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kritische en leerzame feedback, waarmee ik mijn wetenschappelijke schrijfstijl heb weten te
verbeteren.
Ook bedank ik mijn groepsgenoten Noa en Fleur, voor hun tijd om mij te helpen in tijden van
onzekerheid en voor het beantwoorden van vragen. Mede dankzij hun behulpzaamheid en
steun heb ik dit scriptieproces als succesvol ervaren.
Tot slot bedank ik mijn schoonzus Maudy, voor haar tijd en inzet om de structuur,
begrijpelijkheid en schrijfstijl van mijn masterscriptie te verbeteren. Ook haar
behulpzaamheid en kritische feedback hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit
masterscriptierapport.

Sophie Tuinstra
Deventer, 26 juni 2020
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Samenvatting
Dit onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van onduidelijkheid over de grens van
discriminerende uitingen. Hierbij maakte dit onderzoek onderscheid tussen discriminerende
uitingen bedoeld als grap (verholen discriminatie) en als discriminerend (directe
discriminatie). Discriminatie leidt tot verschillende beoordelingen. Onbekend was echter in
hoeverre deze beoordelingen van elkaar verschillen en of deze beïnvloed worden door de
betrokkenheid van een individu. Het doel van dit onderzoek was daarom te onderzoeken of de
betrokkenheid tot een bejegende sociale groep een modererende rol speelt bij de affectieve,
cognitieve en pragmatische beoordeling van discriminerende uitingen. Hiervoor is een
experimentele studie uitgevoerd waarbij de Chinese gemeenschap als casus diende om sociale
groepen te representeren waarbij discriminatie geaccepteerd lijkt te worden. De modererende
rol van betrokkenheid is voor zover bekend niet eerder meegenomen in onderzoek naar
(online) discriminatie. Het huidige onderzoek zorgt daarmee voor nieuwe inzichten die
gebruikt kunnen worden bij het ontwerpen van campagnes tegen (online) discriminatie. De
analyse in WarpPLS toonde significante verschillen tussen de discriminerende uitingen en de
affectieve, cognitieve en pragmatische beoordelingen. De betrokkenheid bij de Chinese
gemeenschap bleek een modererende rol te spelen. Eén van de belangrijkste inzichten
verkregen middels dit onderzoek is dat individuen die zich betrokken voelen bij de Chinese
gemeenschap discriminerende uitingen die verholen discriminatie bevatten negatiever
beoordelen dan direct discriminerende uitingen. Een belangrijk praktisch inzicht is het belang
van inspelen op de emoties van een individu, wat de meeste kans biedt op actie tegen (online)
discriminatie. Meer onderzoek is nodig om inzicht te krijgen in de manier waarop campagnes
tegen (online) discriminatie zouden moeten worden ingericht. Hiervoor zijn een aantal
suggesties voor vervolgonderzoek opgesteld, waaronder het advies om onderzoek te doen
naar de manieren waarop individuen reageren op waargenomen (online) discriminatie.
Kernwoorden: online discriminatie, affectieve beoordeling, cognitieve beoordeling, intentie,
betrokkenheid, Chinese gemeenschap
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Inleiding
Discriminatie is een probleem dat zich wereldwijd voordoet. Vrouwen, Joden,
homoseksuelen, moslims en andere groepen hebben dagelijks te maken met discriminatie, al
dan niet via internet (Delgado & Stefancic, 2014; Thijssen, Coenders & Lancee, 2019; Van
der Valk & Törnberg, 2017). In Artikel 1 van de Nederlandse Grondwet staat dat
discriminatie verboden is (Rijksoverheid, z.d.). Het is verboden om mensen die zich in
Nederland bevinden ongelijk te behandelen op grond van godsdienst, levensovertuiging,
politieke gezindheid, ‘ras’1, geslacht of op welke grond dan ook (Overheid.nl, z.d.). Echter,
uit het jaarlijkse rapport van de Nederlandse Politie, antidiscriminatiebureaus, het College
voor de rechten van de mens en Meldpunt internetdiscriminatie met cijfers uit 2019
(Rijksoverheid, 2020) blijkt dat meldingen over etnische discriminatie toenemen. In 2019 had
39 procent van de politieregistraties (2.156) betrekking op etnische discriminatie en
registreereden antidiscriminatievoorzieningen 1.922 meldingen met betrekking tot etnische
discriminatie. Grotendeel van deze meldingen verwijzen naar onder andere de (meestal
donkere) huidskleur van individuen of naar een Afrikaanse, Turkse, Marokkaanse of
Aziatische etniciteit. Opvallend is dat, in tegenstelling tot het rapport van 2019, er in het
rapport van 2018 nergens gesproken wordt over mensen met een Aziatische etniciteit. Verder
was er een toename in meldingen van internetdiscriminatie. Dit aantal steeg van 583
meldingen in 2018 naar 692 in 2019, waarvan 153 (27 procent) in 2018 en 264 (38 procent) in
2019 te maken hadden met etniciteit (Rijksoverheid, 2019; Rijksoverheid 2020). Deze
toename van etnische discriminatie is opvallend, omdat meldingen over andere vormen van
discriminatie juist afnemen of gelijk blijven (Vissers, 2019). Van Dalen (2017) laat daarnaast
zien dat etnische discriminatie volgens 84 procent van de Nederlandse bevolking (redelijk)
wijdverspreid is.
Eén van de etnische groepen die slachtoffer is van etnische discriminatie in Nederland
is de Chinese gemeenschap. Wanneer op Google gezocht wordt met de woorden ‘Chinese
discriminatie’ verschijnen meer dan 250.000 zoekresultaten. Voorbeelden zijn Chinese
studenten die in de lift in elkaar geslagen worden wegens het coronavirus en fragmenten uit

1

Het woord ‘ras’ wordt tussen aanhalingstekens gezet, omdat er in biologisch en genetisch

opzicht maar één ras bestaat: de mens. Mensenrassen zijn fictie, een sociaal construct.
Discriminatie is dat niet (Blauw, 2019)
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massamedia, zoals het fragment uit televisieprogramma Holland’s Got Talent waar Gordon
een Aziatische deelnemer vraagt of hij nummer 39 met rijst gaat zingen, meneer Cheung (een
man van Chinese afkomst die moeite heeft met de Nederlandse taal) in Ik Hou Van Holland
en de aflevering van Rumag waarin René Watzema een vrouw van Chinese afkomst
Nederlandse lesgeeft en haar vervolgens belachelijk maakt met woorden als ‘kloepoek’ en
‘sambalbij’ (Van der Kolk, 2019). Volgens Van der Kolk (2019) werd discriminatie jegens de
Chinese gemeenschap voor lange tijd niet besproken, maar voornamelijk genegeerd en
verzwegen. Dit gedrag lijkt in combinatie met stereotypen van de Chinese gemeenschap, die
in Nederland in stand worden gehouden doordat witte mensen machtige posities bekleden,
geleid te hebben tot het makkelijk bagatelliseren van discriminatie jegens de Chinese
gemeenschap.
Naast massamedia zijn ook op sociale media-platforms als Facebook, Twitter,
YouTube en Instagram dagelijks discriminerende berichten te detecteren. Van de 692
meldingen in 2019 over internetdiscriminatie had 30 procent (205) betrekking op sociale
media. Grotendeel van deze meldingen had betrekking op Facebook (48 procent), gevolgd
door Twitter (34 procent) (Rijksoverheid, 2020). Gegevens met betrekking tot YouTube en
Instagram zijn niet geregistreerd in het rapport van 2019, maar wel in het rapport van 2018. In
dat jaar had 21 procent van de meldingen over internetdiscriminatie betrekking op YouTube
en circa 9 procent op Instagram (Rijksoverheid, 2019). Het meest recente bekende voorbeeld
met betrekking tot online discriminatie jegens de Chinese gemeenschap, betreft het lied over
het coronavirus dat 6 februari 2020 op Radio 10 werd uitgezonden. Het lied werd door vele
sociale media-gebruikers gedeeld. Hierdoor versterkte het lied een discours op sociale media
waarin discriminatie jegens de Chinese gemeenschap geaccepteerd is (Apprich, Chun, Cramer
& Steyerl, 2018). Het lied zorgde ook voor minstens drieduizend meldingen bij landelijk
meldpunt voor discriminatie (AD, 2020; Volkskrant, 2020). De Chinese gemeenschap is niet
de enige groep die slachtoffer is van etnische discriminatie (Van der Kolk, 2019). Ook
mensen met een Afrikaanse achtergrond, Joden en Latijns-Amerikanen meldden een toename
van etnische discriminatie (Chachra, 2017; Haverkamp, 2017; Lorenz, 2018).
Het huidige onderzoek analyseert de modererende rol van betrokkenheid bij de
affectieve, cognitieve en pragmatische beoordelingsprocessen bij discriminerende uitingen.
Deze rol van betrokkenheid is voor zover bekend niet tot zelden meegenomen in onderzoek
naar etnische discriminatie, wat het huidige onderzoek vernieuwend maakt. De keuze om
betrokkenheid als modererende factor te onderzoeken komt voort uit de verwachting dat de
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mate waarin een individu zich betrokken voelt bij de sociale groep die wordt gediscrimineerd,
van invloed kan zijn op de beoordelingsprocessen van het individu. Dit onderzoek verstaat
onder ‘affectieve processen’ de emoties die een individu ervaart na het zien van een
discriminerende uiting en onder ‘cognitieve processen’ de mate waarin een discriminerende
uiting acceptabel wordt gevonden. In dit onderzoek dienen sociale media-fragmenten jegens
de Chinese gemeenschap, afkomstig van YouTube en Facebook, als casus om model te staan
voor etnische minderheidsgroepen die in toenemende mate slachtoffer zijn van online
discriminatie.
Het doel van dit onderzoek is om, verwijzend naar geaccepteerde discriminatie,
handvatten te bieden aan overheden die (online) discriminatie proberen tegen te gaan en aan
bedrijven als SIRE (Stichting Ideële Reclame), die verschillende maatschappelijke
onderwerpen als (online) discriminatie onder de aandacht brengen middels campagnes.
Dergelijke organisaties kunnen de resultaten van dit onderzoek gebruiken bij de ontwikkeling
van campagneboodschappen met betrekking tot discriminatie jegens de Chinese gemeenschap
in Nederland en andere doelgroepen waarbij discriminatie geaccepteerd lijkt te worden.
Discriminatie
Discriminatie kan op verschillende manieren tot uiting komen. Het kan zich uiten in niettalige zaken, zoals een individu die wegens zijn herkomst geen baan krijgt, maar ook in taal,
zoals het maken van denigrerende opmerkingen jegens anderen. In beide gevallen leidt de
uiting van discriminatie tot meerdere reacties. Ten eerste genereert een individu die
discriminatie waarneemt of daar slachtoffer van is verschillende affectieve reacties in de vorm
van emoties (Wilson & O’Gorman, 2002). Deze affectieve reacties staan in relatie met
cognitieve reacties in de vorm van opvattingen, de tweede vorm van reactie (Farley &
Stasson, 2003). Ten derde genereert een individu pragmatische reacties, die zich uiten in het
wel of niet reageren op de waargenomen of ervaren discriminatie (Wilson, D.S., &
O’Gorman, 2002).
Binnen de wetenschappelijke context wordt steeds meer onderzocht over het thema
(online) discriminatie. Drie termen die te maken hebben met (online) discriminatie en veelal
in literatuurstudies gebruikt worden om discriminerend taalgebruik te determineren zijn
racisme, hate speech en flaming. Racisme is de overtuiging van raciale ondergeschiktheid of
minderwaardigheid, gebaseerd op het idee dat bepaalde raciale groepen van nature superieur
zijn ten opzichte van andere groepen. Deze perceptie van anderen lijkt raciale discriminatie te
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rechtvaardigen, wat vervolgens tot de ongelijke behandeling van individuen op basis van hun
groepslidmaatschap leidt (Clair & Denis, 2015; Oliver, Clair & Denis, 2019).
Hate speech is taal die gebruikt wordt om haat uit te drukken of die denigrerend is,
waarbij een sociale groep of leden daarvan worden beledigd en/of vernederd op een manier
die potentieel schadelijk voor hen is (Davidson, Warmsley, Macy & Weber, 2017; Jacobs &
Potter 2000; Walker, 1994). De term flaming (Belk, 2013) beschrijft het toxic inhibition
effect, de negatieve vorm van het disinhibition effect (Belk, 2013; Suler, 2005). Het
disinhibition effect treedt op wanneer een individu online beter in staat is zijn ‘ware zelf’ te
uiten, doordat op internet en sociale media een vorm van online anonimiteit en
onzichtbaarheid bestaat. Wanneer dit gepaard gaat met het gebruik van (extreem) negatief
taalgebruik, is er sprake van toxic inhibition (Suler, 2005).
In dit onderzoek verwijst discriminatie naar het gedrag van een individu of sociale
groep waarbij andere individuen of groepen ongelijk worden behandeld op basis van hun
waargenomen lidmaatschap van een sociale groep (Dipboye, 2010). Dit onderzoek maakt
onderscheid tussen discriminerende uitingen bedoeld als grap (hierna: verholen discriminatie)
en als discriminerend (hierna: directe discriminatie). Felten, Taouanza en Keuzenkamp (2016)
stellen namelijk dat de aard van discriminerende uitingen verschillende vormen kan omvatten,
bijvoorbeeld de vorm van entertainment of van directe discriminatie. Die aard hangt, zoals
eerder beschreven, samen met betrokkenheid en de manier waarop een individu reageert.
Mechanismen van discriminatie
Sociale media
Sociale media dragen bij aan verschillende doeleinden, waaronder sociale interactie en het
(snel) verspreiden van boodschappen. Schoondorp (2010) stelt dat de vrijheid die sociale
media bieden ervoor zorgt dat individuen nieuwe levensstijlen uitproberen waarbij zij zelf
waarden, eigenschappen en gedragspatronen bepalen die het best bij hen passen. Tijdens deze
keuzes is niet ieder individu in staat om het goede en slechte van internet te onderscheiden,
omdat individuen makkelijk beïnvloed worden door hun sociale omgeving. Door deze invloed
maken individuen vooraf geen overwegingen meer tussen mogelijke positieve en negatieve
gevolgen van bepaalde internetactiviteiten (Qomariyah, 2011). Ellison, Hancock en Toma
(2011) en Thijssen (2008) stellen dat de vrijheid die sociale media bieden voor individuen om
zich te uiten ook voor de mogelijkheid tot ‘verbergen’ zorgt, waardoor individuen harder en
eerlijker durven te communiceren. Schoondorp (2010) stelt daarnaast dat deze vrijheid ervoor
zorgt dat individuen online sneller extremer negatief taalgebruik durven te uiten. Een manier
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waarop dit tot uiting kan komen is middels het gebruik van in-groep humor. Een in-groep is
een sociale groep waar een individu zich betrokken bij voelt. In-groep humor is humor
waarbij een individu een andere in-groep of vertegenwoordigers daarvan minacht. Internet en
sociale media maken het uiten van deze humor gemakkelijker (Ford, Breeden, O’Connor &
Banos, 2017). In dit onderzoek fungeert de Chinese gemeenschap als in-groep waarbij de
groep of vertegenwoordigers daarvan worden geminacht.
Sociale norm
De sociale norm kan uitgelegd worden aan de hand van de Theory of Planned Behavior (TPB)
(Ajzen, 1991). De TPB voorspelt dat de intentie tot gedrag de belangrijkste voorspeller is van
daadwerkelijk gedrag en dat een gedragsintentie voortkomt uit drie factoren: de attitude ten
aanzien van het gedrag, de sociale norm en de eigen-effectiviteit. De attitude ten aanzien van
het gedrag refereert naar de mate waarin een individu een gewenste of ongewenste evaluatie
heeft van het gedrag in kwestie. De sociale norm refereert naar de waargenomen sociale druk
om het gedrag wel of niet uit te voeren. De eigen-effectiviteit refereert naar de waargenomen
capaciteit om het gedrag wel of niet uit te kunnen voeren, mede gebaseerd op eerdere
ervaringen en geanticipeerde belemmeringen en obstakels (Ajzen, 1991). De sociale norm die
een individu stelt met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag is het aspect dat in dit
onderzoek centraal staat. Het gebruik van discriminerende uitingen is een overtreding van een
sociale norm, wat tot negatieve affectieve en cognitieve reacties leidt. Deze negatieve reacties
zijn vervolgens van invloed op de intentie van een individu om gedrag uit te voeren dat
gewenst is binnen de sociale groep waar hij zich betrokken bij voelt (Farley & Stasson, 2003;
Tajfel & Turner, 1968; Sellers & Shelton, 2003; Wilson & O’Gorman, 2002). Bovenstaande
alinea heeft tot de volgende hypothesen geleid:
H1: Hoe negatiever de affectieve beoordeling ten aanzien van een online discriminerende
uiting jegens de Chinese gemeenschap, hoe negatiever de cognitieve beoordeling van het
waarnemend individu
H2: Hoe negatiever de cognitieve beoordeling ten aanzien van een online discriminerende
uiting jegens de Chinese gemeenschap, hoe hoger de intentie tot actie ondernemen van het
waarnemend individu
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Een sociale norm kan overtreden worden middels het gebruik van humor (Wilson &
O’Gorman, 2002). Humor heeft twee tegengestelde functies. Enerzijds kan humor problemen
met betrekking tot interactie tussen individuen verlichten, bijvoorbeeld wanneer sprake is van
gênante overtreding(en) van sociale regels. Anderzijds kan de spot die bij bepaalde vormen
van humor tot uiting komt de interactie tussen individuen verstoren (Billig, 2001, 2005;
Goffman, 1974). Humor is daardoor niet alleen in staat bestaande stereotypen te versterken,
maar ook bepaalde individuen en sociale groepen te discrimineren (Chovanec & Tsakona
2018). Hierbij wordt humor gebruikt om de waarde van een ander aan te vallen en/of te
verminderen (Rappoport, 2005). Humor is in dergelijke situaties een overtreding van een
sociale norm. Als gevolg van het waarnemen van deze vorm van humor kunnen individu
en/of groepen die worden gediscrimineerd negatieve affectieve reacties als angst, woede,
schaamte en verdriet genereren (Wilson & O’Gorman, 2002). Deze negatieve affectieve
reacties leiden tot negatieve cognitieve reacties ten aanzien van de discriminerende uiting(en),
waardoor het individu een sociale druk voelt om gedrag uit te voeren dat overeenkomt met de
gewenste gedragingen binnen de in-groep (Sellers & Shelton, 2003; Tajfel & Turner, 1968).
De in-groep is een term afkomstig van de Social Identity Theory (SIT) en verwijst naar de
sociale groep waar een individu zich betrokken bij voelt. Deelname aan deze groep zorgt
ervoor dat het individu emotionele waarde aan deze in-groep hecht. Deze emotionele waarde
zorgt voor in-groep-gedrag, gedrag waarbij een individu zich gedraagt conform de normen en
waarden van de in-groep (Tajfel & Turner, 1968). In dit onderzoek fungeert de Chinese
gemeenschap als in-groep waarbij de groep of vertegenwoordigers daarvan worden
geminacht. Bovenstaande alinea heeft tot de volgende hypothesen geleid:
H3: Een online discriminerende uiting jegens de Chinese gemeenschap zorgt voor een
negatievere affectieve beoordeling van het waarnemend individu, wanneer de aard van de
uiting directe discriminatie in plaats van verholen discriminatie bevat
H4: Een online discriminerende uiting jegens de Chinese gemeenschap zorgt voor een
negatievere cognitieve beoordeling van het waarnemend individu, wanneer de aard van de
uiting directe discriminatie in plaats van verholen discriminatie bevat
H5: Een online discriminerende uiting jegens de Chinese gemeenschap zorgt voor een hogere
intentie tot actie ondernemen van het waarnemend individu, wanneer de aard van de uiting
directe discriminatie in plaats van verholen discriminatie bevat
9

Masterscriptie

Radboud Universiteit Nijmegen

Sophie Tuinstra

Betrokkenheid
De mate waarin iemand betrokken is bij een sociale groep wordt bepaald door de mate waarin
de kenmerken die het individu aan zichzelf toekent overeenkomen met de kenmerken van de
sociale groep. De SIT onderbouwt dit proces (Tajfel & Turner, 1968). De SIT veronderstelt
dat individuen tot aantrekkelijke sociale groepen willen behoren en dat er drie mentale
processen betrokken zijn bij de evaluatie van ‘wij’ (‘in-groep’) en ‘zij’ (‘uit-groep’).
Het eerste proces omvat social categorization, waarbij een individu zichzelf en andere
individuen categoriseert om de sociale omgeving te identificeren. Daarbij worden sociale
categorieën gebruikt zoals zwart, wit, moslim en Nederlands. Middels deze categorisering
wijst een individu anderen tot een groep, maar ontdekt ook kenmerken over zichzelf. Hoe
meer het individu betrokken is bij de sociale groep, hoe meer emoties er zullen optreden
wanneer deze groep wordt gediscrimineerd (Wilson & O’Gorman, 2002). Betrokkenheid
fungeert hierbij mogelijk als moderator. In dit onderzoek categoriseert een individu zichzelf
wel of niet tot de Chinese gemeenschap. Hoe meer het individu zijn zelfconcept toekent aan
deze groep, hoe meer emoties er zullen optreden wanneer deze groep wordt gediscrimineerd
(Wilson & O’Gorman, 2002). Bovenstaande alinea heeft tot de volgende hypothese geleid:
H6: Hoe meer het waarnemend individu zich betrokken voelt bij de Chinese gemeenschap,
hoe negatiever de affectieve beoordeling van dat individu van de discriminerende uiting
jegens de Chinese gemeenschap
Wanneer de identiteit van de sociale groep is gevormd, neemt het individu de identiteit van de
groep aan waartoe hij zichzelf heeft gecategoriseerd, dit is social identification. Bij het eigen
maken van de identiteit van de sociale groep zal een individu ook handelen conform de
normen en waarden van deze groep, evenals waarde en emotionele betekenis hechten aan het
lidmaatschap bij deze groep. Betrokkenheid fungeert hierbij mogelijk als moderator. In dit
onderzoek wordt verwacht dat hoe meer een individu zich betrokken voelt bij de Chinese
gemeenschap, des te meer hij zich zal gedragen conform de normen en waarden van deze
groep. Ervan uitgaande dat dit betekent dat een individu als gevolg hiervan discriminerende
uitingen jegens de eigen sociale groep niet accepteert, is de volgende hypothese opgesteld:
H7: Hoe meer het waarnemend individu zich betrokken voelt bij de Chinese gemeenschap,
hoe negatiever de cognitieve beoordeling van dat individu van de discriminerende uiting
jegens de Chinese gemeenschap
10
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Na het categoriseren in en identificeren met een sociale groep volgt de laatste fase, die
aangeduid wordt met de term social comparison. Tijdens deze fase beoordeelt een individu
gedrag van andere sociale groepen in vergelijking met gedrag van de eigen sociale groep. Er
ontstaat een negatieve attitude ten opzichte van de andere sociale groep, wanneer het gedrag
van deze groep niet overeenkomt met de normen en waarden van de eigen sociale groep,
bijvoorbeeld in het geval van discriminerende uitingen jegens de eigen sociale groep. Als
gevolg van de betrokkenheid tot de eigen sociale groep zal een individu zich gedragen
conform de normen en waarden van deze eigen groep en daardoor een lage sociale druk en
eigen-effectiviteit ervaren met betrekking tot het discriminerende gedrag van de andere
sociale groep. De negatieve attitude, lage sociale norm en lage eigen-effectiviteit zullen
zorgen voor een lage intentie om het gedrag dat wordt uitgevoerd door de andere sociale
groep te volgen (Ajzen, 1991; Helm, Renk & Mishra, 2016; Tajfel & Turner, 1968; Wheeler,
Richey, Tokkman & Sablynski, 2006). Echter, doordat er een zwijgcultuur bestaat binnen de
Chinese gemeenschap wat betreft discriminatie (Van der Kolk, 2019), is de volgende
hypothese opgesteld:
H8: De mate van betrokkenheid bij de Chinese gemeenschap heeft geen modererend effect op
de relatie tussen de aard van de discriminerende uiting en de intentie tot actie ondernemen van
het waarnemend individu

Figuur 1. Onderzoeksmodel

Methode
Dit onderzoek richt zich op de processen die een rol spelen bij de beoordeling van
discriminerende uitingen die verholen of directe discriminatie bevatten. Om dit onderscheid in
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de aard van de discriminerende uiting te kunnen maken en de processen die een rol spelen bij
de beoordeling van die uitingen te kunnen meten, is in dit onderzoek een experimentele studie
uitgevoerd. Deze experimentele studie kent een 2 (discriminerende uiting: verholen versus
direct) x 1 tussenproefpersoondesign.
Materiaal en pretest
Voor de operationalisering van de onafhankelijke variabele is gekozen voor het gebruik van
videofragmenten. Verwacht werd dat het gebruik hiervan zou zorgen voor de beste meting
van de affectieve, cognitieve en pragmatische beoordeling van respondenten. Deze
verwachting kwam voort uit onderzoek dat stelt dat het gebruik van videomateriaal een
effectieve manier is om affectieve reacties te genereren (Burzo, Pérez-Rosas, McDuff,
Morency, Narvaez & Mihalcea, 2019). Het gebruik van videomateriaal zou effectief zijn voor
alle drie de vormen van reactie, aangezien in dit onderzoek verwacht werd dat affectieve
reacties in relatie staan met cognitieve en pragmatische reacties. Om fragmenten te vinden die
gebruikt konden worden voor het representeren van verholen en directe discriminatie, is
voorafgaand aan het experimentele onderzoek een pretest afgenomen.
In deze pretest zijn tien bestaande fragmenten met betrekking tot de Chinese
gemeenschap beoordeeld door tien respondenten (voor links en omschrijving zie Tabel 1,
Bijlage 7). Bij de beoordeling van deze fragmenten is de mate waarin het individu het
fragment grappig, discriminerend en stereotyperend vond gemeten. Stereotypering is
gemeten, omdat dit mogelijk interessante resultaten kon brengen en/of kon bijdragen aan het
vormen van conclusies over het algehele onderzoek. Bij het meten van deze drie schalen is
gebruik gemaakt van een beoordelingsschaal lopend van 0 tot 100. Tabel 2 geeft de
gemiddelden en standaarddeviaties van de schalen ‘grappig’, ‘discriminerend’ en
‘stereotyperend’ die bevraagd zijn in de pretest. Uit Tabel 2 is op te maken dat de
beoordelingen van de respondenten sterk van elkaar verschillen. De resultaten voor de schaal
‘stereotypering’ zijn wegens een grote spreiding niet verder meegenomen in dit onderzoek.
Een oorzaak voor deze grote spreiding is dat niet alle respondenten een beoordeling hebben
gegeven op deze schaal. Een tweede mogelijke oorzaak is dat er sprake was van verdeelde
meningen over wanneer iets gezien wordt als stereotypering. Verder is uit Tabel 2 op te
maken dat de meeste fragmenten enigszins grappig werden gevonden, maar dat fragment 9
hiervoor gemiddeld genomen de hoogste beoordeling heeft gekregen. Slechts twee
fragmenten in de pretest kregen de maximale beoordeling van 100 voor de mate waarin het
fragment discriminerend werd gevonden, namelijk fragment 4 en 7. Fragment 7 had een
12
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hogere beoordeling voor de mate waarin het fragment stereotyperend werd gevonden. Dit is
mogelijk te verklaren doordat er in fragment 7 verschillende opmerkingen worden gemaakt en
in fragment 4 niet. Deze laatste reden heeft er mogelijk voor gezorgd dat fragment 7 éénmaal
vaker werd beoordeeld als meest discriminerende fragment dan fragment 4. Voorgaande
beweringen bevestigen de uitkomst van de pretest, gezien de beoordeling op de schaal
‘grappig’ beduidend hoger was voor fragment 9 dan fragment 7 en het omgekeerde van
toepassing was voor de beoordeling op de schaal ‘discriminerend’. Daarmee kon bevestigd
worden dat fragment 9 en 7 duidelijk van elkaar te onderscheiden zijn.
Alle fragmenten in de pretest waren afkomstig van sociale media-platforms YouTube
en Facebook. Deze media zijn gekozen vanwege hun omvang: Facebook is op dit moment het
meest gebruikte sociale media-platform (Bekkema, 2020) en YouTube is na Google de meest
gebruikte zoekmachine en wordt daarnaast gezien als een nieuwe manier van televisiekijken,
wat het een belangrijk medium maakt (Van de Ketterij, 2020). Alle fragmenten in de pretest
kwamen met elkaar overeen, doordat ze allemaal gericht waren op de Chinese gemeenschap
en vanwege bewerking circa één minuut duurden. Er is gekozen voor één minuut, omdat
verwacht werd dat hierdoor de kans dat respondenten uitgekeken raakten op de uitvoering van
de pretest laag zou zijn. Wanneer één minuut niet haalbaar was, wegens bijvoorbeeld
overtollig of juist relevant beeldmateriaal, is met niet meer dan tien seconden van deze één
minuut afgeweken. De bewerking van de fragmenten had als doel het elimineren van
irrelevante beelden en woorden als ‘prank’, ‘grapje’ en ‘discriminerend’, die de beeldvorming
van de respondent konden beïnvloeden. Alle fragmenten bevatten beeld en gesproken tekst.
De respondenten kregen niet beide fragmenten te zien, om sociaal gewenste antwoorden te
voorkomen.
Aan de hand van de pretest zijn twee fragmenten gekozen waarmee het experimentele
onderzoek is uitgevoerd: fragment 9, dat in de pretest werd beoordeeld als meest grappig, en
fragment 7, dat in de pretest werd beoordeeld als meest discriminerend. Interessant om hierbij
te benoemen is dat fragment 9 door zeven respondenten werd gekozen als meest grappige
fragment en fragment 7 slechts door vier respondenten voor meest discriminerende fragment.
Dit laat zien dat de meningen van respondenten gelijkwaardiger waren verdeeld wat betreft
verholen discriminatie dan de meningen wat betreft directe discriminatie. Andere fragmenten
die als meest grappig zijn beoordeeld zijn fragment 5 (1x) en fragment 6 (2x). Fragmenten die
naast fragment 7 als meest discriminerend zijn beoordeeld zijn fragment 2 (2x), 4 (3x) en 8
(1x).
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Tabel 2. Gemiddelden (M) en standaarddeviaties (SD) voor de schalen ‘grappig’,
‘discriminerend’ en ‘stereotyperend’
Fragment
1

2
3

4
5

6

7

8
9

10

Beoordeling

Beoordeling

Beoordeling

‘grappig’

‘discriminerend’

‘stereotyperend’

M = 6.10

M = 88.50

M = 78.30

SD = 9.42

SD = 25.17

SD = 33.53

M = 2.33

M = 95.20

M = 60.80

SD = 4.64

SD = 9.45

SD = 44.76

M = 2.50

M = 93.20

M = 73.20

SD = 3.55

SD = 16.20

SD = 31.13

M = .33

M = 100

M = 72.11

SD = .71

SD = .00

SD = 42.34

M = 4.44

M = 88.90

M = 73.20

SD = 6.67

SD = 29.41

SD = 39.98

M = 20.10

M = 53.56

M = 60.10

SD = 20.56

SD = 32.10

SD = 35.72

M =.67

M = 100

M = 84.89

SD = 1.03

SD = .00

SD = 32.81

M = 3.13

M = 94.30

M = 69.20

SD = 3.64

SD = 10.67

SD = 34.89

M = 35.90

M = 63.00

M = 66.80

SD = 29.37

SD = 29.42

SD = 39.47

M = 9.67

M = 86.20

M = 78.60

SD = 14.97

SD = 15.81

SD = 33.04

Proefpersonen
Om de moderatie binnen dit onderzoek goed te kunnen onderzoeken is gekozen voor een
gestratificeerde steekproef van mensen met een Nederlandse of Chinese achtergrond. Om
respondenten te bevragen is in dit onderzoek voor zowel de pretest als het experimentele
onderzoek gebruik gemaakt van het online programma Qualtrics. Het onderzoek werd
individueel afgenomen. Voor beide groepen zijn respondenten geworven via sociale media als
WhatsApp, Facebook, Instagram en LinkedIn. Om voldoende respondenten met een Chinese
achtergrond te verzamelen is gebruik gemaakt van het netwerk van de onderzoeker, sociale
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media-platform WeChat (een populaire sociale media-app onder de Chinese gemeenschap die
vergelijkbaar is met een combinatie van Facebook en WhatsApp) en het internetplatform
Surveyswap. Er was geen sprake van een beloning of de verloting van een prijs.
In totaal hebben 164 respondenten de vragenlijst van dit onderzoek volledig ingevuld,
waarvan 76 het fragment met de verholen discriminatie en 88 het fragment met de directe
discriminatie zagen. Er is gekeken of de verdeling van de condities (verholen discriminatie
versus directe discriminatie) gelijk was binnen de variabelen ‘geslacht’, ‘leeftijd’, ‘opleiding’
en ‘afkomst’, gezien de respondenten random werden toegewezen aan een conditie. Dit bleek
zo te zijn. Voor dit onderzoek was er sprake van een kleine groep respondenten die de
vragenlijst is gestart, maar deze niet heeft afgerond.
Het totale aantal respondenten betrof 48 mannen (29,3%) en 115 vrouwen (70,1%).
Eén respondent (0,6%) koos voor de antwoordoptie ‘Anders en/of wil ik niet zeggen’. Binnen
dit onderzoek hadden 97 respondenten (59,1%) een Nederlandse en 63 respondenten (38,4%)
een Chinese achtergrond. Vier respondenten (2,4%) kozen voor de antwoordoptie ‘Anders
en/of wil ik niet zeggen’. De meeste respondenten van dit onderzoek hadden een leeftijd van
20 tot 26 jaar (M = 28.67, SD = 11.70, range = 44). Van het totale aantal respondenten gaven
19 respondenten (11,6%) aan havo als hoogst afgeronde opleiding te hebben, 15 respondenten
(9,1%) vwo, 16 respondenten (9,8%) mbo, 65 respondenten (39,6%) hbo en 49 respondenten
(29,9%) wo.
Doordat er een substantiële hoeveelheid mensen met een Nederlandse en mensen met
een Chinese achtergrond in de steekproef zitten, wordt er voldoende variatie verwacht op de
variabele betrokkenheid. Generalisatie naar de gehele populatie is op basis van de verdeling
binnen deze variabele daarmee niet mogelijk. Ook is generalisatie naar de gehele populatie
niet mogelijk kijkend naar de verdeling binnen de variabelen ‘geslacht’ en ‘leeftijd’.
Instrumentatie en procedure
De drie afhankelijke variabelen van dit onderzoek zijn: 1) de affectieve beoordeling, 2) de
cognitieve beoordeling en 3) de intentie tot actie ondernemen. Voor het meten van deze
afhankelijke variabelen is gebruik gemaakt van drie schalen.
De variabele ‘affectieve beoordeling’ is gemeten aan de hand van de emotieschaal van
De Witte (Masterscriptie, nog te publiceren). Deze emotieschaal bestond uit zes emoties: 1)
positief, 2) negatief, 3) verbazing, 4) grappig, 5) verdriet en 6) boosheid. Alle zes emoties
werden vertegenwoordigd door vijf emoticons, oftewel een vijfpuntschaal, waarvan de eerste
emoticon voor iedere emotie hetzelfde was (zie Figuur 2, Bijlage 4). Er is gekozen voor deze
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methode, omdat de emotieschaal van De Witte (Masterscriptie, nog te publiceren)
gelijkenissen toont met de manier waarop affectie middels Self Assessment Manikin
onderzoek wordt gemeten (bv.: Bynion & Feldner, 2017; Murdoch, Partin, Vang & KehleForbes, 2019). Daarnaast zijn deze emoticons moderner, wat beter aansluit op dit onderzoek.
De betrouwbaarheid van de variabele ‘affectieve beoordeling’ was goed: a = .84. Hiervoor
was het noodzakelijk om twee items (positief en grappig) te hercoderen.
De variabele ‘cognitieve beoordeling’ is gemeten aan de hand van de schaal van
Ohbuchi et al. (2006) bestaande uit twaalf items, die de boosheid en waargenomen schending
van sociale normen van respondenten meet (zie Figuur 3, Bijlage 5). De resultaten van deze
meting zouden bijdragen aan het vormen van conclusies over het discriminerende gedrag in
de fragmenten, doordat ze laten zien in welke mate gedrag acceptabel wordt gevonden. De
schaal van Ohbuchi et al. (2006) is gebaseerd op de categorisatie van de sociale norm van
Turiel (1983). Turiel (1983) onderscheidt binnen de sociale norm vier domeinen: 1) Laws, 2)
regulations, 3) moral codes en 4) social conventions. De schaal van Ohbuchi et al. (2006) is
gemeten aan de hand van een zevenpuntschaal (‘helemaal mee oneens’ – ‘helemaal mee
eens’). De vragen in de schaal van Ohbuchi et al. (2006) zijn voor een voorspoedig verloop
van het onderzoek vertaald naar het Nederlands. In de vraagstelling van Ohbuchi et al. (2006)
werd wisselend gerefereerd naar ‘you’ en ‘my’. In het huidige onderzoek was de respondent
geen slachtoffer van een (mogelijke) schending van een sociale norm, maar was hij de
beoordelaar daarvan naar aanleiding van het bekijken van één van de twee fragmenten. Om
dit te realiseren was een aanpassing van de schaal nodig, om ervoor te zorgen dat deze
betrekking zou hebben op de fragmenten uit het experimentele onderzoek. Voorbeelden van
aangepaste items zijn: ‘Na het bekijken van het fragment voelde ik veel woede met betrekking
tot het fragment’ en ‘Het gedrag in het fragment is in strijd met de wet’. Voor een aantal
stellingen was het nodig om de respondent eerst de volgende vraag voor te leggen: ‘Hoe
beoordeelt u de manier van handelen van de uitvoerder(s) in het zojuist door u bekeken
fragment?’ (zie Figuur 4, Bijlage 5). Om duidelijkheid te creëren over wie de uitvoerder(s) in
het fragment waren, werd bij beide fragmenten in een korte passage omschreven wie in dat
fragment door de respondenten gezien moesten worden als uitvoerder(s). De betrouwbaarheid
van de variabele ‘cognitieve beoordeling’ was goed: a = .97.
De variabele ‘intentie tot actie ondernemen’ is gemeten aan de hand van de schalen
van Fishbein en Ajzen (2010) zoals uitgewerkt in Hoeken, Hornikx en Hustinx (2018).
Hierbij is gebruik gemaakt van een zevenpuntschaal (‘helemaal mee oneens’ – ‘helemaal mee
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eens’). De vragen zijn zodanig aangepast dat deze aansloten op het huidige onderzoek. De
vier items behorende tot deze variabele waren: ‘Ik ben van plan om op discriminerende
uitingen gericht op Chinezen te reageren’, ‘Ik zal op discriminerende uitingen gericht op
Chinezen reageren’, ‘Ik ben bereid om op discriminerende uitingen gericht op Chinezen te
reageren’ en ‘Ik ga op discriminerende uitingen gericht op Chinezen reageren’. De
betrouwbaarheid van de variabele ‘intentie tot actie ondernemen’ was goed: a = .96.
De variabele waarvan in dit onderzoek verwacht werd dat deze een modererende rol
zou spelen, was de variabele ‘betrokkenheid tot bejegende sociale groep’. In dit onderzoek is
betrokkenheid gemeten aan de hand van de schaal van Cameron (2007), die de identificatie
van een individu met een sociale groep meet. Hierbij is gebruik gemaakt van een
zevenpuntschaal (‘helemaal mee oneens’ – ‘helemaal mee eens’) en zijn de vragen zodanig
aangepast dat deze aansloten op het huidige onderzoek. De schaal van Cameron (2007)
bestaat origineel uit achttien items. Cameron (2007) adviseert in zijn onderzoek gebruik te
maken van de items behorend tot de studies 3, 4 en 5 (zie Figuur 5, Bijlage 6), omdat die het
meest betrouwbaar zouden zijn. Echter, alleen de items die aansloten op de manier waarop dit
onderzoek betrokkenheid definieert, zijn daarvan meegenomen in het experimentele
onderzoek (zie Figuur 6, Bijlage 6). Dit resulteerde in een schaal met vier items. Voorbeelden
van items in deze schaal zijn: ‘Ik heb veel overeenkomsten met Chinezen’ en ‘Ik voel een
sterke band met Chinezen’. Verder zijn alle items voor een voorspoedig verloop van het
onderzoek vertaald naar het Nederlands. De betrouwbaarheid van de variabele ‘betrokkenheid
tot bejegende sociale groep’ was goed: a = .83. Hiervoor was het noodzakelijk om item drie
‘Ik vind het moeilijk om een band te vormen met Chinezen’ te hercoderen.
Na werving van respondenten voor zowel de pretest als het experiment werd naar hen
een digitale link gestuurd die naar het onderzoek leidde. Het experiment begon met een korte
inleiding waarin uitgelegd werd wat er van de respondent werd verwacht, dat deelname aan
het onderzoek volledig vrijwillig en anoniem was, wat er met de gegevens van de respondent
zou gebeuren en waar de respondent mee akkoord ging wanneer hij/zij toestemming gaf om
verder te gaan. Alleen wanneer de respondent akkoord ging met alle voorwaarden, ging het
onderzoek van start. Een random procedure binnen Qualtrics zorgde ervoor dat iedere
respondent evenveel kans had om het fragment met de verholen of de directe discriminatie te
krijgen. Na het bekijken van het fragment volgde de vragenlijst over respectievelijk de
affectieve en cognitieve beoordeling en de intentie tot actie ondernemen. Respondenten
werden aan het eind van de vragenlijst pas bevraagd op hun betrokkenheid tot de Chinese
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gemeenschap. Hier is voor gekozen, omdat het vooraf bevragen van deze betrokkenheid kon
leiden tot het achterhalen van het doel van dit onderzoek, wat kon zorgen voor oneerlijke
beoordeling en beantwoording tijdens het invullen van de vragenlijst. Tot slot volgden een
aantal demografische vragen, om achtergrondkenmerken van de respondenten te verzamelen.
Statistische toetsing
Het onderzoeksmodel (zie Figuur 1) is getoetst aan de hand van Partial Least Square
Modeling. Hiervoor is gebruik gemaakt van het softwareprogramma WarpPLS (Kock, 2012).
Om resultaten voor het huidige onderzoek te verkrijgen is eerst alle data in SPSS verkend. In
deze verkenning is gekeken naar de verschillende relaties in het onderzoeksmodel. Na de
verkenning in SPSS is alle data geïmporteerd in het statistische softwareprogramma
WarpPLS. Hier is voor gekozen, omdat WarpPLS toestaat het onderzoeksmodel in één geheel
te toetsen en daarbij zowel de berekening van de betrouwbaarheid van alle schalen als de
berekening van partiële correlaties meeneemt. Daarnaast is er gekozen voor WarpPLS, omdat
de analysemethode PLS-SEM die WarpPLS gebruikt, de minimalisering van fouten mogelijk
maakt door de berekening van latente variabele scores (Kock & Verville, 2012; Warp-PLS,
z.d.). Dit werd gezien als voordelig voor de resultaten van dit onderzoek.

Resultaten
Verkenning SPSS
Om een eerste idee te krijgen van de data is een verkenning gedaan in SPSS. Bij wijze van
verkenning van de data zijn de relaties tussen de afhankelijke variabelen onafhankelijk van
elkaar getoetst. Hierbij ging het om de relatie tussen de variabelen ‘affectieve beoordeling’ en
‘cognitieve beoordeling’ en de relatie tussen de variabelen ‘cognitieve beoordeling’ en
‘intentie tot actie ondernemen’. Uit de correlatie tussen Affectieve beoordeling en Cognitieve
beoordeling bleek een significant positief verband te bestaan (r (164) = .67, p = < .001). Hoe
hoger de affectieve beoordeling van de respondent, hoe hoger de cognitieve beoordeling van
de respondent. Uit de correlatie tussen Cognitieve beoordeling en Intentie tot actie
ondernemen bleek een significant positief verband te bestaan (r (164) = .54, p = < .001). Hoe
hoger de cognitieve beoordeling van de respondent, hoe hoger de intentie tot actie
ondernemen van de respondent.
Tot slot is er gekeken naar de verschillende gemiddelden van de directe relaties tussen
de onafhankelijke variabele ‘aard van de discriminerende uiting’ en de afhankelijke

18

Masterscriptie

Radboud Universiteit Nijmegen

Sophie Tuinstra

variabelen ‘affectieve beoordeling’, ‘cognitieve beoordeling’ en ‘intentie tot actie
ondernemen’. Uit een t-toets van Aard van de discriminerende uiting op Affectieve
beoordeling bleek er een significant verschil te zijn tussen de respondenten die de direct
discriminerende uiting zagen en respondenten die de verholen discriminatie zagen (t (162) =
9.91, p = < .001). Respondenten die de directe discriminatie zagen (M = 3.19, SD = 1.02)
hadden een hogere affectieve beoordeling dan respondenten die de verholen discriminatie
zagen (M = 1.78, SD = 0.74). Dit resultaat werd verwacht, omdat de affectieschaal een aantal
negatieve emoties bevat. Respondenten reageren dus negatiever op directe discriminatie dan
op verholen discriminatie.
Uit een t-toets van Aard van de discriminerende uiting op Cognitieve beoordeling
bleek er een significant verschil te zijn tussen de respondenten die de direct discriminerende
uiting zagen en respondenten die de verholen discriminatie zagen (t (162) = 15.09, p = <
.001). Respondenten die de directe discriminatie zagen (M = 6.22, SD = .64) hadden een
hogere cognitieve beoordeling dan respondenten die de verholen discriminatie zagen (M =
3.76, SD = 1.36). Ook dit resultaat werd verwacht, omdat de cognitieschaal een aantal
negatieve beoordelingen representeerde. Respondenten reageren dus negatiever op directe
discriminatie dan op verholen discriminatie.
Uit een t-toets van Aard van de discriminerende uiting op Intentie tot actie
ondernemen bleek er een significant verschil te zijn tussen de respondenten die de direct
discriminerende uiting zagen en respondenten die de verholen discriminatie zagen (t (162) =
4.41, p = < .001). Respondenten die de directe discriminatie zagen (M = 5.14, SD = 1.57)
hadden een hogere intentie tot actie ondernemen dan respondenten die de verholen
discriminatie zagen (M = 4.00, SD = 1.75). Respondenten hebben dus een hogere intentie om
te reageren op directe discriminatie dan op verholen discriminatie.
Interactie-effecten
Om een eerste beeld te krijgen van mogelijke interactie-effecten, zijn onderstaande figuren
getekend (zie Figuur 7, 8 en 9). Voor deze verkenning zijn de respondenten voor beide
condities (verholen en directe discriminatie) met behulp van de mediaan in twee groepen
(laag en hoog betrokken) verdeeld. In SPSS zijn vervolgens voor alle vier de groepen de
gemiddelden per afhankelijke variabele berekend. Dit onderscheid is niet gemaakt in de
analyse in WarpPLS. In de WarpPLS-analyse was alleen sprake van het onderscheid binnen
de variabele ‘aard van de discriminerende uiting’ (verholen versus direct). In de figuren is te
zien dat voor alle drie de variabelen directe discriminatie tot een hogere beoordeling leidt dan
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verholen discriminatie. Figuur 7 laat een bescheiden interactie-effect van betrokkenheid en de
aard van de discriminerende uiting zien. Voor de affectieve beoordeling geldt dat de
beoordeling van laag betrokken respondenten sneller stijgt dan die van hoog betrokken
respondenten. Figuur 8 laat ook een bescheiden interactie-effect van betrokkenheid en de aard
van de discriminerende uiting zien. Voor de cognitieve beoordeling geldt dat de beoordeling
van laag betrokken respondenten sneller stijgt dan die van hoog betrokken respondenten.
Figuur 9 laat een hoofdeffect van betrokkenheid zien op de intentie tot actie ondernemen,
gezien de lijnen elkaar niet kruisen en boven elkaar worden gepresenteerd. Er is mogelijk ook
sprake van een klein interactie-effect, gezien de lijnen niet parallel lopen, maar deze wordt
niet in de figuur getoond. Voor de intentie tot actie ondernemen geldt dat de beoordeling van
laag betrokken respondenten sneller stijgt dan die van hoog betrokken respondenten. Om te
zien of deze effecten significant waren volgde er een statistische analyse in WarpPLS.

Affectieve beoordeling
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3
2
1
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Laag

Direct
Hoog

Figuur 7. Resultaten laag en hoog betrokken respondenten voor de variabele ‘affectieve
beoordeling’
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Figuur 8. Resultaten laag en hoog betrokken respondenten voor de variabele ‘cognitieve
beoordeling’
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Figuur 9. Resultaten laag en hoog betrokken respondenten voor de variabele ‘intentie tot actie
ondernemen’
Invoering data en onderzoeksmodel in WarpPLS
Analyses en invoering data
Om het onderzoeksmodel in WarpPLS te kunnen analyseren is allereerst de data vanuit het
online programma Qualtrics geëxporteerd als Excel bestand. Voordat het databestand in
WarpPLS werd geïmporteerd is de data gecontroleerd op missende waarden. Hiermee werd
voorkomen dat WarpPLS bij het importeren van het databestand, missende waarden zou
invullen met numerieke waarden die niet tot het antwoordmodel behoorden van dit
onderzoek. Voor dit onderzoek is één analyse uitgevoerd waarbij alle hypothetische relaties
van het onderzoeksmodel zijn geanalyseerd. Om deze analyse uit te kunnen voeren is een
dummy-variabele aangemaakt, waarbij de waarde 0 voor respondenten die zijn blootgesteld
aan verholen discriminatie stond en de waarde 1 voor respondenten die zijn blootgesteld aan
directe discriminatie.
Voor het begrijpen van de resultaten uit de analyse van het algehele onderzoeksmodel
is gebruik gemaakt van de hierboven gepresenteerde figuren 7, 8 en 9 en twee aanvullende
analyses. Voor deze aanvullende analyses werd de data gesplitst op basis van de mate van
betrokkenheid, die laag of hoog kon zijn. Voor het bepalen van een juiste verdeling van
betrokkenheid is in SPSS de mediaan berekend. Het gebruik van de figuren 7, 8 en 9 en de
aanvullende analyses bracht duidelijkheid wat betreft het onderscheid tussen de effecten van
verholen en directe discriminatie en het effect van deze twee soorten discriminatie voor
mensen die op verschillende manieren betrokken zijn bij de Chinese gemeenschap. De
aanvullende analyses zijn niet verder uitgewerkt. Hier is voor gekozen, omdat deze analyses
enkel gebruikt zijn voor het begrijpen van de resultaten van de analyse van het algehele
onderzoeksmodel en voor een juiste interpretatie en uitwerking van die resultaten.
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Invoering onderzoeksmodel in WarpPLS
Na het volgen van alle stappen die behoren tot het importeren van de onderzoeksdata in
WarpPLS, kon het onderzoeksmodel worden gedefinieerd. Hiervoor zijn alle variabelen
ingevoerd, waarbij per variabele de bijbehorende items werden gekozen en werd aangegeven
of WarpPLS de variabele als reflectieve of formatieve variabele moest analyseren. Een
variabele is reflectief als de bevraagde items wat betreft vraagstelling sterk met elkaar
overeenkomen. Een voorbeeld is: ‘Ik ben van plan te reageren op discriminatie gericht op
Chinezen’, ‘Ik zal reageren op discriminatie gericht op Chinezen’ en ‘Ik ga reageren op
discriminatie gericht op Chinezen’. Een variabele is formatief als de bevraagde items wat
betreft vraagstelling niet tot nauwelijks met elkaar overeenkomen. Een voorbeeld is: ‘Ik
voelde veel woede met betrekking tot het fragment’, ‘Ik ben boos op de manier waarop de
uitvoerder(s) in het fragment handelen’, ‘Ik neem de uitvoerder(s) in het fragment kwalijk
voor hun manier van handelen’.
Bij de variabele ‘aard van de discriminerende uiting’ was geen sprake van items die
wel of niet sterk met elkaar overeenkomen, omdat een respondent slechts werd blootgesteld
aan één van de twee fragmenten. Om die reden is deze variabele ingevoerd als latente
formatieve variabele. De variabelen ‘affectieve beoordeling’ (bestaande uit vier items) en
‘cognitieve beoordeling’ (bestaande uit twaalf items) werden ingevoerd als latente formatieve
variabelen. De variabelen ‘intentie tot actie ondernemen’ (bestaande uit vier items) en
‘betrokkenheid tot bejegende sociale groep’ (bestaande uit vier items) werden ingevoerd als
latente reflectieve variabelen. Om de variabelen met elkaar te verbinden en waarden te
verkrijgen is gebruik gemaakt van directe en modererende links. Voor het toetsen van H1 t/m
H5 zijn directe links gebruikt, omdat in deze relaties directe effecten werden verwacht. Voor
het toetsen van H6 t/m H8 zijn modererende links gebruikt, omdat voor deze relaties
uitspraken waren gedaan over al dan niet bestaande modererende effecten.
De variabelen die gebruikt zijn voor de aanvullende analyses zijn op dezelfde manier
ingevoerd. Het enige verschil tussen deze analyses en de analyse van het algehele
onderzoeksmodel was dat er geen modererende relaties werden getoetst, omdat, zoals eerder
beschreven, de data voor de aanvullende analyses zijn gesplitst.
Modelfit
Na het invoeren van alle onderzoeksvariabelen voor de analyse van het algehele
onderzoeksmodel werd een structural equation modeling (SEM) analyse in WarpPLS
uitgevoerd. Deze SEM-analyse toonde de effectgrootte en de bijbehorende p-waarden van alle
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ingevoerde relaties in het algehele onderzoeksmodel (zie Figuur 10, einde
resultatenhoofdstuk). Om deze resultaten te mogen interpreteren moest eerst de fit van het
model worden beoordeeld. Bij deze beoordeling is allereerst gekeken naar de drie door Kock
(2012) zogenoemde modelfit-indicatoren: de gemiddelde pad coëfficiënt (APC), de
gemiddelde R-kwadraat (ARS) en de gemiddelde variantie-inflatie-factor (AVIF).
Kock (2012) stelt als eerste criterium met betrekking tot de modelfit-indicatoren dat in
het ideale geval de p-waarden van de APC en ARS beide lager zijn dan .05. De APC geeft het
gemiddelde van de zeven relaties weergegeven in het algehele onderzoeksmodel. Voor het
algehele onderzoeksmodel was de APC = 0.344, p = < .001. De R-kwadraat geeft aan welk
gedeelte van de variatie in de ene variabele ‘verklaard’ wordt door variatie in een andere
variabele, de ARS weergeeft het algehele gemiddelde hiervan. Voor het algehele
onderzoeksmodel was de ARS = 0.561, p = < .001. Hiermee werd voldaan aan het eerste
criterium van Kock (2012) bij het beoordelen van de modelfit.
De AVIF draagt bij aan de beoordeling van de algehele voorspellende en verklarende
kwaliteit van het onderzoeksmodel (Kock, 2012). Kock (2012) stelt als tweede criterium dat
de AVIF lager moet zijn dan 5 en in het ideale geval lager is dan 3.3. Voor het algehele
onderzoeksmodel was de AVIF = 1.516. Hiermee werd voldaan aan de ideale uitkomst
gesteld door Kock (2012).
Na de beoordeling van de drie modelfit-indicatoren is in WarpPLS gecontroleerd of de
combined loadings en crossloadings zo uitkwamen dat de items van het algehele
onderzoeksmodel alleen laadden op de latente variabelen zoals bedoeld. Dit bleek zo te zijn
(zie Figuur 11, Bijlage 8). Ieder item dat tot de variabele behoorde zoals ingevoerd in
WarpPLS had een score gelijk aan of hoger dan .5 en voldeed daarmee aan het criterium
gesteld door Kock (2012). Ook aan het criterium dat voor cross-loadings geldt werd voldaan,
alle cross-loadings hadden een score lager dan .5 (Kock, 2012). Aan de hand van deze
controle kon ook de convergente validiteit van het onderzoeksmodel beoordeeld worden
(Kock, 2012). Hiervoor bestaan volgens Hair et al. (1987, 2009) twee criteria: 1) alle pwaarden zijn lager dan .05 en alle correcte loadings zijn gelijk aan of hoger dan .5. Het
algehele onderzoeksmodel voldeed met p-waarden allen lager dan .001 en correcte loadings
allen hoger dan .5 aan beide criteria, waardoor naast een goede modelfit gesteld kon worden
dat het algehele onderzoeksmodel een goede convergente validiteit bevatte.
Tot slot is er in WarpPLS gekeken naar de betrouwbaarheid van de schalen. Hiervoor
is voor alle variabelen gekeken naar de scores op de composite reliability (CR) en de
Cronbach’s alpha (Kock, 2012). Normaliter heeft een schaal een goede betrouwbaarheid
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wanneer de scores bij beide coëfficiënten gelijk aan of hoger zijn dan .7, een milder criterium
is dat één van deze coëfficiënten gelijk aan of hoger is dan .7. Voor de variabele ‘affectieve
beoordeling’ was het voor een goede betrouwbaarheid opnieuw nodig om de twee positieve
schalen (positief en grappig) te hercoderen. Voor de variabele ‘betrokkenheid tot bejegende
sociale groep’ was het opnieuw nodig om item drie (‘Ik vind het moeilijk om een band te
vormen met Chinezen’) te hercoderen. De schalen voor de variabelen ‘cognitieve
beoordeling’ en ‘intentie tot actie ondernemen’ voldeden zonder aanpassingen. Aan de hand
van de hierboven genoemde criteria kon geconcludeerd worden dat alle variabelen gebruikt
mochten worden bij de interpretatie van het algehele onderzoeksmodel (zie ook Figuur 12,
Bijlage 9):
De betrouwbaarheid van Affectieve beoordeling was goed: CR = .89 , a = 84.
De betrouwbaarheid van Cognitieve beoordeling was goed: CR = .97, a = .97.
De betrouwbaarheid van Intentie tot actie ondernemen was goed: CR = .97, a = .96.
De betrouwbaarheid van Betrokkenheid tot bejegende sociale groep was goed: CR
= .82, a = -.17.
Analyses
Algehele onderzoeksmodel
Na het controleren van de modelfit kon het algehele onderzoeksmodel geanalyseerd en
geïnterpreteerd worden. Voor alle relaties in het algehele onderzoeksmodel is een SEManalyse uitgevoerd om te toetsen of er significante verbanden bestonden. Uit de SEM-analyse
voor de relatie tussen Affectieve beoordeling en Cognitieve beoordeling (H1) bleek een
significant positief verband te bestaan (b = .61, p = < .010). Uit de SEM-analyse voor de
relatie tussen Cognitieve beoordeling en Intentie tot actie ondernemen (H2) bleek een
significant positief verband te bestaan (b = .69, p = < .010). Uit de SEM-analyse voor de
relatie tussen Aard van de discriminerende uiting en Affectieve beoordeling (H3) bleek een
significant positief verband te bestaan (b = .72, p = < .010). Ook uit de SEM-analyse voor de
relatie tussen Aard van de discriminerende uiting en Cognitieve beoordeling (H4) bleek een
significant positief verband te bestaan (b = .31, p = < .010). Uit de SEM-analyse voor de
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relatie tussen Aard van de discriminerende uiting en Intentie tot actie ondernemen (H5) bleek
een significant negatief verband te bestaan (b = -.13, p = .040).
Tot slot is er gekeken naar de modererende rol van de betrokkenheid tot de bejegende
sociale groep op de relatie tussen de aard van de discriminerende uiting en de affectieve (H6),
cognitieve (H7) en pragmatische beoordeling (H8). Uit de SEM-analyse bleek Betrokkenheid
tot bejegende sociale groep een significante voorspeller te zijn voor de relatie tussen Aard van
de discriminerende uiting en Affectieve beoordeling (b = -.14, p = .040). Betrokkenheid tot
bejegende sociale groep bleek geen significante voorspeller te zijn voor de relatie tussen Aard
van de discriminerende uiting en Cognitieve beoordeling (b = -.01, p = .460). Betrokkenheid
tot bejegende sociale groep bleek een significant negatieve voorspeller te zijn voor de relatie
tussen Aard van de discriminerende uiting en Intentie tot actie ondernemen (b = -.14, p =
.040) (zie Figuur 10).
Een aantal van bovenstaande resultaten sluiten niet aan op de resultaten die de SPSS
verkenning toonde. Voor deze tegenstrijdige resultaten zijn in de discussie mogelijke
verklaringen gegeven.

Figuur 10. Onderzoeksmodel met bèta’s en significantiewaarden (doorgetrokken lijn = directe
relatie, stippellijn = moderatie)
a. Aard_uit = aard van de discriminerende uiting, (F)1i = formatieve variabele, 1 item
b. Affect_b = affectieve beoordeling, (F)6i = formatieve variabele, 6 items
c. Cogn_b = cognitieve beoordeling, (F)12i = formatieve variabele, 12 items
d. Intentie = Intentie tot actie ondernemen, (R)4i = reflectieve variabele, 4 items
e. BetrokCH = betrokkenheid tot bejegende sociale groep, (R)4i = reflectieve variabele,
4 items
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Conclusie en discussie
In dit onderzoek is gekeken naar de modererende rol van betrokkenheid bij de affectieve,
cognitieve en pragmatische beoordelingsprocessen van discriminerende uitingen die verholen
of directe discriminatie bevatten. Om deze relaties te onderzoeken is op basis van
literatuuronderzoek een onderzoeksmodel met acht hypothesen gevormd (zie Figuur 10). In
dit hoofdstuk zijn verschillende conclusies getrokken met betrekking tot deze hypothesen. In
de daaropvolgende discussie zijn voor alle conclusies verschillende verklaringen gegeven.
Conclusie
Om te beginnen is onderzocht of een hoge affectieve beoordeling ten aanzien van een online
discriminerende uiting jegens de Chinese gemeenschap tot een hoge cognitieve beoordeling
van het waarnemend individu leidt (H1). Dit onderzoek laat zien dat een hoge affectieve
beoordeling tot een hoge cognitieve beoordeling leidt. Dit betekent dat de cognitieve
beoordeling van individuen zowel na het waarnemen van verholen discriminatie als directe
discriminatie toeneemt, naarmate hun affectieve beoordeling toeneemt. In deze relatie is de
cognitieve beoordeling negatiever voor individuen die het fragment met de directe
discriminatie zagen (zie Figuur 10). Aan de hand van bovenstaande conclusie kan hypothese
één worden aangenomen.
Vervolgens is onderzocht of een hoge cognitieve beoordeling ten aanzien van een
discriminerende uiting jegens de Chinese gemeenschap tot een hoge intentie tot actie
ondernemen leidt (H2). Dit onderzoek laat zien dat een hoge cognitieve beoordeling tot een
hoge intentie tot actie ondernemen leidt. Dit betekent dat de intentie tot actie ondernemen van
individuen zowel na het waarnemen van verholen discriminatie als directe discriminatie
toeneemt, naarmate hun cognitieve beoordeling toeneemt. In deze relatie is de intentie tot
actie ondernemen hoger voor individuen die het fragment met de directe discriminatie zagen
(zie Figuur 10). Aan de hand van bovenstaande conclusie kan hypothese twee worden
aangenomen. Samenvattend laten deze resultaten zien dat hoe meer individuen denken en
voelen naar aanleiding van het waarnemen van online discriminerende uitingen, hoe sneller
zij actie zullen ondernemen. Daarbij is dat wat individuen denken, voelen en doen sterker
voor directe discriminatie dan voor verholen discriminatie.
In dit onderzoek is ook de directe relatie tussen de aard van de discriminerende uiting
en de affectieve, cognitieve en pragmatische beoordelingen onderzocht. Hiervoor is als eerst
onderzocht of een online discriminerende uiting jegens de Chinese gemeenschap tot een
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hogere affectieve beoordeling leidt, wanneer sprake is van directe discriminatie in plaats van
verholen discriminatie (H3). Dit onderzoek laat zien dat het waarnemen van directe
discriminatie tot een hogere affectieve beoordeling leidt. Dit betekent dat individuen die het
fragment met de directe discriminatie zagen negatievere emoties genereerden naar aanleiding
van dat fragment, dan individuen die het fragment met de verholen discriminatie zagen (zie
Figuur 10). Aan de hand van bovenstaande conclusie kan hypothese drie worden
aangenomen.
Vervolgens is onderzocht of een online discriminerende uiting jegens de Chinese
gemeenschap tot een hogere cognitieve beoordeling leidt, wanneer sprake is van directe
discriminatie in plaats van verholen discriminatie (H4). Dit onderzoek laat zien dat het
waarnemen van directe discriminatie tot een hogere cognitieve beoordeling leidt. Dit betekent
dat individuen die het fragment met de directe discriminatie zagen, dat fragment minder
acceptabel vonden dan individuen die het fragment met de verholen discriminatie zagen (zie
Figuur 10). Aan de hand van bovenstaande conclusie kan hypothese vier worden
aangenomen.
Tot slot is onderzocht of een online discriminerende uiting jegens de Chinese
gemeenschap tot een hogere intentie tot actie ondernemen leidt, wanneer sprake is van directe
discriminatie in plaats van verholen discriminatie (H5). Dit onderzoek laat zien dat het
waarnemen van verholen discriminatie tot een hogere intentie tot actie ondernemen leidt. Dit
betekent dat individuen die het fragment met de verholen discriminatie zagen eerder geneigd
waren om te reageren op discriminerende uitingen jegens de Chinese gemeenschap, dan
individuen die het fragment met de directe discriminatie zagen (zie Figuur 10). Aan de hand
van bovenstaande conclusie is hypothese vijf verworpen.
Samenvattend laten deze resultaten zien dat individuen een negatievere affectieve en
cognitieve beoordeling hebben na het waarnemen van directe discriminatie dan na het
waarnemen van verholen discriminatie, maar dat de intentie tot actie ondernemen hoger is na
het waarnemen van verholen discriminatie.
Modererende rol van betrokkenheid
In het laatste deel van het experimentele onderzoek zijn respondenten bevraagd op hun
betrokkenheid bij de Chinese gemeenschap. Met behulp van deze resultaten is allereerst
onderzocht of een hoge betrokkenheid bij de Chinese gemeenschap tot een hoge affectieve
beoordeling leidt (H6). Figuur 7 (zie resultatenhoofdstuk) liet een bescheiden interactie-effect
zien voor deze relatie. Dit onderzoek laat zien dat er sprake is van een significant interactie27
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effect, waarbij een hoge betrokkenheid bij de Chinese gemeenschap tot een hoge affectieve
beoordeling leidt. Dit betekent dat hoe meer een individu zich betrokken voelt bij de Chinese
gemeenschap, hoe negatiever de affectieve beoordeling ten aanzien van de discriminerende
uiting jegens de Chinese gemeenschap is. Een opvallende conclusie binnen deze relatie is dat
de affectieve beoordeling negatiever is van individuen die het fragment met de verholen
discriminatie zagen dan voor individuen die het fragment met de directe discriminatie zagen
(zie Figuur 10). Aan de hand van bovenstaande conclusie is hypothese zes aangenomen.
Vervolgens is onderzocht of een hoge betrokkenheid bij de Chinese gemeenschap tot
een hoge cognitieve beoordeling leidt (H7). Figuur 8 (zie resultatenhoofdstuk) liet een
bescheiden interactie-effect zien voor deze relatie. De resultaten van dit onderzoek laten
echter zien dat dit interactie-effect niet significant is. Dit betekent dat laag en hoog betrokken
individuen niet betekenisvol van elkaar verschillen wat betreft hun cognitieve beoordeling
van online discriminerende uitingen (zie Figuur 10). Aan de hand van bovenstaande conclusie
is hypothese zeven verworpen.
Tot slot is onderzocht of de modererende rol van de betrokkenheid bij de Chinese
gemeenschap ontbreekt in de relatie tussen de aard van de discriminerende uiting en de
intentie tot actie ondernemen (H8). Figuur 9 (zie resultatenhoofdstuk) laat een hoofdeffect
van betrokkenheid en een mogelijk interactie-effect zien. Dit onderzoek laat zien dat er sprake
is van een significant interactie-effect, waarbij een hoge betrokkenheid bij de Chinese
gemeenschap tot een hoge intentie tot actie ondernemen leidt. Dit betekent dat hoe meer een
individu zich betrokken voelt bij de Chinese gemeenschap, hoe hoger de intentie is om te
reageren op discriminerende uitingen jegens de Chinese gemeenschap. Een opvallende
conclusie binnen deze relatie is dat de intentie tot actie ondernemen hoger is voor individuen
die het fragment met de verholen discriminatie zagen dan voor individuen die het fragment
met de directe discriminatie zagen (zie Figuur 10). Aan de hand van bovenstaande conclusie
is hypothese acht verworpen.
Samenvattend laten deze resultaten zien dat de betrokkenheid bij de Chinese
gemeenschap geen betekenisvolle rol speelt wat betreft de cognitieve beoordeling van
individuen van de online discriminerende uitingen, maar wel bij de affectieve beoordeling en
intentie tot actie ondernemen.
Generaliseerbaarheid
De conclusies van dit onderzoek zijn beperkt generaliseerbaar. De eerste reden betreft zoals
eerder beschreven de ongelijke steekproefverdeling van dit onderzoek. De tweede reden
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betreft de zwijgcultuur die binnen de Chinese gemeenschap heerst, waarin (online)
discriminatie wordt geïncasseerd (en gevoeld), maar waarin daarop niet openlijk wordt
gereageerd. Dit heeft mogelijk invloed gehad op de beoordeling van respondenten die zich
betrokken voelen bij de Chinese gemeenschap. De conclusies van dit onderzoek zijn daarmee
niet volledig te generaliseren naar etnische groepen waar een dergelijke zwijgcultuur niet
aanwezig is. Een derde reden betreft het feit dat dit onderzoek is afgenomen tijdens de
onverwachte corona-omstandigheden, waarbij de Chinese gemeenschap in toenemende mate
te maken kreeg met (online) discriminatie. Dit kan van invloed zijn geweest op de
beoordelingen van respondenten, wat maakt dat de conclusies van dit onderzoek niet volledig
te generaliseren zijn naar andere omstandigheden en/of andere etnische groepen.
Discussie
De resultaten van dit onderzoek staan grotendeels in lijn met bevindingen uit eerder
onderzoek. Zo zijn de bevindingen met betrekking tot de affectieve, cognitieve en
pragmatische beoordelingen te verklaren middels eerder onderzoek, waarin gesteld wordt dat
(online) discriminerende uitingen leiden tot een negatieve affectieve en cognitieve
beoordeling en een hoge intentie tot actie ondernemen. Daarnaast laten deze onderzoeken zien
dat deze beoordelingen elkaar onderling versterken, wat betekent dat een negatieve affectieve
beoordeling tot een negatieve cognitieve beoordeling leidt en daarmee tot een hoge intentie
tot actie ondernemen (Ajzen, 1991; Farley & Stasson, 2003; Sellers & Shelton, 2003; Tajfel
& Turner, 1968; Wilson & O’Gorman, 2002). Voor de bevindingen wat betreft de negatievere
affectieve en cognitieve beoordeling na het zien van directe discriminatie in plaats van
verholen discriminatie kan een verklaring gegeven worden middels het artikel van Van der
Kolk (2019), waarin humoristische uitingen van discriminatie als voorbeeld zijn gebruikt bij
de onderbouwing van de bagatellisering van discriminatie jegens de Chinese gemeenschap in
Nederland. Dit suggereert dat mogelijk niet ieder individu de uitingen in het fragment met de
verholen discriminatie als discriminatie heeft waargenomen, waardoor directe discriminatie
tot negatievere affectieve en cognitieve beoordelingen heeft geleid.
Een deel van de resultaten van dit onderzoek staat in contrast met bevindingen uit
eerder onderzoek (Farley & Stasson, 2003; Tajfel & Turner, 1968; Sellers & Shelton, 2003;
Wilson & O’Gorman, 2002), aangezien het huidige onderzoek een significant negatief effect
laat zien voor de relatie tussen de aard van de discriminerende uiting en de intentie tot actie
ondernemen. Het tegenovergestelde werd verwacht, namelijk dat de intentie tot actie
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ondernemen hoger zou zijn voor individuen die het fragment met de directe discriminatie
zagen dan voor individuen die het fragment met de verholen discriminatie zagen. Een
mogelijke verklaring voor deze bevinding is dat individuen het makkelijker achten om te
reageren op verholen discriminatie en/of (on)bewust instemmend reageren.
Een tweede verklaring kan zijn dat het merendeel van de respondenten eerder een
soortgelijke situatie heeft meegemaakt, waarbij sprake was van verholen discriminatie jegens
de Chinese gemeenschap. In een dergelijke situatie zou het mogelijk zijn geweest dat zijzelf
of andere aanwezigen, actie ondernamen met betrekking tot de verholen discriminatie die op
dat moment plaatsvond. Een derde verklaring kan zijn dat individuen niet weten hoe te
reageren op directe discriminatie en/of bang zijn om hier op in te gaan. In dergelijke situaties,
waar mogelijk sprake is van (extreem) negatief (toxic inhibition) en/of agressief taalgebruik
en/of baldadigheid, kan een reactie op dat gedrag gezien worden als (onnodige) bemoeienis
door het individu/de individuen die discrimineren. Respondenten kunnen het idee hebben
gehad dat actie ondernemen in een situatie waar sprake is van directe discriminatie ervoor kan
zorgen dat zij zelf ook slachtoffer zouden worden.
Opmerkelijk bij deze bevinding is dat de verkenning in SPSS wel de verwachte uitkomst
laat zien, namelijk een hogere intentie tot actie ondernemen voor individuen die het fragment
met de directe discriminatie zagen dan voor individuen die de verholen discriminatie zagen.
Een mogelijke verklaring hiervoor kan gegeven worden aan de hand van de resultaten van
Figuur 9 (zie resultatenhoofdstuk). In Figuur 9 leek sprake te zijn van een hoofdeffect en een
mogelijk interactie-effect van betrokkenheid op de relatie tussen de aard van de
discriminerende uiting en de intentie tot actie ondernemen. Bij de analyse van het algehele
onderzoeksmodel wordt dit hoofdeffect niet meegenomen, waardoor het niet goed mogelijk is
om de bèta (ß) tussen de aard van de discriminerende uiting en de intentie tot actie
ondernemen (zie Figuur 10) te interpreteren. In vervolgonderzoek zou dit hoofdeffect in de
analyse kunnen worden meegenomen, wat kan zorgen voor makkelijker te interpreteren
resultaten.
Een tweede resultaat dat in contrast staat met bevindingen uit eerder onderzoek betreft het
niet-significante effect voor de modererende rol van betrokkenheid bij de cognitieve
beoordeling van online discriminerende uitingen. Een verklaring is gevonden in de
aanvullende analyses die hiervoor zijn uitgevoerd. Hiervoor werden respondenten middels het
gebruik van de mediaan in twee groepen verdeeld (laag en hoog betrokken). Uit de resultaten
van de relatie tussen de aard van de discriminerende uiting en de cognitieve beoordeling blijkt
een zeer minimaal verschil te bestaan tussen het model met de laag en het model met de hoog
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betrokken respondenten. Dit betekent dat laag en hoog betrokken respondenten niet
betekenisvol van elkaar verschillen wat betreft hun cognitieve beoordeling van online
discriminerende uitingen, wat het niet significante resultaat in het algehele onderzoeksmodel
verklaart.
Tot slot staat de bevinding wat betreft de modererende rol van betrokkenheid in de relatie
tussen de aard van de discriminerende uiting en de intentie tot actie ondernemen in contrast
met bevindingen uit eerder onderzoek. In het huidige onderzoek werd naar aanleiding van het
artikel van Van der Kolk (2019) verwacht dat een hoge betrokkenheid tot de Chinese
gemeenschap geen modererende rol zou hebben in de relatie tussen de aard van de
discriminerende uiting en de intentie tot actie ondernemen, omdat er een zwijgcultuur heerst
binnen de Chinese gemeenschap. Opvallend is daarom dat dit onderzoek laat zien dat er
binnen deze relatie een modererende rol van betrokkenheid bij de Chinese gemeenschap
bestaat.
Een mogelijke verklaring voor deze bevinding is dat de Chinese gemeenschap in
Nederland, met name de jonge generatie binnen deze gemeenschap, zich ontwikkelt op het
gebied van actie ondernemen met betrekking tot (online) discriminatie jegens de Chinese
gemeenschap. Dit kan betekenen dat deze zwijgcultuur binnen de Chinese gemeenschap
langzaam vervangen wordt door een cultuur waarbinnen actie wordt ondernomen naar
aanleiding van (online) discriminatie jegens de eigen gemeenschap. Het artikel van De
Volkskrant (2020) geeft hier een voorbeeld van en beschrijft dat de Chinese gemeenschap
zich blijft verzetten tegen de uitzending van het lied ‘Voorkomen is beter dan Chinezen’ door
radio-dj Gaarthuis, ondanks de uitspraak van het Openbaar Ministerie dat de dj niet zal
worden vervolgd voor zijn actie.
Opmerkelijk binnen de resultaten van het effect van betrokkenheid op de aard van de
discriminerende uiting en intentie tot actie ondernemen is dat de intentie van individuen om te
reageren op discriminerende uitingen jegens de Chinese gemeenschap hoger is na het zien van
verholen discriminatie dan na het zien van directe discriminatie. Al eerder liet Figuur 9 (zie
resultatenhoofdstuk) een mogelijk interactie-effect voor deze relatie zien. De analyse in
WarpPLS laat zien dat dit interactie-effect aanwezig en significant is. Een eerste verklaring
voor het feit dat dit interactie-effect negatief is, is wederom gevonden in de aanvullende
analyses die zijn uitgevoerd. Voor het model met de laag betrokken respondenten was de
relatie tussen de aard van de discriminerende uiting en intentie tot actie ondernemen niet
significant en negatief. Voor het model met de hoog betrokken respondenten was deze relatie
niet significant en positief. Een verklaring voor deze niet significante resultaten verschuilt
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zich in de grootte van de data. In het algehele onderzoeksmodel werden zowel laag als hoog
betrokken respondenten meegenomen, in de aanvullende analyses zijn deze groepen gesplitst.
Het algehele onderzoeksmodel heeft daarmee een grotere voorspellende kracht dan de
modellen van de aanvullende analyses, wat verklaart dat het algehele model significante
resultaten laat zien en de aanvullende analyses niet.
Een tweede verklaring voor deze significant negatieve interactie kan betrekking hebben
op het feit dat het huidige onderzoek is uitgevoerd tijdens de coronapandemie, waardoor
meningen over het wel of niet reageren op bepaalde vormen van discriminatie sterker dan
normaal verdeeld zijn. Een derde verklaring kan zijn dat discriminatie middels humor als
‘dubbel directe discriminatie’ wordt gezien. In geval van directe discriminatie is er één directe
manier van discrimineren. Bij discriminatie middels humor is er sprake van discriminatie,
maar zorgt de grotere kans op het doorvertellen, overnemen en verspreiden van dergelijke
humoristische discriminerende uitingen, al dan niet via online en/of sociale media, ervoor dat
deze vorm van discriminatie nog groter wordt. Een mogelijk gevolg dat (zeer) ongewenst is
voor de Chinese gemeenschap, is de versterking van het idee dat deze vorm van discrimineren
acceptabel en grappig is, waardoor verholen discriminatie jegens de Chinese gemeenschap
steeds gemakkelijker wordt gebagatelliseerd in de Nederlandse samenleving.
Een laatste verklaring kan zijn dat individuen van mening zijn dat reageren op directe
discriminatie gelijk staat aan het verlagen van hun niveau tot het niveau van individuen die
discrimineren. Individuen die zich betrokken voelen bij de Chinese gemeenschap zijn
mogelijk van mening geweest dat het in dergelijke situaties beter is om niet te reageren,
omdat dit bijvoorbeeld lastig is en/of om escalatie van de situatie te voorkomen. Bij
discriminatie middels humor is deze gedachte mogelijk in mindere mate van toepassing
geweest.
Beperkingen en suggesties voor vervolgonderzoek
Het huidige onderzoek kent naast bovenstaande verklaringen ook een aantal beperkingen. Een
eerste beperking is de steekproef van de pretest. De verdeling van de respondenten wat betreft
afkomst (Nederlands en Chinees) was namelijk niet gelijk. Dit heeft mogelijk effect gehad op
de resultaten van de pretest. Voor vervolgonderzoek is het advies om deze verdeling gelijk te
houden, zodat een hogere betrouwbaarheid kan worden gerealiseerd. Daarnaast kan door een
gelijke verdeling mogelijk ook een duidelijker verschil zichtbaar worden tussen het fragment
dat als meest grappig en het fragment dat als meest discriminerend wordt beoordeeld. Uit de
pretest van het huidige onderzoek lagen de fragmenten 4 en 7 namelijk zeer dicht bij elkaar
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wat betreft hun score voor de beoordeling van meest discriminerende fragment, aangezien
deze fragmenten met slechts 1 score van elkaar verschilden.
Een tweede beperking van het huidige onderzoek heeft betrekking op de keuze voor
het gebruik van de emotieschaal van De Witte (Masterscriptie, nog te publiceren). Voor het
gebruik van deze emotieschaal is er geen eigen pretest uitgevoerd. Deze emotieschaal is
gecontroleerd middels een pretest die uitgevoerd is in onderzoek van De Witte
(Masterscriptie, nog te publiceren), zonder zicht te hebben op de uitvoering van deze pretest
en de resultaten daarvan. In het huidige onderzoek is aangenomen dat deze emotieschaal
gebruikt kon worden voor de eigen doelgroep. Voor vervolgonderzoek is het advies om een
eigen pretest uit te voeren, zodat er zicht is op alle resultaten en er zekerheid bestaat over de
betrouwbaarheid van de schaal. Een tweede advies is om gebruik te maken van twee
emotieschalen, één met positieve en één met negatieve emoties. Dit kan zorgen voor
betrouwbaardere resultaten. Daarnaast is deze emotieschaal samengesteld door een
masterstudent en niet afkomstig uit een gepubliceerde wetenschappelijke bron. Een derde
advies is dan ook om gebruik te maken van een gepubliceerde wetenschappelijk bron waarin
een emotieschaal is gebruikt. Ook dit kan zorgen voor een hogere betrouwbaarheid van het
onderzoek.
Een derde beperking van het huidige onderzoek is dat de fragmenten in het
experimentele onderzoek geen vergelijkbaar onderwerp betroffen, vanwege het lastig te
realiseren van overeenkomstige fragmenten gebruikmakend van bestaand beeldmateriaal.
Advies voor vervolgonderzoek is daarom om fragmenten te gebruiken die enkel verschillen in
de aard van de discriminerende uiting die verholen discriminatie of directe discriminatie
bevat. Een tweede advies kan zijn om zelf beeldmateriaal te creëren. Echter, een valkuil
hierbij kan zijn dat respondenten sociaal wenselijke antwoorden geven of de fragmenten
anders beoordelen, omdat bij gebruik van eigen beeldmateriaal het natuurlijke element
wegvalt. Dit kan van invloed zijn op de beoordeling van respondenten.
Een vierde beperking is een ongelijke spreiding betreft de achtergrondkenmerken van
de respondenten. Het huidige onderzoek betrof 48 mannelijke en 115 vrouwelijke
respondenten. Van het totale aantal respondenten hadden 97 respondenten een Nederlandse
achtergrond en 63 een Chinese achtergrond. Verder had 62,2% van de respondenten een
leeftijd van 20 tot 26 jaar. Deze ongelijke verdelingen hebben mogelijk effect gehad op de
resultaten. Advies voor vervolgonderzoek is om de spreiding wat betreft
achtergrondkenmerken gelijk te houden met het oog op de betrouwbaarheid van de resultaten.
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In dit onderzoek zijn wegens een beperkte omvang een aantal mogelijk relevante theorieën
niet meegenomen, zoals de aard van de discriminerende grap en de meest effectieve manier
van actie ondernemen (tegen (online) discriminatie). Vervolgonderzoek zou zich daarom
naast de focus op de aard van de discriminerende uiting kunnen richten op de aard van de
discriminerende grap. Daarnaast zou vervolgonderzoek zich kunnen richten op het mogelijke
onderscheid in reacties bij waargenomen en/of ervaren (online) verholen dan wel directe
discriminerende uitingen door verschillende sociale groepen, zoals familie, bekenden en
onbekenden. In combinatie hiermee zou vervolgonderzoek zich kunnen richten op mogelijke
verschillen in de manier waarop er actie wordt ondernomen door individuen naar aanleiding
van (online) verholen dan wel direct discriminerende uitingen jegens een sociale groep.
Dergelijk onderzoek kan bijdragen aan het ontwerp van effectieve campagnes tegen (online)
discriminatie.
Theoretische en praktische implicaties
Dit onderzoek laat zien dat de betrokkenheid bij een sociale groep een rol speelt bij de
affectieve, cognitieve en pragmatische beoordelingen van een individu wat betreft online
discriminerende uitingen in de vorm van verholen of directe discriminatie. Zoals blijkt uit het
theoretisch kader is niet eerder binnen onderzoek naar (online) discriminatie de
(modererende) rol van betrokkenheid bij de Chinese gemeenschap meegenomen zoals het
huidige onderzoek heeft gedaan. Dit maakt dat het huidige onderzoek een aanvulling is op
bestaande literatuur over (online) discriminatie. Op basis van de resultaten uit dit onderzoek is
een nieuw model ontwikkeld dat de beoordeling van discriminerende uitingen jegens de
Chinese gemeenschap weergeeft (zie Figuur 14).
Belangrijk is dat overheden en organisaties als SIRE naar aanleiding van dit onderzoek
kennis hebben van het gegeven dat discriminerende uitingen jegens de Chinese gemeenschap
die verholen discriminatie bevatten als meest negatief worden beoordeeld en voor deze vorm
een grotere bereidheid bestaat om actie te ondernemen. Hierop kunnen overheden en
organisaties als SIRE inspelen bij de ontwikkeling van campagnes en/of boodschappen
gericht op het bewust maken en tegengaan van (online) discriminatie. Een effectieve
campagne zou er één kunnen zijn waarin de Chinese gemeenschap of leden daarvan
aangemoedigd worden om (online) discriminatie niet te accepteren. Uit de resultaten wat
betreft de modererende rol van betrokkenheid op de relatie tussen de aard van de
discriminerende uiting en de intentie tot actie ondernemen lijkt de zwijgcultuur namelijk een
mogelijke rol te spelen. Een campagne zoals hiervoor beschreven zou deze mogelijke
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oorzaak, de zwijgcultuur, mogelijk kunnen doorbreken. Een dergelijke campagne kan
daarmee bijdragen aan het motiveren van de Chinese gemeenschap (en (individuen van)
andere etnische groepen) om actie te ondernemen in plaats van de discriminatie over zichzelf
heen te laten komen en te accepteren. Verder is het belangrijk om in campagnes in te spelen
op de gevoelens van de waarnemer (de kijker/lezer), gezien de affectieve reacties, zoals blijkt
uit het theoretisch kader, een startpunt zijn voor het ondernemen van actie ten aanzien van
etnische discriminatie. Hierbij kan het duidelijk naar voren laten komen van de gevoelens van
de bejegende persoon (bv.: verdriet, onzekerheid, angst) een belangrijke rol spelen. Via deze
weg kan bewustwording gecreëerd worden, omdat middels het tonen van emoties wordt laten
zien wat voor effect (online) discriminatie op een ander heeft.

Figuur 14. Model voor de beoordeling van discriminerende uitingen jegens de Chinese
gemeenschap (‘V’ = toenemend effect van verholen discriminatie, ‘D’ = toenemend effect
van directe discriminatie)
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Bijlagen
Bijlage 1: Tijdpad
Week

Feestdagen /

Voorbereiding

Agenda

Deadlines
- Individuele feedback over draft

13

voorstel

(23-3)
- Upload het voorstel via

14

1e gelegenheid

(30-3)

onderzoeksvoorstel

Brightspace en leg een papieren

(30-3-10-4)

versie in het postvakje van de

- Uitslag 1e

eerste en tweede begeleider (E.

15
(6-4)

gelegenheid uiterlijk

Das)

- Individuele feedback op
onderzoeksvoorstel

10 werkdagen na
inleveren voorstel.

= begeleidingsgesprek

- Bij een snelle
revisie, maximaal
vijf dagen na het
feedback moment
- Definitieve uitwerking materialen

16

voor dataverzameling

(13-04)

- Beschrijven van procedures voor

- Laatste controle
- Bespreken procedures voor
dataverzameling

dataverzameling
= begeleidingsgesprek
- Dataverzameling

17
(20-04)
18

Meivakantie

(27-04)
19
(4-5)

5-5 Bevrijdingsdag

- Presenteren en bespreken van

- Data analyse
- Beschrijven van de resultaten
- Masterclass methodologie

de resultaten
- Bespreken van de structuur van
de scriptie

= begeleidingsgesprek

41

Masterscriptie

Radboud Universiteit Nijmegen
- Schrijven van conclusie en

20

- Mogelijkheid tot het stellen van
vragen

discussie

(11-5)

Sophie Tuinstra

= begeleidingsgesprek
21

21-5 Hemelvaart

(18-5)
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Inleveren draft scriptie

- Inleveren draft scriptie via email:
L.vandeWijngaert@let.ru.nl.

(12-6)

- Individuele feedback draft
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voorstel

(17-6)

= begeleidingsgesprek
24

Feedback op draft verwerken

(8-6)
- Inleveren masterscriptie via

25

Inleveren 1e

(15-6)

gelegenheid

Brightspace en papieren versie in

voor 3 juli

postvakje van Van de Wijngaert en

(aangepaste

E. Das (tweede

inleverdatum wegens

beoordelaar/begeleider)

COVID-19-pandemie)
–> uitslag voor 18 juli
(?)
34

Inleveren 1e

(17-8)

gelegenheid
voor 26 oktober
(aangepaste
inleverdatum wegens
COVID-19-pandemie)
–> uitslag ?
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Bijlage 2: Checklist Ethische Toetsing
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Bijlage 3: Verklaring geen fraude en plagiaat
FORMULIER WEGGELATEN WEGENS PRIVACYWET

48

Sophie Tuinstra

Masterscriptie

Radboud Universiteit Nijmegen

Sophie Tuinstra

Bijlage 4: Emotieschaal

Figuur 2. Emotieschaal (De Witte, nog te publiceren) voor het meten van de affectieve
beoordeling
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Bijlage 5: Meetschaal voor waargenomen schending van sociale norm

Figuur 3. Schaalitems voor het meten van de waargenomen schending van sociale normen
(Ohbuchi et al., 2006)
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Figuur 4. Aangepaste schaalitems Ohbuchi et al. (2006) voor het meten van de cognitieve
beoordeling
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Bijlage 6: Identificatieschaal Cameron (2007)

Figuur 5. Volledig gestandaardiseerde factorladingen van identificatie-items, waaronder de
items behorende tot studies 3, 4 en 5 (Cameron, 2007)
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Figuur 6. Aangepaste schaal Cameron (2007) voor het meten van de betrokkenheid bij de
Chinese gemeenschap
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Bijlage 7: Fragmenten pretest
Tabel 1. Korte omschrijving fragmenten pretest
Fragment

Link naar bewerkte fragment

Korte omschrijving

1

https://youtu.be/JSjUWEkO_bk

Geel geanimeerd persoon die discriminerende
opmerkingen maakt jegens de Chinese
gemeenschap

2

https://youtu.be/Sv_Vgj_J7_0

Uitzending lied ‘Voorkomen is beter dan
Chinezen’ van Radio 10

3

https://youtu.be/n9Qz-9vt-mg

Fragment waarin een Nederlandse man een
Chinese vrouwelijke bezorger betast

4

https://youtu.be/WFf_IdEe4ao

Twee jongens gooien Nutrilon melkpoeder op
mensen met een Chinese achtergrond

5

https://youtu.be/37FDonHKYL

Mensen met een Chinese achtergrond in

w

Giethoorn worden belachelijk gemaakt met hun
Nederlandse uitspraak

6

https://youtu.be/p3HbZJeeNIA

Fragment uit ‘Ik Hou Van Holland’ met
meneer Cheung

7

https://youtu.be/pONDlFvZew0

Fragment waarin twee mannen een ober met
een Chinese achtergrond aanspreken met
discriminerende opmerkingen

8

https://youtu.be/vfLChj5Mgag

Mensen met een Chinese achtergrond die
aangesproken worden over het coronavirus,
waarbij de manier van interviewen niet volledig
serieus verloopt

9

https://youtu.be/OIhSS_buxqE

Mensen met een Chinese achtergrond die
discriminerende uitingen jegens de Chinese
gemeenschap voorlezen vanaf een
karaokemachine

10

https://youtu.be/Os_aKxcWqYE

Fragment uit ‘Hollands Got Talent’ waarin
Gordon een man met een Chinese achtergrond
vraagt of hij nummer 39 met rijst gaat zingen
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Bijlage 8: Loadings en crossloadings

Figuur 11. Loadings en crossloadings van de variabelen ‘aard van de discriminerende uiting’
(Aard_uit), ‘affectieve beoordeling’ (Affect_b), ‘cognitieve beoordeling’ (Cogn_b), ‘intentie
tot actie ondernemen’ (Intentie) en ‘betrokkenheid tot bejegende sociale groep’ (BetrokCH)
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Bijlage 9: Latente variabelen coëfficiënten

Figuur 12. Composite reliability en Cronbach’s alpha’s variabelen onderzoeksmodel (groen =
goed, rood = onvoldoende)
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