de betekenissen, 

klanken of dubbelzinnigheden van woorden.  

 

Voorbeeld uit het corpus: 

 

“Je maakt je zorgen om je veiligheid maar juist hun veiligheid maakt ze vluchteling. 

#grensbereikt” 

 

 

12. Overig 

 

Binnen de humorsoort overig vallen alle vormen van humor die niet binnen een van de andere 

categorieën passen.  

 

Voorbeeld uit het corpus: 

 

“Wij moeten #vluchtelingen in ons huis nemen; we nemen onze ouders nog niet bij ons 

#rusthuis” 

 

 

 

 


