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INLEIDING

Openlijk en onomwonden racisme (‘blatant racism’) is nog weinig onderzocht in Nederland. In deze literatuurstudie 
verkennen we de kenmerken van openlijk en onomwonden racisme. Wat is het, wat zijn de motieven van plegers 
en wat typeert hen? Door wie of wat worden zij beïnvloed? Wat zijn mogelijke aanpakken om openlijk racisme 
te verminderen, en hoe kunnen beleidsmakers en professionals in het veld, die zich richten op de aanpak van 
discriminatie, hier concreet mee aan de slag? Daarover gaat dit onderzoek. In deze inleiding schetsen we eerst 
de achtergrond van het probleem, de definities die we hanteren en vervolgens gaan we in op de doelstelling, 
onderzoeksvragen en onderzoeksmethode. 

ACHTERGROND EN TERMINOLOGIE 

Ter inleiding van ons onderzoek schetsen we de verschillende 

termen die relevant zijn voor dit onderzoek en leggen we uit 

welke termen we hebben gekozen om te hanteren in onze doel- 

en vraagstelling. 

DISCRIMINATIE 

Discriminatie is in onze samenleving een hardnekkig probleem 

dat verschillende vormen aanneemt. Je kunt bijvoorbeeld 

anders worden behandeld of beoordeeld omdat je een man 

of vrouw, jong of oud, gelovig of niet gelovig, homo of hetero 

bent; een handicap hebt. Ook kun je anders worden beoordeeld 

of behandeld louter op basis van afkomst, cultuur, huidskleur 

of nationaliteit. Bijvoorbeeld: je krijgt geen werk omdat je een 

zwarte huidskleur hebt, terwijl je het meest geschikt was voor 

de baan, of je wordt gepest of uitgescholden omdat je een 

Marokkaanse achtergrond hebt. 

RACISME 

Volgens de Europese Unie is racisme “ideas or theories of 

superiority of one race or group of persons of one colour or 

ethnic origin”1 . Het gaat dus om ideeën of theorieën dat de ene 

groep mensen superieur is dan de andere groep. Belangrijk punt 

is dat ‘rassen’ bij mensen natuurlijk niet bestaan; het gaat dan 

ook volgens de EU eigenlijk niet om ‘ras’ maar om huidskleur, 

religie, afkomst of nationale of etnische afkomst. Misdrijven 

met betrekking tot racisme zijn volgens de EU onder meer 

het aanzetten tot geweld of haat ten aan zien van mensen; 

het publiekelijk aanzetten tot geweld of haat tegen een groep 

personen of een lid van een groep op basis van ‘ras’, huidskleur, 

religie, afkomst of nationale of etnische afkomst.2 

LANGE GESCHIEDENIS VAN RACISME

Zoals aan wordt gegeven door de European Council, heeft 

Europa een lange geschiedenis met racisme.3 Aansluitend bij 

de definitie van de EU, refereert de term racisme dan ook in veel 

studies specifiek aan de theorie over superioriteit van de ene 

over de andere groep die bedacht werd in het Europa van de 

negentiende eeuw: de theorie die onderdrukking (in onder meer 

1 https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/glossary_search/racism_en
2 idem
3 http://www.eycb.coe.int/compass/en/chapter_5/5_4.html

 https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/glossary_search/racism_en
http://www.eycb.coe.int/compass/en/chapter_5/5_4.html
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de vorm van slavernij en kolonisatie) legitimeerde door te stellen 

dat (a) er verschillende mensen ‘rassen’ zouden bestaan en (b) 

dat de mensen met een lichtere huidskleur (waarbij de meest 

‘witte’ mensen toen ‘blank’ genoemd werden) superieur zouden 

zijn aan anderen (Charkaoui. 2019). In lijn hiermee beschrijft 

Wekker (2017) de ideologie van racisme, die al eeuwenlang 

speelt in Europa en nu dus nog steeds onderdeel is van ons 

‘cultureel archief’. Lucassen & Lucassen (2019) beschrijven dat 

al hoewel zo’n ‘cultuur archief’ empirisch nog niet is aangetoond, 

het wel aannemelijk is omdat niet te verwachten is dat racisme 

zomaar ineens uit de samenleving verdwenen is. 

‘CULTUREEL’ EN ‘BIOLOGISCH’ RACISME 

Maar racisme gaat niet alleen over de theorie uit de negentiende 

eeuw waarin er verschillende rassen zijn bedacht en het ene 

‘ras’ werd voorgesteld als ‘biologisch’ beter ten aanzien van het 

andere ‘ras’. Het gaat ook om, zoals de European Council schrijft, 

over andere gevoelens van superioriteit: over dat de ene groep 

niet ‘biologisch’ maar ‘cultureel’ altijd superieur is aan de andere 

groep.4 Bij racisme gaat het dus ook gaan om antisemitisme 

of islamofobie, ook wel moslimdiscriminatie genoemd. In het 

geval van antisemitisme gaat het zowel over een negatieve 

houding ten aanzien van joodse mensen vanwege hun religie als 

vanwege hun ‘afkomst’ (Gans, 2003; Van Wonderen & Wagenaar, 

2015). Bij islamofobie of moslimdiscriminatie zien we ook dat dit 

in de praktijk vaak gaat om een combinatie van gediscrimineerd 

worden op grond van zowel afkomst als religie; dat loopt vaak 

door elkaar. Dit blijkt onder meer uit het feit dat ook mensen die 

geen moslim zijn, maar wel een bepaalde etnische achtergrond 

hebben, waartoe veel moslims behoren, gediscrimineerd worden 

op grond van islamfobie (De Koning, 2019). Uit onderzoek van 

het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dit eveneens: 

mensen met bijvoorbeeld Turkse of Marokkaanse achtergrond 

zeggen vaak niet te weten of ze op grond van hun afkomst of 

hun geloof worden gediscrimineerd (Andriessen, Fernee, & 

Wittebrood, 2014).

DEFINITIE IN DIT ONDERZOEK

In dit onderzoek sluiten we aan bij de definitie van de EU van 

‘racisme’: ideeën of theorieën over dat de ene groep mensen 

superieur is dan de andere groep. Een paar voorbeelden: het 

kan dus bijvoorbeeld gaan om racisme van ‘witte’ mensen 

naar ‘zwarte’ mensen of mensen ‘van kleur’. Of om racisme 

van mensen die geen moslim zijn naar moslims of van niet-

joden naar joden. Maar we bekijken het fenomeen breed: we 

includeren bijvoorbeeld ook onderzoek naar racisme tussen 

etnische, religieuze of culturele groepen (die in de minderheid 

zijn in Europa) onderling, welke ook een lange geschiedenis 

kunnen hebben zoals tussen Koerden en Turken; Arabieren en 

Berbers; (Surinaamse) hindoes versus moslims; Islamitische 

Noord-Afrikanen versus ‘zwarte’ Afrikanen et cetera).

VERSCHIL IMPLICIETE EN EXPLICIETE VOOROORDELEN

De meeste mensen vinden discriminatie verkeerd blijkt niet 

alleen uit een vragenlijstonderzoek onder de Nederlandse 

bevolking van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) (den 

Ridder, Andriessen, & Dekker 2017), maar ook bijvoorbeeld 

in de Verenigde Staten (Gawronski, Brochu, Sritharan, & 

Strack, 2012). Toch is discriminatie nog een veel voorkomend 

probleem bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt in Nederland (Ramos, 

Thijssen, & Coenders, 2019; Thijssen, Lancee, Veit, & Yemane, 

2019). Een belangrijke voorspeller van discriminerend gedrag 

(zoals iemand uit de weg gaan of agressief gedrag naar een 

persoon vanwege diens afkomst) zijn vooroordelen (Wagner, 

Christ, & Pettigrew 2008). Veel mensen hebben in enige mate 

vooroordelen - negatieve gevoelens ten aanzien van een persoon 

omdat deze wordt gezien als bijvoorbeeld ‘zwart’, ‘migrant’ 

of ‘buitenlander’(Gordijn & Wigboldus, 2013), maar deze 

vooroordelen zijn lang niet altijd bewust en expliciet. Impliciete 

vooroordelen zijn associaties die direct actief worden in het brein 

zonder dat iemand dit in de gaten heeft. Het uit zich in iemands 

gedrag of oordeel zonder dat deze daar zelf bewust van hoeft te 

zijn of dit opzettelijk doet (Dovidio, Kawakami, & Gaertner, 2002; 

Gawronski & Bodenhausen 2006; Greenwald & Banaji, 1995; 

Greenwald, McGhee & Schwartz, 1998). Expliciete vooroordelen 

zijn daarentegen een voorspeller van opzettelijk gedrag (Dovidio 

et al., 2002). Dat zijn dus vooroordelen die je door middel van 

een vragenlijst met stellingen over minderheidsgroepen;, zoals 

in het genoemde onderzoek van het SCP (Hofmann, Gawronski, 

Gschwendner, & Schmitt, 2005). Dat betekent dat mensen die 

impliciete vooroordelen hebben, mensen zijn die zonder dat 

ze het in de gaten hebben een voorkeur hebben voor een ‘wit’ 

persoon (bijvoorbeeld in een sollicitatieronde) ten nadele van een 

niet ‘wit’ persoon, maar niet goed weten waarom ze die voorkeur 

hebben. Mensen daarentegen, die expliciet vooroordelen hebben 

zijn zich er van bewust dat ze de ‘witte’ persoon liever aannemen 

vanwege diens huidskleur en afkomst. Mensen die expliciet 

vooroordelen hebben, hebben weinig motivatie om hun eigen 

vooroordelen te verbergen of te onderdrukken, terwijl mensen 

4 http://www.eycb.coe.int/compass/en/chapter_5/5_4.html

http://www.eycb.coe.int/compass/en/chapter_5/5_4.html
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die impliciete vooroordelen hebben die motivatie wel kunnen 

hebben (Ziegert & Hanges, 2005). 

DEFINITIE OPENLIJK EN ONOMWONDENE RACISME

In de sociale psychologie worden mensen die hoger scoren op 

expliciete vooroordelen op verschillende manieren geduid. Het 

gaat dan onder meer over mensen die ‘ouderwets racistisch’ 

zijn in tegenstelling tot mensen die ‘modern racistisch’ zijn. 

Mensen die ‘ouderwets racistisch’ zijn, zijn mensen die niet 

geloven in gelijkheid, voorstander zijn van segregatie en openlijk 

discrimineren (Gawronski, et al., 2012). Mensen die ‘modern 

racistisch’ zijn vinden dat er geen discriminatie is, ze beschouwen 

dat als iets van het verleden. Echter ze hebben zelf wel een 

expliciet negatieve reactie ten aanzien van minderheidsgroepen 

en stellen bijvoorbeeld dat er te veel mensen van een bepaalde 

groep zijn of dat minderheidsgroepen zouden worden 

voorgetrokken (Son Hing, Chung-Yan, Hamilton, & Zanna, 2008). 

Een andere variant is het onderscheid tussen ‘blatant prejudice’ 

en ‘subtle prejudice’, dat ook wel in diverse Europese onderzoeken 

wordt gebruikt om racisme te meten (Zick, Pettigrew, & Wagner, 

2008). Bij de eerste groep gaat het om mensen die ‘direct’ 

racistisch zijn en er open over spreken dat minderheidsgroepen 

een gevaar zijn voor de samenleving en deze groep afwijzen. 

Ook hebben zij onomwonden negatieve emoties ten aanzien 

van mensen die ze zien als ‘anders’ (Zick et al., 2008). Bij ‘subtiel 

racisme’ daarentegen gaat het meer om indirect racisme (Zick et 

al., 2008). Een term die nauw aansluit op de concept van ‘blatant 

prejudice’ en ‘ouderwets racistisch’ is ‘blatant racism’ (Pettigrew 

en Meertens, 1995). Hieronder wordt racisme verstaan dat ‘hot, 

close and direct’ is. Vrij vertaald gaat het er om dat bij ‘blatant 

racism’ individuen of groepen vastgepind of beoordeeld worden 

op hun culturele of etnische achtergrond waaraan een negatieve 

betekenis wordt toegekend. Deze negatieve houding gaat 

gepaard met directe en soms zelfs gewelddadige uitingen, hetzij 

in woorden, hetzij in gedragingen naar personen en bezittingen. 

In dit onderzoek sluiten we daarbij aan en kiezen we voor het 

gebruiken van de term ‘openlijke en onomwonden vormen van 

racisme’. Daarmee bedoelen we ‘racistische gedragingen en 

uitingen tegen individuen of hele bevolkingsgroepen, die op een 

open en duidelijke wijze en doelbewust gedaan worden.’ We 

nemen echter in ons onderzoek ook aanverwante concepten 

mee als ‘blatant prejudice’ en ‘ouderwets racistisch’. 

OPENLIJK EN ONOMWONDENE RACISME IN NEDERLAND 

ANNO 2020

Openlijk en onomwondene racisme is van vrijwel alle tijden en 

culturen. Maar na de Shoah, met de dekolonisatie, de invloed 

van de Afro-American Civil Rights Movement en de komst van 

een multiculturele samenleving vanwege arbeids- en koloniale 

migratie is er een lange periode in Nederland geweest waarin het 

openlijk uiten van vooroordelen op basis van huidskleur, religie 

of afkomst in veel kringen ‘not done’ was. Openlijk racisme 

werd stevig afgekeurd en ook strafrechtelijk aangepakt. Een 

groot probleem bleef echter wel de meer onbewuste ‘bias’. De 

huidige aanpak van discriminatie in Nederland (zoals belegd 

bij onder meer antidiscriminatievoorzieningen) op onder meer 

sportvelden, scholen en bedrijven is daar dan ook met name 

op gericht. Momenteel zijn er echter groepen/subculturen in 

Nederland in opkomst die juist heel openlijk discrimineren in 

met name de openbare online ruimte (‘blatant racism’ in het 

Engels). Volgens diverse recente publicaties (zoals NCTV - 

Dreigingsbeeld Terrorisme Factsheet Extreemrechts en de 

Monitor racisme, antisemitisme en extreemrechts geweld in 

Nederland), is sprake van groeiende online aanwezigheid van 

racistische stromingen (zoals alt right), die invloed hebben 

op het maatschappelijk debat, waarbij het niet alleen gaat om 

het afwijzen van bepaalde culturen en religies, maar waarbij 

ook ouderwetse theorieën over ras worden hergebruikt (NCTV, 

2019; Wagenaar, 2019; Tierolf, Drost & Van Kapel, 2018). Denk 

bijvoorbeeld aan uitspraken over het willen hebben van ‘een 

blank Europa’. Behalve cultuurracisme, is ook het ‘biologisch 

racisme’, met de bijhorende rassentheorieën, weer zichtbaar. 

Dit kan gepaard met complottheorieën over een pogingen tot 

‘omvolking van Nederland door politieke en bestuurlijke elites; 

een zogenaamde dreigende ‘genocide op het witte ras’ (Tierolf, 

et al, 2018; Wagenaar, 2019). 

De groep mensen die echt de straat op gaat, demonstraties 

houdt met racistische leuzen of zelfs moskeeën bedreigd, is 

echter relatief klein, zo stelt promovendi Sterkenburg (2020) 

in Vrij Nederland. Het gaat om 250 tot hooguit 300 mensen. 

Maar, zo stelt Sterkenburg op basis van interviews met deze 

racistische activisten, opvallend is dat deze activisten weinig 

afkeuring zeggen te krijgen in hun omgeving. Waar in de jaren 90 

deze activisten vaak terecht kwamen in een sociaal isolement 

is daar nu geen spraken van omdat hun opvattingen veel breder 

worden gedeeld in de samenleving, aldus Sterkenburg op basis 

van haar interviews. 

FOCUS OP OPENLIJK EN OMWONENDEN RACISME DOOR 

INDIVIDUELE BURGERS 

Het voorliggende onderzoek gaat niet over extreemrechtse 

activisten die in georganiseerd verband actief zijn zoals in het 

onderzoek van Sterkenburg (2020), maar focust op individuele 

burgers die zich openlijk en racistisch uitlaten ten aanzien 

van groepen mensen op basis van hun (vermeende) afkomst, 
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religie, huidskleur of nationaliteit. Deze burgers kunnen zowel 

politiek links, als rechts georiënteerd zijn of helemaal geen 

politieke interesses hebben. En deze burgers kunnen zowel 

‘wit’ zijn of zelf tot een etnische minderheidsgroep behoren. 

Wat zij gemeenschappelijk hebben is dat zij openlijk uiting 

geven in woorden en/of daden aan racistische opvattingen; 

zij zijn hier bijvoorbeeld open over op sociale media, in hun 

eigen sociale omgeving, straat, werkvloer of maatschappelijke 

organisaties, of delen dit zonder blikken of blozen met 

onderzoekers in vragenlijsten of interviews. Denk bijvoorbeeld 

aan de mensen die op Twitter, Facebook of andere sociale 

media racistische berichten schrijven en verspreiden onder 

bijvoorbeeld nieuwsberichten of tweets van mensen met een 

migratieachtergrond al dan niet Bekende Nederlanders. Het gaat 

dus om burgers die er geen doekjes om winden dat hun ideeën 

regelrecht ingaan tegen het eerste artikel van de Nederlandse 

grondwet. 

DOELSTELLING 

Het doel van dit verkennende onderzoek is: 

1.  Inzicht krijgen in opkomende openlijke onomwonden 

vormen van racisme. Wat zijn de kenmerken van individuele 

plegers van deze vormen van racisme? Ofwel: wat zijn 

de overstijgende kenmerken die bij veel van deze plegers 

terugkomen? Wat is de inhoud en structuur/redenatie 

(‘narratieven’) van de racistische uitingen? Waar komt dit 

racisme vandaan en wat zijn de motieven van plegers? Door 

welke actoren worden de individuele plegers beïnvloed/ 

wie of wat ‘voedt’ hen? Wat zijn triggerfactoren waardoor 

onomwonden racistische overtuigingen openlijk worden 

geuit?

2. Inzicht krijgen in wat werkt om deze vormen van racisme 

te verminderen; zowel vanuit evidence based kennis (de 

wetenschappelijke literatuur) als practice based kennis 

(praktijkkennis van experts).

3. Deze inzichten ophalen en delen met het werkveld dat zich 

bezighoudt met antidiscriminatie en aanknopingspunten 

formuleren voor toekomstig beleid en aanpak.

ONDERZOEKSVRAGEN 

De onderzoeksvragen die centraal staan zijn: 

1.  Wat zijn de kenmerken (zoals wereldbeelden, leeftijd, 

sekse en opleidingsniveau)van mensen die openlijk en 

onomwonden racistisch zijn? 

2.  Wat zijn de motieven van mensen die zich openlijk en 

onomwonden racistisch uiten? 

3.  Door welke actoren of factor worden deze individuele 

personen beïnvloed/ wie of wat ‘voedt’ hen? 

4.  Wat zijn triggerfactoren waardoor onomwonden racistische 

overtuigingen openlijk worden geuit?

5.  Wat zijn de gevolgen van openlijk en onomwonden racisme 

voor slachtoffers? 

6.  Wat zijn effectieve manieren om openlijk en onomwonden 

racisme te verminderen? 

ONDERZOEKSMETHODE 

De opzet van dit onderzoek is een literatuuronderzoek, 

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden zijn we op zoek 

gegaan naar wetenschappelijke artikelen via de openbaar 

toegankelijke database Google Scholar. We hebben in het 

bijzonder gefocust op wetenschappelijke empirische studies die 

zijn gepubliceerd in peer reviewed journals. Gezien de beperkte 

tijd voor het onderzoek focussen we ons waar mogelijk op 

reviews. Wanneer het geen peer-reviewed artikel betreft is dit 

expliciet aangegeven. 

Zoektermen die onder meer gebruikt zijn, zijn termen die refereren 

aan openlijk en onomwondene racisme zoals ‘blantant racisme’ 

en ‘old-fashioned racism’ en ‘explicit racism’ in combinatie met 

onder meer termen die aansluiten bij de onderzoeksvragen zoals 

‘motives’ en ‘interventions’.

We hebben verschillende type studies bekeken. 

•  Relatief vaak betreft het Randomized Controlled Trials 

(RCT’s): studies waarin deelnemers willekeurig (at random) 

worden verdeeld over verschillende groepen. Dit type 

onderzoek geeft aanwijzingen over causaliteit: het één leidt 
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tot het ander. Met name voor de onderzoeksvraag over 

effectieve aanpakken (vraag 5) zijn dit type onderzoeken 

relevant. Uiteraard zijn ook reviews en meta-analyses over 

RCT’s meegenomen. 

•  Daarnaast hebben we ook gekeken naar crosssectionele 

studies: studies met een voor- en nameting maar zonder 

controlegroep. Deze geven aanwijzingen over samenhang, 

maar nog niet altijd over causaliteit. 

• Bij zowel bij RCT’s als cross sectionele studies gaat 

het voor een deel om experimenten uitgevoerd in 

een laboratoriumsetting, maar er zitten ook een 

aantal veldonderzoeken bij. In veldonderzoek wordt 

in praktijksituaties gekeken naar het effect van 

een interventie met daarin meestal verschillende 

werkwijzen. Vaak blijft in een veldonderzoek 

onduidelijk welke werkwijze heeft geleid tot welk effect. 

Laboratoriumonderzoeken bieden hier meer informatie 

over. Deze zoomen in op een bepaalde werkwijze en 

letten daarbij vaak ook op de voorwaarden voor het 

goed uitvoeren van de werkwijze. In tegenstelling tot in 

de praktijk kunnen in het lab veronderstelde werkzame 

elementen geïsoleerd worden en daarmee gecheckt 

worden op hun werkzaamheid. Het is echter nooit 

geheel zeker of een eventueel aangetoond effect ook 

in praktijksituaties zal optreden en of de resultaten 

herhaald kunnen worden. Daarom is het streven om in 

het onderzoek conclusies niet te baseren op één, maar 

op meerdere studies.

•  Ook bevolkingsonderzoeken (onderzoeken waarin gemeten 

is hoe de bevolking denkt over een bepaald thema) zijn 

meegenomen. Deze onderzoeken geven een goed beeld 

van hoe frequent bepaald denkbeelden voorkomen onder 

de bevolking en welke kenmerken deze personen hebben. 

•  Er zijn ook een aantal kwalitatieve studies meegenomen. 

In totaal zijn er ongeveer 200 studies bestudeerd en meegenomen 

in het onderzoek. 
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KENMERKEN, MOTIEVEN 
EN (TRIGGER)FACTOREN 

In dit hoofdstuk beschrijven we de kenmerken van mensen die openlijk en sterk racistisch zijn en benoemen we 
motieven en factoren die hierin een rol spelen. We beschrijven dit op drie niveaus: micro-, meso- en macroniveau. 
Op het microniveau gaat het om individuele factoren die de kans op openlijk en onomwonden racistische 
opvattingen en uitingen vergroten. We beschrijven hierbij ook welke type wereldbeeld de kans vergroot op openlijk 
en onomwonden racisme en de factoren die daar weer van invloed op zijn. Vervolgens gaan we in op factoren die 
spelen op het mesoniveau: contextuele en trigger factoren voor open racistische uitingen. Op het macroniveau 
beschrijven we de factoren en invloeden vanuit de samenleving . 

1.1. KENMERKEN, MOTIEVEN EN FACTOREN OP 
MICRONIVEAU 

Discriminatie komt overal voor en daar zijn verschillende 

oorzaken voor aan te wijzen. Een bekende verklaring komt 

voort uit de sociale identiteitstheorie van Turner en Tajfel uit 

1986. Deze theorie stelt dat sociale identiteit wordt afgeleid 

van groepslidmaatschap; oftewel de groepen waar iemand 

toe behoort. Volgens deze theorie streven mensen er naar 

een positieve sociale identiteit te behouden en deze positieve 

identiteit kom voort uit het vergelijken van de eigen groep met 

andere vergelijkbare groepen (Brown, 2000). Volgens Turner’s 

(1987) theorie van zelfcategorisatie leidt het categoriseren van 

jezelf, tot het accentueren van overeenkomsten met de eigen 

categorie en het accenturen van de verschillen met andere 

relevante categorieën (Doosje, Spears, Ellemers, & Koomen, 

1999; Gaertner et al., 2000; Wenzel, Mummendey & Waldzus, 

2008), zoals ook beschreven wordt in de KIS publicatie over 

polarisatie (Verloove, van Wonderen & Felten, 2019). Het indelen 

in categorieën, oftewel het indelen in verschillende groepen, an 

sich leidt zelfs al gauw tot vooroordelen, zonder dat er zelfs 

sprake is van bijvoorbeeld competitie tussen deze groepen 

(Gaertner, et al., 2000; Van Hiel, 2016). Veel mensen hebben 

dan ook in meer of mindere mate vooroordelen. Maar hoe komt 

het dat sommigen mensen zulke sterke vooroordelen hebben 

en hierop volop uiting aan geven? Er zijn volgens de sociaal 

wetenschappelijke literatuur twee specifieke wereldbeelden te 

identificeren die het risico vergroten dat mensen onomwonden 

racistische opvattingen hebben en deze openlijk uiten. Het gaat 

enerzijds om mensen die een ‘rechts autoritair’ wereldbeeld 

hebben en anderzijds om mensen die een wereldbeeld hebben 

dat uitgaat van een maatschappelijke hiërarchie van groepen 

(sociale dominantie oriëntatie). Cruciaal is dat het niet een 

‘karaktertrek’ is, zoals eerst werd gedacht, maar dat het eerder 

gaat over het hebben van een bepaald wereldbeeld (Perry, Sibley, 

& Duckitt, 2013). 

1.1.1. MENSEN DIE ‘RECHTS AUTORITAIR’ ZIJN INGESTELD

Mensen die ‘rechts autoritair’ zijn ingesteld (‘right wing 

authoritarianism’, afgekort RWA) hebben een wereldbeeld 

waarbij uit gegaan wordt van ‘behoudenheid’; de dingen moet 

zo blijven zoals ze zijn en waarin het belangrijk is autoriteiten 

te gehoorzamen (Altemeyer, 1998; Heaven, Ciarrochi, & Leeson, 

2011; Sibley & Duckitt, 2008). Deze mensen zijn vaak ook erg sterk 

religieus (Altemeyer, 1998; Heaven, Ciarrochi, & Leeson, 2011). 

Uit een meta-analyse en review van Sibley en Duckitt. (2008) 

en uit een review van Anderson en Ferguson (2018) blijkt dat 

deze mensen onder meer sterke expliciete vooroordelen hebben. 

Het gaat,zoals Hing en Zanna (2010) beschrijven, om expliciete 

vooroordelen ten aanzien van etnische minderheden, vrouwen 

en homoseksuelen. In een recent onderzoek onder Nederlanders 

1
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werd gevonden dat hoog scoren op RWA samenhangt met 

het minder willen helpen van asielzoekers, het steunen van 

hard of streng asielbeleid en een minder welkome houding 

ten aanzien van zowel vluchtelingen die vluchten voor oorlog 

als vluchtelingen die vluchten voor armoede (‘economische 

vluchtelingen’) (Onraet, Van Hiel, Valcke, & Assche, 2019). Echter 

of mensen die hoog scoren op RWA openlijk uitkomen voor hun 

vooroordelen hangt sterk af van de sociale norm; het lijkt er op 

dat zij met name openlijk zijn over hun vooroordelen, als dit 

aansluit bij de sociale normen (Whitley 1999).

1.1.2. MENSEN DIE GELOVEN IN EEN HIËRARCHIE TUSSEN 

GROEPEN (‘SOCIAL DOMINANCE ORIENTATION’)

Mensen die geloven in ‘sociale dominantie’ (‘social dominance 

orientation’, afgekort SDO) gaan uit van een wereldbeeld waarin 

er hiërarchieën tussen verschillende (o.a. etnische) groepen 

moeten zijn en zij geloven in een wereldorde waarin dominante 

groepen de baas zijn (Duckitt & Sibleym, 2007; Ekehammar, 

Akrami, Gylje & Zakrisson, 2004; Meuleman, Abts, Slootmaeckers 

& Meeusen, 2017; Whitley, 1999). Mensen die uitgaan van 

sociale dominantie zijn bezig hun geprivilegieerde positie te 

behouden en zijn competitief ingesteld om te zorgen dat ze in de 

dominante positie blijven (Heaven, Ciarrochi, & Leeson, 2011). Uit 

een meta-analyse en review van Sibley en Duckitt. (2008) en uit 

een review van Anderson en Ferguson (2018) blijkt dat mensen 

met SDO sterke expliciete vooroordelen hebben. Zoals Hing en 

Zanna (2010) beschrijven, gaat het om expliciete vooroordelen 

ten aanzien van een hele reeks groepen: etnische minderheden, 

vrouwen, homoseksuelen maar ook mensen met een beperking, 

huisvrouwen, feministen en migranten. Ze hebben niet alleen 

negatieve gevoelens ten aanzien van deze groepen, maar ze 

vinden ook vaak dat de overheid zich minder in moeten spannen 

voor deze groepen (Whitley 1999). De vooroordelen die mensen 

met hoge SDO hebben, zijn voorspeller van discriminatie 

(Michinov, Dambrun, Guimond, & Méot, 2005).

SDO kan worden gezien als een belangrijke oorzaak van 

expliciete vooroordelen: mensen die hier hoog op scoren, hebben 

een paar jaar later meer expliciete vooroordelen (Kteily, Sidanius, 

& Levin, 2011). In het eerder genoemde recente onderzoek onder 

Nederlanders werd gevonden dat hoog scoren op SDO (net als 

hoog scoren op RWA) samenhangt met het minder willen helpen 

van asielzoekers, het steunen van harde of streng asielbeleid en 

minder welkome houding ten aanzien van zowel vluchtelingen 

die vluchten voor oorlog als vluchtelingen die vluchten voor 

armoede (‘economische vluchtelingen’) (Onraet, Van Hiel, Valcke, 

& Assche, 2019).

Alhoewel het wereldbeeld van mensen die hoog scoren op 

SDO, overeenkomsten vertoont met dat van mensen die hoog 

scoren op RWA, is het wel duidelijk anders en betreft het ook 

verschillende mensen: mensen met SDO zien de wereld als 

een strijdtoneel en mensen met RWA zien de wereld als een 

gevaarlijke plek (Hing & Zanna, 2010). 

Het profiel van mensen die hoog scoren op SDO is duidelijk 

herkenbaar in de beschrijving die is gemaakt van extreemrechtse 

groepen (zoals alt right) die actief zijn op het internet. Volgens 

de organisatie Nuance door Training en Advies (NTA) (2018) 

die een beschrijving heeft gemaakt van deze groepen, hebben 

deze groepen niet alleen zoals mensen met SDO een afkeer van 

etnische minderheden, feministen en LHBT-personen, maar is 

men er van overtuigd dat er binnenkort een ‘rassenoorlog’ of 

‘cultuuroorlog’ gaat uitbreken. Het wereldbeeld is dat de wereld 

bestaat uit stammen die onvermijdelijk met elkaar concurreren, 

zo beschrijft NTA. Er worden zelfs voorbereiding getroffen voor 

de strijd: o.a. gevechtstraining en een fascinatie voor wapens 

(NTA, 2018). SDO voorspelt stemmen op extreem rechtse 

partijen (Cornelis & Van Hiel, 2015). 

UNIVERSEEL? 

Uit onderzoek van Pettigrew (et al., 1997) blijkt 

dat de sociaal psychologische factoren die onder-

liggend zijn aan racisme in de Verenigde Staten, 

vergelijkbaar zijn met die van racisme in onder 

meer Nederland en Duitsland. Sociale factoren 

spelen dus een belangrijk rol bij racisme maar 

psy-chologische processen zijn in verschillende 

landen vergelijkbaar met elkaar. Mensen met SDO 

en RWA zien als risicogroepen voor openlijke en 

onomwonden vooroordelen komt dan ook naar 

vo-ren uit onderzoek dat gedaan is in diverse landen 

en werelddelen. 

Bijvoorbeeld: onderzoek van Dunbar en Simonova 

(2003) laat zien dat RWA een cross-culturele 

voorspeller is van het uiten van vooroordelen: zij 

toonden aan dat RWA gepaard gaat met meer 

antisemitisme in Tsjechië, maar in de Verenigde 

Staten gaat RWA gepaard met een negatieve 

houding ten aanzien van mensen met een donkere 

huidskleur (Dunbar & Simonova, 2003).



10Openlijk en onomwonden racisme 

1.1.3. MOTIEVEN BINNEN DE RWA EN SDO TYPOLOGIEËN

Zoals hierboven beschreven zijn er twee groepen mensen met 

een typerend wereldbeeld - die sterke vooroordelen hebben 

tegenover mensen die zij zien als behorende tot een andere 

groepen: mensen die geloven in sociale hiërarchie tussen 

verschillende groepen mensen en gelijkheid afwijzen (SDO) 

en mensen die rechts autoritair zijn ingesteld (RWA). Deze 

mensen hebben verschillende motieven om sterk te hangen 

aan vooroordelen. De SDO groep heeft een competitie motief: 

zij gaan uit van hiërarchieën tussen groepen en willen de meest 

dominante groep zijn. Zij zien de wereld als een strijdtoneel. Dit 

wereldbeeld is ook herkenbaar in de extreemrechtse groepen die 

erg actief zijn op het internet (NTA, 2018). Maar bij RWA zit dit 

anders: dit gaat om mensen die behoudend zijn en graag hun 

eigen groep willen beschermen. Zijn zien de wereld niet als een 

strijdtoneel maar ervaren de wereld vooral als bedreigend. Zij zien 

andere groepen mensen vaak als een mogelijke bedreiging voor 

hun eigen groep en dat is hun motief om sterke vooroordelen 

te hebben ten aanzien van andere etnische groepen, aldus 

het model van Duckitt (2001); dit wordt ook beschreven door 

Asbrock, Christ, Duckitt en Sibley (2012). Dit komt ook in enige 

mate overeen met de beschrijving van de aantrekkingskracht 

van extreemrechts. Uit interviews met aanhangers komt naar 

voren dat men een gevoel heeft van samenzijn; ‘wij tegen de 

wereld’ (NTA, 2018 op basis van onderzoek van Bellingcat). 

Uit een experimentele studie van Thomsen, Green en Sidanius 

(2008) komt naar voren dat mensen die hoog scoren op SDO 

eerder bereid zijn (in de fictieve situatie dat de politie migranten 

zou gaan opsporen en vervolgen vanwege hun migrant zijn), de 

politie te helpen bij het opsporen en vervolgen van migranten, 

in het geval dat migranten zich juist gaan aanpassen aan de 

dominante groep. Mensen die hoog scoren op RWA daarentegen, 

zijn juist eerder bereid (in een fictieve situatie) migranten te gaan 

vervolgen als ze zich juist niet aanpassen aan de normen van de 

dominante groep. Dat betekent dat mensen die hoog scoren op 

RWA dus juist streven naar vergaande integratie (of assimilatie) 

van migranten terwijl mensen die hoog scoren op SDO, dat juist 

niet willen: als migranten goed integreren worden zij juist een 

grotere bedreiging voor mensen die hoog scoren op SDO. Deze 

resultaten passen in het model van Duckitt (2001): de mensen 

die hoog scoren op RWA zijn bevooroordeeld ten aanzien van 

andere etnische groepen omdat deze voor hun gevoel hun 

normen en waarden bedreigen, maar de mensen die hoog 

scoren op SDO willen juist dat er verschillende groepen blijven 

bestaan en willen zelf nadrukkelijk de dominante groep blijven. 

In Vlaams onderzoek is tevens te zien dat SDO meer gekoppeld 

is aan ‘blatant’ racisme, terwijl RWA ook gekoppeld kan zijn aan 

meer subtiele vormen van racisme (Hiel & Mervielde, 2005).

1.1.4 VOORSPELLENDE FACTOREN VOOR EEN RWA OF SDO 

WERELDBEELD 

Er zijn uit onderzoek diverse factoren naar voren gekomen die 

een RWA en SDO wereldbeeld voorspellen. Het gaat om de 

volgende factoren: 

Opvoeding: 

Al in de eerste theorieën over autoritaire persoonlijkheden, wordt 

er verwezen naar de invloed van opvoeding (Adorno, Frenkel-

Brunswick, Levinson,& Sanford, 1950), zo wordt onder meer 

beschreven door Manzi, Roccato, Paderi, Vitrotti & Russo (2017). 

Volgens Altemyer (1998) en Fraley, Griffin, Belsk en Roisman 

(2012) is er een relatie tussen een autoritaire opvoedingsstijl 

en het hebben van autoritaire opvattingen op latere leeftijd. Ook 

is bekend dat volwassenen die als kind hebben meegekregen 

dat het vooral belangrijk is om te focussen op hoe je op de 

buitenwereld overkomt (in tegenstelling tot gericht zijn op 

zelfontwikkeling), later een grotere kans hebben om een 

RWA of SDO wereldbeeld te ontwikkelen (Duriez, Soenens, & 

Vansteenkiste, 2007). Volwassenen die van huis uit minder het 

belang van autonomie hebben meegekregen en de informatie 

krijgen dat hun land in een bedreigende situatie verkeert, scoren 

hoger op RWA dan degene die als kind hebben meegekregen dat 

automatie belangrijk is (Manzi et al., 2017). 

Intelligentie

Uit onderzoek van Heaven, Ciarrochi, Leeson (2011) komt naar 

voren dat een lage verbale intelligentie in de eerste klas van ‘high 

school’ een voorspeller is van het geloven in ‘sociale dominantie’ 

(‘social dominance orientation’) en rechts autoritair zijn (‘right 

wing authoritarianism’) in de laatste klas van ‘high school’. Dit 

komt ook uit andere onderzoeken naar voren: mensen met 

minder sterker cognitieve vaardigheden, zijn vaker politiek rechts 

en hebben meer vooroordelen, zo blijkt uit een meta-analyse 

van Onraet, Van Hiel, Dhont, Hodson, Schittekatte en De Pauw 

(2015). Dit geldt in het bijzonder voor vaardigheden ten aanzien 

van het begrijpen van verbale informatie, taalontwikkeling, woord 

kennis, luister- en communicatievaardigheden en grammatica 

sensitiviteit; met name voor mensen die rechts autoritair zijn 

(‘right wing authoritarianism’) (Onraet, et al., 2015). Ook uit 

onderzoek uit 2017 naar politieke voorkeuren kwam naar voren 

dat lagere cognitieve mogelijkheden, een voorspeller vormden 

voor zowel RWA als SDO (Choma & Hanoch, 2017). 
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Ervaren dreigingen

Mensen die hoog scoren op RWA en SDO voelen zich eerder 

bedreigd: uit onderzoek onder Nederlanders kwam naar voren 

dat zij vluchtelingen eerder beschouwen als economische 

vluchtelingen, wat leidt tot meer gevoelens van bedreiging, wat 

weer leidt tot een meer negatieve houding naar vluchtelingen 

(Onraet, Van Hiel, Valcke, & Assche, 2019). Dit komt overeen 

met onderzoek van Earle, en Hodson (2019) waaruit blijkt dat 

mensen die meer uitgaan van een wereldbeeld van RWA of SDO, 

zich eerder bedreigd door de groepsgrootte van migranten; 

zij vinden sneller dat er te veel migranten zijn en voelen zich 

daardoor bedreigd. Dat is in lijn met onderzoek dat laat zien dat 

het gevoel economisch bedreigd te worden (‘ze pakken onze 

banen af’) soms een oorzaak kan zijn van vooroordelen (Burns 

& Gimpel, 2000), net als en nog meer geldt dit voor het gevoel 

van symbolische bedreiging (‘onze cultuur wordt bedreigd’) 

(Velasco González, Verkuyten, Weesie & Poppe, 2008; Wirtz, 

van der Pligt, & Doosje, 2016 ) of een gevoel van bedreiging van 

de veiligheid (Noll, Poppe, & Verkuyten, 2010). Gevoelens van 

boosheid en angst zijn onder meer veroorzakers van het idee 

bedreigd te worden (Erisen & Kentmen-Cin, 2017). Of mensen 

zich bedreigd voelen hangt ook samen met de sociale context. 

Als mensen het idee krijgen dat de samenleving in gevaar is, dan 

scoren mensen in enige mate hoger op SDO en met name op 

RWA, zo komt uit diverse onderzoeken (Akrami, Ekehammar, 

Bergh, Dahlstrand & Malmsten, 2009, Duckitt, 2006; Duckitt & 

Fisher, 2003). Dat neemt echter niet weg dat de ene persoon, 

ongeacht de sociale context waarin meer of minder gevoelens 

van bedreiging worden aangewakkerd, hoger scoort op SDO en 

RWA dan de andere persoon (Akrami et al., 2009).

Perceptie van sociale normen: 

Uit een onderzoek van Gatto en Dambrun (2012) komen 

aanwijzingen naar voren dat RWA en SDO ook worden bepaald 

door de waargenomen groepsnormen en dit wordt bevestigd in 

een dissertatie van Wetterer (2015). Er zijn dus verschillen te zien 

tussen mensen en de mate van vooroordelen, maar daarnaast 

zorgen bepaalde sociale situaties voor grotere vooroordelen of 

juist minder vooroordelen (Akrami, et al., 2009): dus bijvoorbeeld 

in een situatie waarin negatieve normen heersen ten aanzien 

van migranten wordt veel meer gediscrimineerd dan in situaties 

waarin juist positieve normen heersen. Dit is in lijn met diverse 

onderzoeken die laten zien dat sociale normen bepalend zijn 

voor of er wel of niet gediscrimineerd wordt (zie o.a. Crandall, 

Eshleman, & O’brien, 2002; Zitek & Hebl, 2007). Ook in onderzoek 

naar antisemitisme onder moslims in Europa is dit terug te zien: 

op basis van interviews wordt geconcludeerd dat antisemitisme 

een sociale norm is onder bepaalde groepen jonge moslims 

(Jikeli, 2015). 

Hoge status

Mensen die tot de dominante groep behoren (bijvoorbeeld omdat 

ze in de meerderheid zijn wat betreft afkomst of religie), scoren 

vaker hoger op SDO dan mensen die daar niet toe behoren: dat 

betekent dat in de West Europese context vooral ‘witte’ mensen 

een risico groep vormen voor SDO (Guimond, Dambrun, Michinov, 

& Duarte, 2003; Sidanius, Levin, Liu, & Pratto, 2000). Anders dan 

minderheidsgroepen, voelen ‘witte’ mensen met SDO zich ook 

vaker het slachtoffer van minderheidsgroepen, zoals passend in 

hun wereldbeeld waarin de ene groep de andere domineert en zij 

zich zelf dus slachtoffer vinden wanneer ze een kleinere groep 

dreigen te worden (Thomsen, et al., 2010). 

1.1.5 VOORSPELLENDE INDIVIDUELE FACTOREN VAN 

OPENLIJK EN OMWONENDE RACISME 

Naast studies die zich richten op RWA en SDO, zijn er ook 

studies die zich in het algemeen richten op het verband tussen 

risicofactoren en het hebben van sterke en / of openlijke 

racistische overtuigingen, vooroordelen en stereotypen, zoals 

passend is bij het concept van openlijk en onomwonden racisme 

(zie inleiding). Waar volgens wetenschappelijke studies ook een 

rechtstreeks verband blijkt tussen risicofactoren en openlijk en 

onomwonden racisme, melden we dat expliciet.

Persoonsgebonden factoren: opleidingsniveau, sekse en 

leeftijd

In verschillende onderzoeken naar attitudes en negatieve 

vooroordelen over bevolkingsgroepen met andere culturele, 

etnische of religieuze achtergronden wordt (mede) gekeken 

naar de invloed van verschillende persoonsgebonden variabelen 

zoals opleidingsniveau, sekse en leeftijd. Ten eerste lijkt sekse 

een rol te spelen: vrouwen zijn positiever over mensen uit andere 

bevolkingsgroepen dan mannen (Strabac & Listhaug, 2008; Ogan 

et al., 2014; Van Wonderen & Van Kapel, 2016). Docenten geven 

aan dat bij voorvallen van moslimdiscriminatie in het voortgezet 

onderwijs de daders vaker jongens zijn dan meisjes (Bouma & 

De Ruig, 2015). 

Mensen met een lagere opleiding zijn gemiddeld vaker negatief 

over bevolkingsgroepen met andere culturele, etnische of 

religieuze achtergronden dan mensen met een middelbare of 

hogere opleiding (Hello, Scheepers, & Gijsberts, 2002; Lubbers & 

Scheepers, 2019; Van Wonderen & Reches, 2020; Van Wonderen 

& Van Kapel, 2016) en asielzoekers (Onraet, Van Hiel, Valcke, & 
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Assche, 2019). Mensen die hoger opgeleid zijn, hebben minder 

negatieve vooroordelen over moslims dan lager opgeleiden 

(Strabac & Listhaug, 2008; Ogan et al., 2014; Savelkoul et al., 

2010). Daders van incidenten omtrent moslimdiscriminatie in 

het voortgezet onderwijs hebben volgens docenten vaker een 

lager opleidingsniveau (Bouma & De Ruig, 2015).

Daarnaast zijn jonge leeftijdsgroepen over het algemeen 

positiever over andere bevolkingsgroepen dan oudere 

leeftijdsgroepen, voornamelijk omdat door contact (zoals op 

scholen) er ‘gewenning’ optreedt (Strabac & Listhaug, 2008; 

Ogan et al., 2014; Savelkoul et al., 2010; Van Wonderen & Van 

Kapel, 2016). 

Jongens zijn vaker negatief over andere groepen en hebben 

vaker racistische overtuigingen dan meisjes. (Van Wonderen & 

Van Kapel, 2017; Strabac & Listhaug, 2008).

Woonomgeving

In niet-stedelijke gebieden waar de diversiteit van 

bevolkingsgroepen beperkt is, is er soms sprake van méér 

racisme dan in stedelijke gebieden. Dat kan onder meer 

verklaard worden uit het feit dat er minder contactmogelijkheden 

zijn dan in de grote steden vanwege minder jongeren met een 

migratieachtergrond, een grotere invloed van berichtgeving in de 

media en speelt de mening van vrienden en ouders en sociale 

norm een grotere rol. Uit onderzoek van Van Wonderen en Van 

Kapel (2016) bleek dat jongeren in minder stedelijke gebieden, 

waar niet-islamitische jongeren weinig of geen moslims 

tegenkomen, gemiddeld minder positief zijn over moslims dan 

jongeren in stedelijke gebieden. Bij jongeren in niet-stedelijke 

gebieden wordt de beeldvorming over moslims daardoor 

minder bepaald door eigen ervaringen, en meer door (negatieve) 

berichtgeving over moslims in de media, dan bij jongeren uit 

stedelijke gebieden. Een versterkende factor voor racisme bij 

jongeren uit niet-stedelijke gebieden is dat in de dorpen relatief 

vaker jongeren met een lagere opleiding wonen(Van Wonderen 

en Reches, 2020). 

Negatief contact (contacttheorie)

Uit contacttheorie volgt dat meer contact tussen groepen kan 

leiden tot meer begrip en positieve oordelen tussen groepen, mits 

aan enkele voorwaarden wordt voldaan. Belangrijke voorwaarden 

van contacttheorie zijn dat het contact tussen groepen als 

positief wordt ervaren en ‘overbruggend’ (niet oppervlakkig) 

is. Oppervlakkig en negatief contact kan daarentegen juist 

vooroordelen bevestigen. Uit diverse onderzoeken komt naar 

voren dat negatieve ervaringen van contact met mensen 

die worden gerekend tot een bepaalde minderheidsgroep, 

kan zorgen voor een negatievere houding naar de gehele 

minderheidsgroep (Barlow, et al., 2012; Techakesari, et al., 2015). 

Uit onderzoek van Bekhuis, Ruiter en Coenders (2009) komen in 

Nederland vergelijkbare resultaten naar voren maar bleek ook 

dat het uitmaakt waar (locatie) de contacten plaats vinden. In 

de klas zijn zowel positief als negatief contact van belang. Maar 

bij interetnische contacten in de buurt is alleen negatief ervaren 

contact van belang. In klassen zijn meer mogelijkheden tot 

overbruggend positief contact zoals het gezamenlijk werken aan 

een taak. In buurten zijn (positieve) contacten vaker kortdurend 

en oppervlakkig. Uit een grootschalig surveyonderzoek naar 

moslim-discriminatie van Van Wonderen en Van Kapel (2016) 

bleek dat naarmate niet-islamitische jongeren meer en vaker 

persoonlijke contacten met moslims hebben, zij positiever 

denken over moslims. Jongeren zijn veelal positief over de 

contacten met moslims die ze kennen; ze hebben met hen veelal 

constructieve, bestendige (terugkerende) contacten. Maar 

tegelijkertijd zeggen veel jongeren dat contacten met moslims die 

zij niet persoonlijk kennen juist een belangrijke reden zijn om niet 

positief over moslims te denken. Dit zijn voornamelijk ‘vluchtige’ 

contacten in de openbare ruimte, zoals ervaringen met moslims 

op straat en bij het uitgaan. Concluderend: voor het oordeel 

van niet-islamitische jongeren over moslims is het onderscheid 

tussen contacten met moslims die jongeren persoonlijk kennen 

en contacten met moslims die jongeren niet persoonlijk kennen 

(oppervlakkige contacten) van belang, evenals de ervaren 

kwaliteit van deze contacten. Positieve beeldvorming door 

contact ontstaat alleen als de ervaren kwaliteit van het contact 

goed is. Dit is in lijn met andere onderzoeken die laten zien dat 

oppervlakkig contact juist vooroordelen kan versterken (Bail et 

al., 2018; Zhang, Tan, & Lv, 2019). 

Mediagebruik 

Negatieve berichtgeving in de media over bevolkingsgroepen 

wordt frequent als oorzaak genoemd voor discriminatie en 

racisme. Door nieuws te halen uit andere nieuwsbronnen 

zoals op sociale media kan men zich in een eigen ‘Imagined 

community’ (Anderson, 2006) gaan bevinden. Op microniveau 

betekent dit dat het individuele mediagebruik van personen een 

rol kan spelen bij het ontstaan van racistische opvattingen. Dit 

wordt bevestigd door een onderzoek van Croucher, Nguyen en 

Rahmani (2020): hoe meer een ‘witte’ sociale media gebruiker 

gelooft dat zijn of haar meest gebruikte dagelijkse sociale media 

eerlijk en nauwkeurig is en de feiten presenteert, hoe groter de 

kans dat deze gebruiker gelooft dat Chinese Amerikanen een 

realistische en symbolische bedreiging vormen. Respondenten 

die niet dagelijks sociale media gebruiken, zien Chinese 

Amerikanen minder als een symbolische bedreiging (Croucher, 
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Nguyen, & Rahmani, 2020). Dit is in lijn met onderzoek van Soral, 

Bilewicz en Winiewski (2018), waaruit blijkt dat het lezen van 

hatespeech tegen moslims en LHBT-personen zorgt voor meer 

vooroordelen tegenover moslims en LHBT-personen. Hatespeech 

wordt juist via sociale media snel verspreid (Mathew, Dutt, Goyal, 

& Mukherjee, 2019; Rieger, Schmitt, & Frischlich, 2018). 

Ook in Nederland speelt mediagebruik een rol bij racisme en 

vooroordelen: zo geeft de studie van Van Wonderen en Van Kapel 

(2016) verschillende aanwijzingen over de invloed van enerzijds 

mediagebruik en anderzijds persoonlijk contact op oordelen over 

moslims. Jongeren met weinig contacten met moslims baseren 

hun oordeel over moslims vooral op berichtgeving in de media 

en op internet. Deze jongeren denken gemiddeld minder positief 

over moslims in Nederland dan jongeren die zeggen hun oordeel 

over moslims primair te baseren op eigen ervaringen. Jongeren 

die ervaringen hebben met moslims, geven daarnaast aan dat 

berichtgeving in de media over moslims negatiever is dan hun 

eigen ervaringen met moslims. Uitspraken over moslims van 

opiniemakers en politici bereiken jongeren indirect, voornamelijk 

via de media. Het belang van deze uitspraken voor beeldvorming 

over moslims is relatief groter voor jongeren die zelf weinig 

contacten hebben met moslims en die in niet-stedelijke gebieden 

wonen. Dit geeft wederom een aanwijzing voor het grote belang 

van wederzijds contact bij beeldvorming en is een aanwijzing dat 

negatieve beelden over moslims in Nederland versterkt worden 

als de media een belangrijke informatiebron zijn. Ook andere 

studies die kijken naar media-invloed op attitudes tegenover 

migranten tonen een relatie met berichtgeving in de media. Veel 

aandacht voor immigratie in de media heeft een versterkende 

invloed op antiimmigratiesentimenten. Indien berichtgeving 

over immigratie positief is, lijkt dit anti-immigratiesentimenten 

te verminderen (Klingeren, Boomgaarden & Vliegenthart, 

2014). Respondenten in een onderzoek van SPIOR (Lachhab 

& Vorthoren, 2016) noemden actualiteiten als terroristische 

aanslagen en de negatieve manier van berichtgeving door 

de media over moslims als motief voor agressie tegenover 

islamitische organisaties. In onderzoek van Van der Valk (2015) 

noemden moskeebestuurders berichtgeving in de media over 

moslims vaak als oorzaak voor agressie tegen moskeeën. In 

onderzoek naar moslimdiscriminatie in het voortgezet onderwijs 

(Bouma & De Ruig, 2015) geven docenten aan dat (media)

aandacht voor overlast en crimineel gedrag, uitingen van politici 

en terrorisme volgens hen aanleiding kunnen zijn voor voorvallen 

van moslimdiscriminatie. In onderzoek van Van Wonderen 

en Wagenaar (2015) beoordelen islamitische jongeren de 

berichtgeving van (Nederlandse) media over de problematiek 

in het Midden-Oosten en moslims als eenzijdig en negatief. 

Verschillende studies (besproken in Ogan et al., 2014) wijzen 

er verder op dat Europese en Amerikaanse media moslims 

en de Islam over het algemeen in stereotypische termen en 

als bedreiging of probleem afbeelden. Strabac en Listhaug 

(2008) veronderstellen dat berichtgeving over internationale 

gebeurtenissen rondom moslims en de Islam een belangrijke 

aanleiding kan zijn voor de houding tegenover moslims. 

Onderzoek naar attitudes tegenover moslims laat enige 

onderbouwing zien voor invloed van berichtgeving in de media. 

Zo vonden Dekker en Van der Noll (2011) in onderzoek onder 

Nederlandse jongeren een beperkte relatie tussen het ervaren 

beeld van moslims in de media en attitudes jegens moslims. 

Naarmate het beeld over moslims in de media volgens jongeren 

negatiever was, waren zij zelf ook iets negatiever over moslims. 

PROFIELEN PERSONEN DIE BEREID ZIJN TOT 

NEGATIEVE ACTIES TEGENOVER ANDERE 

BEVOLKINGSGROEPEN (MOS-LIMS)

Volgens het uitgebreide surveyonderzoek van 

Van Wonderen en Van Kapel (2017) naar oorza-

ken en triggerfactoren voor moslimdiscriminatie 

(2016) onder 3.792 jongeren in de leeftijd 12-23 

jaar en 2.020 volwassenen van 24 jaar en ouder, 

kunnen er twee profielen worden onderschei-den 

van personen die bereid zijn tot negatieve acties 

tegenover moslims (zoals ‘negatief praten op 

internet’ of ‘pesten van moslims’), of die negatieve 

acties van andere jongeren niet afwijzen. Voor beide 

profielen geldt dat het veel vaker gaat om jongens 

dan om meisjes en veel vaker om jongeren uit het 

vmbo en mbo dan uit overige opleidingstypen. 

Deze jongeren ervaren relatief vaak ‘dreiging’ door 

moslims (zoals: ‘moslim zijn’ een bedreiging voor de 

‘Nederlandse cultuur’, ‘moslims zijn een bedreiging 

voor de Nederlandse economie’ en ‘moslims willen 

Nederland over-heersen’).

Het eerste profiel betreft jongeren die vooral veel 

oppervlakkige contacten hebben met moslims. Ze 

zitten vaak op een school of wonen in een buurt 

waar de meerderheid van de mensen moslim is 

en komen daar vaak moslims tegen (op school, in 

de buurt of tijdens het uitgaan). Meestal ken-nen 

deze jongeren ook moslims persoonlijk, maar 

ontlopen ze persoonlijke contacten met mos-lims. 

De contacten die deze groep jongeren heeft met 

moslims die ze niet persoonlijk kennen, ervaren 
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Identificatie met nationale identiteit

Een sterke nationale identiteit (bijvoorbeeld Nederlands) gaat in 

Europa gepaard met sterkere vooroordelen (Zick et al., 2008). 

Naarmate mensen zich sterker identificeren met hun eigen 

groepering, is de neiging om onderscheid te maken tussen 

groepen groter omdat mensen voor een positief zelfbeeld meer 

afhankelijk zijn van hun groepslidmaatschap (zie ook Verkuyten, 

2006; Verkuyten, 2010). Op basis van sociale identiteitstheorie 

(Turner & Tajfel, 1986) is aannemelijk dat identificatie met de 

eigen bevolkingsgroep gepaard kan gaan met meer negatieve 

attitudes tegenover andere bevolkingsgroepen. Mensen die zich 

bijvoorbeeld sterk identificeren met Nederland en nationalistische 

gevoelens hebben, zouden negatiever over groepen met andere 

culturele of etnische achtergronden kunnen denken. Brewer 

(1999) beschrijft dat de ‘liefde (of voorkeur) voor de eigen groep’ 

niet noodzakelijk betekent dat andere groepen gehaat worden 

maar dat het risico daarop wel vergroot kan worden onder andere 

als er wordt gedacht in slechts twee groepen (je hoort of bij de 

ene of bij de andere groep, zoals de katholieken en protestanten 

in Noord-Ierland in de vorige eeuw) of als er competitie is tussen 

de groepen. Een sterke sociale verbondenheid van mensen kan 

dus onder bepaalde omstandigheden leiden tot spanningen 

en racisme naar andere groepen (Brewer, 1999). Bijvoorbeeld: 

uit onderzoek onder Nederlandse jongeren kwam naar voren 

dat jongeren met een nationalistische attitude vaker negatief 

denken over moslims (Dekker & Van der Noll, 2011). Maar dit 

speelt mogelijk eveneens bij andere groepen: zo is er mogelijk 

een relatie tussen het hebben van sterke Turkse nationalistische 

gevoelens onder Turkse Nederlanders en het hebben van een 

negatievere houding naar Koerden en Joden (Van Wonderen & 

Wagenaar, 2015). 

Sociaaleconomische situatie? 

Als we kijken naar individuen, is de veronderstelling dat mensen 

met een lage sociaaleconomische positie, zoals werklozen, 

zich eerder bedreigd voelen door mensen uit andere groepen 

en dus meer bevooroordeeld zijn. Onderbouwing voor dit idee 

is niet eenduidig. Strabac en Listhaug (2008) onderzochten dit 

in attitudes over moslims en vonden op sommige punten wel, 

maar op andere punten geen onderbouwing. Uit onderzoek 

van Van Wonderen en Wagenaar (2015) bleek geen invloed 

van sociale problematiek (zoals problemen in het gezin en 

financiële problemen) op de attitude van jongeren tegenover 

joden in Nederland. De bekende sociaal psycholoog Pettigrew 

(2017) stelt dat het niet gaat om de werkelijke achterstelling, 

maar om het gevoel en de beleving van achterstelling. Dit komt 

ook naar voren uit een studie van Rettberg uit 2020: het gaat 

niet om het inkomen maar om het gevoel van economische 

achterstelling. Dit komt enigszins overeen met de uitkomsten 

van experimenteel onderzoek van Mols en Jetten (2016): hieruit 

blijkt dat de veronderstelling, dat een slechtere economische 

situatie vooroordelen versterkt, lang niet altijd opgaat. Wanneer 

mensen horen dat het goed gaat met de economie in de 

toekomst, onderschrijven zij eerder een racistisch verhaal dan 

wanneer zij horen dat het niet goed gaat met de economie in 

de toekomst (Mols & Jetten , 2016). Uit een andere studie 

van Jetten, Mols en Postmes (2015) komt naar voren dat een 

negatieve houding naar migranten gemiddeld meer voorkomt 

onder mensen in een slechte economische situatie én onder 

mensen die meer dan een gemiddeld inkomen hebben. Dat 

bij die laatste groep gemiddeld meer vooroordelen bestaan is 

minder bekend. Maar het blijkt dat juist mensen die een goed 

(boven gemiddeld) inkomen hebben, bang zijn om dat inkomen 

te verliezen, wat mogelijk de relatie verklaart naar een gemiddeld 

negatievere houding naar migranten (Jetten et al., 2015). 

Gevoelens van bedreiging en achterstelling 

Een meta-analyse van Carriere, Hallahan en Moghaddam (2020) 

toont aan dat wanneer mensen zich meer bedreigd voelen, 

zij meer geneigd zijn de mensenrechten van mensen die zij 

beschouwen als ‘anders’ (‘outgroup’) in te perken.. Uit onderzoek 

van Savelkoul et al., (2010) komt naar voren dat het ervaren 

van dreiging een voorspeller is van negatieve vooroordelen 

over groepen met andere culturele, etnische en religieuze 

achtergronden. Het gaat hierbij om indicatoren zoals het gevoel 

minder kansen te krijgen dan anderen in Nederland en dat 

andere bevolkingsgroepen worden voorgetrokken (bijvoorbeeld: 

‘de overheid besteed meer aandacht aan huisvesting voor 

asielzoekers dan voor mensen zonder migratieachtergrond) 

(Savelkoul et al., 2010). Uit de resultaten van het onderzoek van 

ze vaak als negatief en het ontbreekt hun verder 

aan positieve ervaringen met moslims die ze wel 

persoonlijk kennen.

Het tweede profiel betreft jongeren die juist zelden 

of nooit moslims tegenkomen in hun omgeving en 

hun beeldvorming over moslims is primair baseren 

op berichtgeving in de media en op internet. 

Dit zijn vaak jongeren uit een niet-stedelijke 

woonomgeving.
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Van Wonderen en Van Kapel (2016) blijkt ook dat gepercipieerde 

achterstelling en gevoelens van onrechtvaardigheid en frustratie 

een significante samenhang hebben met negatieve opvattingen 

over moslims in Nederland, zij het dat factoren zoals ervaren 

negatief contact met andere groepen of negatieve berichtgeving 

in de media een groter effect hebben dan ervaren achterstelling. 

Desalniettemin is het wel een risicofactor die (op de achtergrond) 

meespeelt in het ontwikkelen van racistische opvattingen (Van 

Wonderen & van Kapel, 2016). In lijn hiermee: gevoelens van 

bedreiging spelen ook een rol bij radicalisering van jongeren’; zo 

komt naar voren uit onderzoek Van den Bos, Loseman en Doosje 

(2009). Er is een grote kans op het ontstaan van onder meer 

rechts-extremistische denkbeelden wanneer fundamentele 

aspecten omtrent de levenssituatie van de jongere en zijn/haar 

groep door hem/haar als onrechtvaardig worden waargenomen. 

In combinatie met de gevoeligheid voor onzekerheid en het 

ervaren van bedreiging van de eigen groep, kan dit leiden tot 

extern gerichte negatieve emoties zoals boosheid en intenties 

tot en daadwerkelijk verrichten van radicaal en gewelddadig 

gedrag (Van den Bos, Loseman & Doosje, 2009.). 

Wanneer mensen zich bedreigd voelen door een andere culturele 

of religieuze groep zijn ze ook vaker in de veronderstelling dat 

deze groep zich niet wil aanpassen (Croucher, 2013; Croucher, 

Galy-Badenas, & Routsalainen, 2014).

1.2. GROEPSDYNAMIEK EN SOCIALE NORMEN IN 
GROEPEN (MESO) 

Openlijk racisme heeft veel te maken met groepsprocessen. 

In deze paragraaf beschrijven we daarom welke factoren op 

mesoniveau (dus in groepen mensen) een rol kunnen spelen bij 

(het triggeren van) openlijk en onomwondene racisme. 

1.2.1. SOCIALE NORMEN 

Groepsdynamiek en sociale normen spelen een belangrijke rol 

in het ‘triggeren’ van openlijk racistische uitingen. Naarmate 

mensen in de omgeving van jongeren, zoals ouders en vrienden, 

positiever of negatiever denken over moslims, hebben jongeren 

zelf ook een positievere of negatievere attitude tegenover moslim 

(Dekker & Van der Noll, 2011). Christ et al. (2014) verklaren dit 

vanuit de aanwezigheid van meer of minder tolerante sociale 

normen. Wanneer mensen zien dat leden van hun eigen groep 

positieve contacten hebben met een andere groep, wordt 

hiermee een tolerante sociale norm gesteld. Dit zorgt voor 

minder vooroordelen en racisme naar de andere groep. Mensen 

die in de veronderstelling zijn dat anderen negatief denken over 

een bepaalde groep zullen eerder negatief gedrag richting leden 

van die groep vertonen. Dit geldt vooral wanneer de ‘anderen’ 

bekenden zijn of komen uit iemands ‘eigen groep’ (Felten, 

Taouanza & Keuzenkamp, 2016). Racistische uitingen kunnen 

daarmee ook gedaan worden door mensen (vaak jongeren) die 

niet per se diepgewortelde racistische overtuigingen hebben 

(Van Wonderen & Wagenaar, 2014) maar meegaan met de groep. 

Denk aan groepen waarin groepsdynamiek een belangrijke 

rol speelt (zoals bij voetbalsupporters), groepen jongeren die 

ruzie krijgen op school, in de wijk of bij het uitgaan en groepen 

jongeren in dorpen waarbij een negatieve basishouding speelt 

naar mensen met een migratieachtergrond en waarbij de sociale 

norm een belangrijke rol speelt. Negatief of agressief gedrag 

tegen leden van een bepaalde bevolkingsgroep kan ook volgen 

op een ander incident. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een ruzie 

die ontstaat over iets anders, waar vervolgens wordt gescholden 

met verwijzingen naar iemands achtergrond (Tierolf et al., 2016). 

Dit is in lijn met onderzoek dat laat zien dat de sociale normen 

bepalend zijn voor het uiten van vooroordelen (Blanchard, Lilly, 

& Vaughn, 1991; Blanchard, 1994; Crandall, Eshleman, & O’Brien 

2002). Mensen uitten zich niet alleen racistisch omdat ze zelf 

daar achter staan, maar ook omdat ze zien dat anderen dat om 

hen heen doen. 

Een voorbeeld daarvan is te vinden in het voetbal-gerelateerd 

antisemitisme. Onderzoekers Van Wonderen en Wagenaar 

(2015) hebben vastgesteld dat de belangrijkste triggerfactoren 

het bezoek aan en de dynamiek in het stadion zijn. De sfeer, 

het tweewekelijkse toeleven naar de wedstrijd en het opgaan 

in grote groepen medesupporters voeren supporters mee in 

een flow waarin de drempel om mee te zingen met kwetsende 

spreekkoren een stuk lager ligt dan in andere contexten, buiten 

het voetbal. Daar komt bij dat binnen de voetbalcontext de 

relatie tussen het kwetsende gebruik van het woord ‘Jood’ en 

antisemitisme, oftewel het doelbewust kwetsen van Joden, 

door betrokkenen nadrukkelijk wordt ontkend. Met liedjes over 

Joden wordt Ajax bedoeld en eventueel Amsterdam; zo wordt 

gesteld. Supporters zelf stellen bijvoorbeeld ‘Als ze zich niet 

Joden maar Katholieken hadden genoemd, dan hadden we 

liedjes gezongen over katholieken’. Survey-uitkomsten laten zien 

dat onder jongeren die voetbalwedstrijden bezoeken, niet minder 

positief wordt gedacht over Joden in Nederland en over Joden 

in Israël. Wanneer we iets breder kijken naar ontsporingen in het 

stadion kunnen meer achtergronden en verklaringen aan worden 

gedragen. Een vaak aangedragen oorzaak voor dergelijk gedrag 

is de emotionele beleving en de ‘quest for excitement’ bij het 

bezoek aan een voetbalwedstrijd. Dat zou dienen om opwinding 

te bewerkstelligen die in het dagelijks leven afwezig is. Die 

emotionele beleving vertaalt zich in het stadion naar vormen van 

ongepast gedrag, waaronder spreekkoren en liederen (Dunning, 
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1999). Het kan bij die emotionele oprispingen ook gaan om 

racistische uitingen, die door degene die ze roept niet voortkomen 

uit een overtuiging (Müller et al., 2007). Deze emoties worden 

verder gevoed door de sterk gevoelde gemeenschappelijkheid 

met de medesupporters en het team dat speelt (Kulmatycki, 

2013) en door wat wordt betiteld als ‘groepsdynamiek’. Dat 

laatste wordt doorgaans begrepen als gedrag van individuen dat 

wordt versterkt of veranderd op basis van gedrag van andere 

individuen in dezelfde groep. Dat mechanisme kan het uiten 

van racistische of anti-semitische opmerkingen veroorzaken of 

versterken.

Ook uit onderzoek op het platteland komt naar voren dat mensen 

die zich racistisch gedragen niet perse zelf een racistisch 

wereldbeeld of overtuigingen hoeven te hebben (Van Wonderen 

& Reches, 2020). In niet-stedelijke gebieden waar de diversiteit 

van bevolkingsgroepen beperkt is, is er soms sprake van méér 

racisme dan in stedelijke gebieden. Jongeren doen racistische 

uitingen, ook als zijzelf niet per se racistisch overtuigingen 

hebben: ze nemen een racistische mening gemakkelijk over om 

zo bij de groep te horen, zonder dat zij ideologisch racistisch zijn 

(Van Wonderen & Reches, 2020).

1.2.2. OPENLIJK RACISME ALS ONDERDEEL VAN RUZIES 

Openlijk racistische uitingen kunnen dus deel uitmaken van 

de sociale normen en groepsdynamiek binnen bepaalde 

subculturen. Een andere context waarbinnen openlijk racistische 

uitingen sneller tot geuit worden zijn ruzies of andere conflicten. 

Volgens niet-islamitische jongeren zelf, is ‘schelden’ tegen 

moslims meestal het gevolg van, of een reactie op het gedrag 

van islamitische jongeren zelf, of het gebeurt vanwege een 

ruzie of conflict tussen een moslim en een niet-moslim (Van 

Wonderen & Van den Berg, 2019; Van Wonderen & Van Kapel, 

2016). Islamitische jongeren noemen daarentegen religieuze 

symbolen, religie, oproepen van politici en berichtgeving in de 

media vaker als aanleiding voor het schelden. Een rol speelt hier 

dat oorzaken voor een (scheld)incident door betrokkenen anders 

worden beleefd. Ook volgens experts en praktijkdeskundigen 

in het jeugddomein is het nog maar de vraag of etnische of 

culturele verschillen hiervan de oorzaak zijn (Van Wonderen 

& Van den Berg, 2019). Vaker zou het dan gaan om ruzies 

tussen jongeren met min of meer banale aanleidingen (zoals 

ruzie om een meisje, ruzie om geld, andere conflicten). Maar 

als het escaleert of er wordt gescholden dan worden er wel 

vaak etnische stereotypen bijgehaald. Ook wordt gewezen op 

conflicten en openlijk racistische uitingen tussen jeugdgroepen 

met verschillende etnische of culturele achtergronden in wijken 

of bij het uitgaan. Dit probleem bestaat al heel lang en is ook 

niet per se etnisch of cultureel, het heeft minimaal gedeeltelijk 

ook te maken met banale ruzies. Op basis van antwoorden 

van docenten vermoeden Bouma en De Ruig (2015) dat het 

bij voorvallen van moslimdiscriminatie in het middelbaar 

onderwijs vaak gaat om ruzies en scheldpartijen over en weer 

naar aanleiding van een ‘gewone ruzie’ waarin vervolgens 

algemene grievende opmerkingen over de Islam en moslims 

worden gemaakt om de ander extra te treffen. Voorvallen van 

moslimdiscriminatie zijn dan dus onderdeel van ‘gewone’ ruzies, 

discussies of scheldpartijen. 

1.2.3. TRIGGERFACTOREN ONLINE 

Online kunnen triggerfactoren voor openlijk en onomwonden 

racisme de anonieme context van online-, chat- en 

discussiegroepen en Twitter zijn, waarin nuance niet de sociale 

norm is maar juist korte soundbites en sterke meningen, zo 

beschreven Van Wonderen en Van Kapel (2016); dit komt ook 

naar voren in onderzoek naar online discriminatie (Taouanza & 

Felten, 2018). Online speelt ook vaak mee dat niet te zien is wat 

een discriminerende opmerking doet met het slachtoffer; dat 

het relatief anoniem is en dat mensen hun ‘online’ en ‘offline’ zelf 

los van elkaar zien. :Daardoor kunnen daders van discriminatie 

asociaal gedrag vertonen, omdat mensen ervan overtuigd zijn 

dat het online gedrag niet representatief is voor hun werkelijke 

zelf (Fox, et al., 2015; Taouanza & Felten, 2018). 

 

1.3. DE MAATSCHAPPELIJKE CONTEXT: NORMEN, 
TRENDS EN VERANDERINGEN (MACRO) 

Racisme is niet (alleen) een individueel probleem, maar in het 

bijzonder een maatschappelijk probleem. In deze paragraaf 

benoemen we daarom de factoren die spelen op maatschappelijk 

niveau. 

1.3.1. EEN NEGATIEVER DISCOURSE 

Een belangrijke kanttekening ten aanzien van de analyse over 

welke individuen en groepen eerder openlijk en onomwondene 

racistisch zijn dan anderen, is dat het hebben van sterke en 

openlijke vooroordelen ten aanzien van bepaalde groepen in de 

Nederlandse zo wijdverspreid is dat deze moeilijk toe te schrijven 

is aan specifieke individuen en groepen. Uit een onderzoek 

van Noll, Poppe en Verkuyten (2010) onder 380 Nederlandse 

jongeren zonder migratieachtergrond komt naar voren dat 54% 

expliciet negatieve gevoelens rapporteerde ten aanzien van 

moslims. De onderzoekers concluderen dat ‘er weinig subtiel 

is aan de houding van Nederlandse jongeren ten aanzien van 

moslims’ (Noll., et al., 2010). In andere onderzoeken komen 
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dergelijke expliciete negatieve houdingen ook naar voren. Onder 

1203 Nederlandse jongeren met een migratieachtergrond vond 

Velasco González (et al., 2008) dat 54% negatieve gevoelens had 

ten aanzien moslims. In een latere steekproef van het Verwey 

Jonker Instituut onder jongeren is het iets minder negatief: hier 

geeft iets meer dan 30% van de jongens aan negatief tot zeer 

negatief te denken over moslims en bij meisjes is dat 15% (Van 

Wonderen & Van Kapel, 2017). Alhoewel de onderzoekssamples 

natuurlijk niet te vergelijken zijn, zou dit kunnen betekenen dat 

de situatie mogelijk beter wordt. Echter uit een onderzoek van 

Coenders, Lubbers, Grotenhuis, Thijs en Scheepers (2015) is er 

juist een negatieve trend zichtbaar: midden van de jaren 80 is het 

percentage van de Nederlandse bevolking, dat expliciete steun 

uitspreekt voor etnische discriminatie van rond de 25% in 1985 

opgelopen naar rond de 40% in 2010. Sinds het midden van de 

jaren 90 is er geen sprake meer van een toename in de steun voor 

etnische discriminatie. De grove negatieve houding tegenover 

minderheden is daarentegen juist wel sterk toegenomen sinds 

het midden van de jaren 90. In 1985 lag deze rond de 25% 

om 1985 en in 2011-2012 rond de 50% (Coenders, Lubbers, 

Grotenhuis, Thijs, Scheepers, 2015). Het gaat om instemmen 

op grove negatieve uitspraken over etnische minderheden zoals 

‘met Marokkanen weet je nooit zeker of ze niet agressief worden’, 

‘de meeste Surinamers werken nogal langzaam’ en ‘zigeuners 

zijn nooit te vertrouwen’ (Lubbers & Scheepers, 2019). Op basis 

van de veranderingen in houding door de jaren heen stellen 

Lubbers en Scheepers (2019) dat zich ‘als het ware een sterke 

onderstroom in de Nederlandse samenleving: het eens zo sterke 

taboe dat er rustte op negatieve uitspraken over de aanwezige 

of aankomende etnische minderheden is voor een (groot) deel 

van de bevolking irrelevant of een anachronisme geworden’. 

Opvallend is dat bij jonge mensen ‘het proces van de-taboeïsering’ 

zoals de onderzoekers dat noemen, het duidelijkst zichtbaar en 

consistent aanwezig is (Lubbers & Scheepers, 2019). 

Uit recent onderzoek van Onraet, Van Hiel, Valcke, Assche (2019) 

zien we ook een relatief negatieve houding: dat de meeste 

mensen in Nederland niks willen doen om asielzoekers te helpen 

en een voorstander zijn van een ‘hard asielbeleid’. Onderzoek van 

het SCP laat van de ene kant een gunstiger beeld zien: slechts 

een op de 20 burgers keurt discriminatie niet af. Echter 72% 

vindt dat er ‘te snel wordt geroepen dat iets discriminatie is’ (Den 

Ridder, Andriessen, & Dekker, 2017). 

Vooroordelen spelen ook al op jonge leeftijd bij kinderen (Felten, 

Broekroelofs, & Van de Kamp, 2020). In een onderzoek van De 

Bruijn, Amoureus, Emmen en Mesman (2020) krijgen kinderen 

plaatjes te zien van andere kinderen en krijgen zij vragen met wie 

ze wel en met wie ze niet willen spelen. Als kinderen van tussen 

de 6 en 8 jaar wordt gevraagd met wie ze niet willen spelen of 

naast wie ze niet willen zitten, betreft dat bijna de helft van de 

keren een kind met een Arabische achtergrond, een derde van de 

keren een kind een donkere huidskleur en maar 1 op de 5 keer 

een ‘wit’ kind (De Bruijn, et al., 2020). 

1.3.2. DE INVLOED VAN EXTREEMRECHTS 

Er lijkt een hogere mate van maatschappelijke tolerantie te 

ontstaan ten opzichte van extreem-rechtse organisaties. Dat wil 

niet zeggen dat deze ideeën meer aanhang of sympathie hebben 

gekregen, maar vooral dat extreemrechtse ideeën en activiteiten 

steeds meer gezien worden als politieke meningen, gelijk elke 

ander (Wagenaar, 2019). Extreemrechtse groepen proberen 

actief de sociale normen te veranderen in de samenleving 

en extreemrechtse onderwerpen te normaliseren, zo wordt 

beschreven door NTA (2018). Deze extreemrechtse groepen 

proberen gelijktijdig brede maatschappelijke discussies, zoals 

omtrent ‘Zwarte Piet’ of vluchtelingen, te kapen en naar zich toe 

trekken om zo meer mensen aan zich te binden. Ook verweving 

van alt right met ‘gewone’ politiek is vaker zichtbaar. Onderzoeker 

Sterkenburg (2020) stelt het nog sterker: het extreem-rechtse 

geluid is gewoon geworden in Nederland. 

In Nederland is de extreemrechtse groepering onlosmakelijk 

verweven met de internetcultuur, zo stelt NTA (2018). Via 

internet proberen zij nieuwe aanwas te vinden. Extreemrechts 

wordt hierbij door NTA (2018) beschreven als een internationale 

beweging waarin vooral alt right, een stroming uit de Verenigde 

Staten, dominant is. In Nederland is ‘Identitair Verzet’ actief en 

kent ook internationale taken en Stormfromt. Deze groepen 

richten zich volgens NTA (2018) met name op jongeren en op 

gamers. Het rekruteren gaat als volgt: een groot deel van de 

alt rightbeweging komt van reguliere websites en gaat gamen. 

Het begint vaak met een extreemrechtse ‘meme’ (vaak een 

soort grap). Iemand wordt daardoor aangesproken en men 

gaat uit op onderzoek naar de achtergrond van de ‘meme’ en 

komt op extreemrechtse sites of groepen op sociale media. De 

persoon wordt lid, wordt onderdeel van de groep en gaat daarna 

ook zelf actief verspreiden (NTA, 2018). Uit een experimenteel 

onderzoek onder Duitse jongeren komt naar voren dat jongeren 

meer vatbaar zijn voor propaganda video’s van extreemrechts 

wanneer ze sterk hangen aan autoriteit én zich onzeker voelen 

over hun toekomst (Rieger, Frischlich, & Bente, 2017). Kortom: de 

toenemende invloed van rechtsextremisme uit zich vooralsnog 

niet in geweld, maar in een opruiend (online) discours. De 

georganiseerde aanhang en het activisme van extreemrechts 

daalt, maar de online activiteit neemt toe. Digitale media worden 

steeds belangrijker om radicale boodschappen te verspreiden. 

Hierdoor wordt een groter bereik gerealiseerd en wordt de 
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democratische rechtsorde door systematisch haat zaaien 

ondermijnd (Wagenaar, 2019). 

Een van de populaire ideeën van extreemrechts, die men 

probeert te verspreiden is de ‘omvolkingstheorie’: het idee 

dat minderheden zorgen dat de witte gemeenschap niet 

alleen in de verdrukking komt, maar uiteindelijk zal worden 

uitgebannen (Wagenaar, 2019). De NTA (2018) beschrijft dat 

er bij extreemrechts twee lijnen zijn: een die uitgaat van rassen 

en een die uitgaat van culturen. De vijand is naast alle mensen 

die worden gezien als ‘vreemd’ ook de zogenaamde elite. Die 

elite zou bezig zijn om de Europese bevolking te ‘omvolken’. 

Daarnaast is volgens extreem-rechts sprake van ‘cultuur 

marxisme’: vernietigen van de traditionele waarden van de 

Europese cultuur. Men is binnen extreemrechts actief gekant 

tegen feminisme, tegen emancipatie bewegingen (waaronder 

LHBT-personen en mensen van kleur die hun rechten op eisen) 

en tegen gelijkheidsdenken. Het is deze stroming die volgens 

‘De monitor racisme, antisemitisme en extreem-rechts geweld 

in Nederland’ steeds meer aan invloed wint (Tierlof, et al., 2018). 

Zoals wordt aangegeven in ‘De monitor racisme, antisemitisme 

en extreemrechts geweld in Nederland’, zijn er meer nieuwe 

en groeiende racistische stromingen, die invloed hebben op 

het maatschappelijk debat, waarbij het niet alleen gaat om het 

afwijzen van bepaalde culturen en religies, maar waarbij ook 

ouderwetse theorieën over ras worden hergebruikt (Tierolf, Drost 

& Van Kapel, 2018). Denk bijvoorbeeld aan uitspraken over het 

willen hebben van ‘een blank Europa’. Behalve cultuurracisme, is 

ook het ‘biologisch racisme’, met de bijhorende rassentheorieën, 

weer zichtbaar. Dit kan gepaard met complottheorieën over 

een zogenaamde dreigende ‘genocide op het witte ras (Tierlof, 

et al., 2018). Dit hangt samen met de toenemende invloed 

van (internationale) bewegingen zoals alt right waarin ras een 

rol speelt. Na de verkiezingswinst van Donald Trump is in zijn 

slipstream ook de Amerikaanse alt rightbeweging populair 

geworden. De vaak uitgesproken racistische en antisemitische 

(‘white supremacy’) ideeën van alt right hebben daardoor ook 

voet aan de grond in Nederland gekregen, zo komt naar voren 

uit de monitor. Het is nog onzeker of en hoe deze trend (dat 

ras belangrijker zal worden in extreemrechtse narratieven) zal 

doorzetten (Wagenaar, 2019).

1.3.3. ECONOMISCHE SITUATIE 

De etnische competitietheorie veronderstelt dat processen 

van sociale identificatie intensiever worden wanneer er 

daadwerkelijke of ervaren competitie is tussen groepen 

(Scheepers et al., 2002; Coenders et al, 2004; beide in Savelkoul, 

Scheepers, Tolsma & Hagendoorn, 2010). Wanneer er competitie 

is tussen groepen, bijvoorbeeld rond schaarse middelen als 

banen of woonruimte, maar ook bij status of waarden, ervaren 

mensen dreiging van een andere groep en zullen negatieve 

attitudes en vijandigheid tegenover de andere groep hierdoor 

toenemen, zo stelt deze theorie. Dat lijkt enigszins te kloppen: 

als het slecht gaat met de economie, hebben mensen vaker 

sterke vooroordelen. Echter dat geldt sterker in Oost Europa dan 

in West Europa (Zick et al., 2008). Maar ook in Nederland is te 

zien dat vooroordelen toenemen in periodes van werkeloosheid 

(Coenders, Lubbers, Scheepers, & Verkuyten, 2008). Dit is 

geen sluitende verklaring want ook in economische voorspoed 

kunnen vooroordelen juist een rol spelen. Zo blijkt uit onder meer 

studies van SCP en WRR (Bovens, Dekker & Tiemeijer, 2014) 

dat in Nederland een verschuiving heeft plaatsgevonden van 

sociaaleconomische naar sociaal-culturele verklaringen voor 

negatieve (voor)oordelen over mensen met andere etnische, 

religieuze of culturele achtergronden. 

1.3.4. EEN VERANDERDE CULTUUR? 

Moslims en de Islam worden vaak als culturele of politieke 

dreiging geframed in onze samenleving, zo komt naar voren uit 

een discoursanalyse van twee weblogs (Van der Valk, 2017). Deze 

bevinding is in lijn met de verschuiving van sociaaleconomische 

redenen voor negatief denken over bevolkingsgroepen met 

een migratieachtergrond, naar sociaal-culturele redenen, in de 

eerder genoemde verkenning van het SCP en de WRR (Bovens, 

Dekker & Tiemeijer, 2014). In deze verkenning brengen het 

SCP en de WRR sociaal-culturele tegenstellingen in Nederland 

in kaart. De verkenning laat zien dat in Nederland sociaal-

culturele tegenstellingen dominant zijn geworden ten opzichte 

van sociaaleconomische tegenstellingen. Tegenstellingen in 

de Nederlandse samenleving zouden kunnen worden geduid in 

een botsing in waardeoriëntaties. Juist culturele en religieuze 

verschillen lijken de negatieve beeldvorming te bepalen over 

mensen van migratieachtergrond; het gaat hierbij onder andere 

over de positie van vrouwen, de acceptatie van homoseksualiteit 

en de plaats van religie in de samenleving (Bovens, Dekker & 

Tiemeijer, 2014). 

Mensen kunnen zich dus bedreigd voelen doordat ze het gevoel 

hebben dat hun cultuur aan het veranderen of verdwijnen is. In 

lijn daarmee is de ‘integrated threat theory of prejudice’. Deze 

benadering gaat over de processen, gevoelens en oordelen bij 

de totstandkoming van vooroordelen (Stephan et al., 2000). Het 

kan gaan om het ervaren van realistische economische dreiging, 

symbolische (culturele) dreiging, politieke dreiging (‘moslims 

krijgen te veel invloed in dit land’) en angst voor onveiligheid. Deze 

theorie onderzoekt enerzijds de relatie tussen een variëteit aan 

onafhankelijke factoren op realistische dreiging, symbolische 
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dreiging, politieke dreiging en angst voor onveiligheid en 

anderzijds het effect van deze ervaren dreigingen op de attitude 

tegenover ‘outgroups’. Velasco Gonzalez, Verkuyten, Weesie en 

Poppe (2008) maken in onderzoek onder jongeren in Nederland 

onderscheid tussen verschillende soorten van ervaren dreiging. 

Ze onderscheiden symbolische dreiging (bijvoorbeeld: ‘moslims 

zijn een bedreiging voor de Nederlandse cultuur’) en economische 

dreiging (bijvoorbeeld: ‘Nederlanders kunnen moeilijker een 

baan vinden door de aanwezigheid van moslims’). Ervaren 

symbolische dreiging onder Nederlandse jongeren gaat gepaard 

met meer negatieve vooroordelen, maar ervaren economische 

dreiging niet. Uit onderzoek in Duindorp, een wijk in Den Haag, 

komt naar voren dat verschillende gevestigde Duindorpers het 

gevoel hebben dat de komst van nieuwkomers ten koste gaat 

van woningruimte voor de kinderen van gevestigde Duindorpers. 

Maar met name het gevoel dat de dorpse cultuur bedreigd wordt 

door de culturen en gewoontes van nieuwkomers, lijkt belangrijk. 

Zij ervaren dat tradities als Zwarte Piet en principes als gelijkheid 

tussen man en vrouw ter discussie staan, ‘afgepakt’ worden of 

plaats moeten maken voor andere gewoonten van nieuwkomers 

in de wijk (Omlo, 2020). In een eerder onderzoek van stichting 

Voorbeeld en de Rode Hoed (2009) onder Amsterdammers 

komt naar voren dat de witte Amsterdammers verliesgevoelens 

ervaart: doordat een deel van de (lager opgeleide) buurtbewoners 

met een migrantenachtergrond voornamelijk in de eigen taal 

spreekt, missen de buurtbewoners zonder migratieachtergrond 

de aansluiting en sociaal contact; althans zo ervaren deze 

buurtbewoners zonder migratieachtergrond dit. Zij hebben last 

van het gebrek aan sociale cohesie, zij missen contact op straat 

en ook in de winkels, waar ze in de minderheid zijn (Stichting 

Voorbeeld & De Rode hoed, 2009).

1.3.5. MEER MIGRANTEN?

Als meer migranten binnen komen, ervaren mensen meer 

gevoelens van wrok en verbittering, zo komt naar voren uit de 

‘grievance theory’. Om precies te zijn stelt de ‘grievance theory’ 

dat er een relatie is tussen objectieve condities (meer migranten) 

en meer subjectieve gevoelens van wrok en verbetering en ook 

meer racistisch geweld (Koopmans, 2005; Palsma, 2014). Deze 

theorie stelt dus dat klachten over asielzoekers en mensen met 

een migratie- en vluchtelingenachtergrond te maken hebben met 

objectieve condities, zoals een grote toestroom van migranten 

en vluchtelingen (Koopmans, 1996). In lijn daarmee vond een 

onderzoek van Rayvdal (2018) dat er een verband is met hoge 

immigratie en racistisch geweld in combinatie met andere 

factoren. Eveneens in lijn daarmee is het eerder genoemde 

onderzoek van stichting Voorbeeld en de Rode Hoed (2009) 

waaruit blijkt dat buurtbewoners zonder migratieachtergrond, 

die in de minderheid zijn in hun buurt (mensen van 

migratieachtergrond zijn in de meerderheid), meer ongenoegen 

ervaren dan mensen die geen migratieachtergrond hebben en 

die niet in de minderheid zijn in hun buurt. En het onderzoek 

van Schlueter en Scheepers (2010) onder Nederlanders zonder 

migratieachtergrond, bevestigt de relatie tussen meer mensen 

met een migratieachtergrond in een gemeente en meer gevoelens 

van bedreiging bij de mensen zonder migratieachtergrond. Echter 

uit dezelfde studie bleek ook een positieve relatie tussen het 

aantal mensen met migratieachtergrond in een gemeente en het 

aantal contacten met die mensen zonder migratieachtergrond: 

heeft men contacten met mensen met een migratieachtergrond, 

dan gaat dat juist gepaard met een afname van vooroordelen 

(van Schlueter & Scheepers, 2010). Vergelijkbare resultaten 

komen uit een studie van Green, Sarrasin, Baur en Fasel (2016). 

Mensen zonder migratieachtergrond voelen zich meer bedreigd 

als er meer migranten zijn, maar tegelijkertijd is er dan juist 

meer contact met migranten wat juist gepaard gaat met minder 

vooroordelen. De objectieve omstandigheid van meer migranten 

in een bepaald gebied, leidt dus lang niet altijd tot meer racisme 

maar soms juist ook tot minder racisme. Er zijn meer studies 

die in tegenspraak zijn met de ‘grievance theory’. Zo is er geen 

relatie gevonden tussen meer geweld tegen asielzoekers of 

mensen met een migratie- of vluchte-lingenachtergrond en 

meer asielzoekers en vluchtelingen (Koopmans, 1996). Ook 

is er geen verband tussen moslimdiscriminatie en het aantal 

moslims dat in een land woont (Strabac & Listhaug, 2008). Wel 

komt uit onderzoek naar voren dat naarmate het aantal moslims 

in de woonomgeving groter is, mensen een grotere dreiging 

ervaren van etnische minderheden (gemeten met items zoals: 

‘minderheden krijgen meer kansen dan Nederlanders op de 

huizenmarkt’). Maar dat geldt maar tot een bepaald punt, want in 

woonomgevingen met het hoogste percentage moslims (steden 

als Den Haag of Amsterdam) is de ervaren dreiging juist weer 

lager (Savelkoul et al., 2010). 

Kortom: het idee vanuit de ‘grievance theory’ dat de objectieve 

omstandigheid van meer migranten gepaard gaat met meer 

racisme, lijkt niet altijd op te gaan. Mogelijk gaat het niet om 

de objectieve omstandigheden maar meer om de subjectieve 

beleving van het aantal migranten. Onderzoek van Shepherd, 

Fasoli, Pereira en Branscombe (2018) en van Major, Blodorn, 

Major Blascovich (2018) laat bijvoorbeeld zien dat er een 

relatie is tussen de mate waarin witte mensen het subjectieve 

gevoel hebben een minderheid te worden en een negatieve 

houding en gedrag naar migranten of mensen van kleur, 

waarbij de inschatting van het aantal migranten niet hoeft te 

corresponderen met de werkelijkheid. Zo wordt bijvoorbeeld het 

aantal moslims in Nederland stelselmatig te hoog ingeschat 

(IPOS, 2016). Dat het gaat om een subjectieve beleving komt ook 

uit het eerder genoemde onderzoek van Earle, en Hodson (2019): 
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het hangt af van mensen hun wereldbeeld of zij vinden dat er te 

veel migranten zijn en dat als bedreiging ervaren (zie 1.1.4.). 

1.3.6. INVLOED VAN POLITICI, OPINIEMAKERS EN 

BERICHTGEVING OVER INCIDENTEN IN DE MEDIA 

Uit een analyse van de teksten van Nederlandse politici die zich 

negatief uiten over migranten en vluchtelingen concluderen 

Australische onderzoekers dat deze Nederlandse politici het 

beeld schetsen dat ‘gewone Nederlanders’ de slachtoffers 

zijn in deze samenleving doordat de elite de asielzoekers en 

migranten helpt en niet de ‘gewone Nederlanders’ (Mols & 

Jetten, 2016). Het idee dat ‘witte’ mensen het onderspit delven 

of dat dit in de toekomst gaat gebeuren, is een idee dat dus 

door sommige politici actief wordt verspreid. Dit komt ook naar 

voren uit het onderzoek van Van Wonderen en Van Kapel (2017): 

oproepen van politici of opiniemakers op sociale media kunnen 

mensen aanzetten om zich openlijk racistisch te uiten. In het 

onderzoek van Bouma en De Ruig (2015) naar discriminatie 

in het middelbaar onderwijs is (ook) gekeken naar de inhoud 

van de voorvallen. Het valt de onderzoekers op dat die vaak 

betrekking hebben op beelden van overlast en crimineel gedrag 

van jongeren met een (vermeende) islamitische achtergrond. De 

aanleiding voor een voorval is volgens docenten vaak (media)

aandacht voor overlast en crimineel gedrag van moslims. Ook 

(media)aandacht voor recente uitlatingen van politici en andere 

bekende Nederlanders of (media)aandacht voor terrorisme of 

terroristische organisaties in binnen- en buitenland zien veel 

docenten als mogelijke aanleiding van de voorvallen (Bouma & 

De Ruig, 2015). 

Ook uit onderzoek uit de Verenigde Staten blijkt dat politici 

invloed hebben op racisme: uit onderzoek van Schaffner (2018) 

komt naar voren dat de negatieve opmerkingen van president 

Trump over minderheidsgroepen gepaard gingen met meer 

negatieve opmerkingen over minderheden door ‘gewone’ 

burgers . Ook uit een experimentele studie van Newman (et al., 

2018) komt naar voren dat toespraken van politici (in dit geval 

Trump), met daarin vooroordelen over etnische minderheden (in 

dit geval Latin Amerikanen), er toe leiden dat de bevooroordeelde 

mensen worden aangemoedigd zowel te handelen naar hun 

vooroordelen als deze te uiten. Uit onderzoek van Crandall, Miller 

en White (2018) komt naar voren dat mensen na de electie van 

Trump in 2016 (in vergelijking met vlak daarvoor) denken dat 

het meer sociaal geaccepteerd is om negatief te spreken over 

de groepen waar Trump ook eerder negatief over sprak (o.a. 

moslims). De sociale normen lijken dus verschoven te zijn door 

de politieke ontwikkelingen, zo wordt geconcludeerd. 

MENSEN UIT MINDERHEIDSGROEPEN EN 

VOOROORDELEN

In de bovenstaande onderzoeken gaat het over 

hoe de grootste groep, ‘witte’ mensen of mensen 

zonder migratieachtergrond, de afgelopen jaren 

anders zijn gaan denken over mensen uit etni-

sche of culturele minderheidsgroepen. Of mensen 

uit die minderheidsgroepen zelf ook anders zijn 

gaan denken is niet duidelijk aangezien hier weinig 

onderzoek naar is gedaan. Hier zou nog aan-vullend 

onderzoek naar verricht moeten worden. Wel is 

bekend dat binnen minderheidsgroepen er ook 

racisme kan spelen. Zo vonden Van Wonderen 

& Wagenaar (2015) in een steekproef onder 

jongeren dat 2% van zowel de christelijke als niet-

gelovige jongeren niet zo positief denkt over Joden 

in Nederland. Bij islamitische jongeren ligt dit 

percentage op 12% en bij andere gelovigen op 6% 

(Van Wonderen en Wagenaar, 2015). 
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GEVOLGEN VOOR 
SLACHTOFFERS 

In deze paragraaf beschrijven we wat de gevolgen kunnen zijn voor slachtoffers van sterke en openlijke vooroordelen. 
Het gaat om gevolgen voor de gezondheid, gevolgen op de arbeidsmarkt en gevolgen voor het zich thuis voelen in 
Nederland. 

2.1. GEZONDHEID VAN DE SLACHTOFFERS 

Het meemaken van discriminatie gaat vaak gepaard met emoties. 

In een onderzoek onder moslims in Utrecht kwam naar voren dat 

bijna alle respondenten aangaven dat discriminatie resulteert in 

emotionele reacties: de emotie die het vaakst genoemd werd 

was ‘kwaad’. ‘Vernederd’ is de sterkst gevoelde emotie, gevolgd 

door ‘verdrietig’, ‘machteloos’, ‘ongelukkig’ en ‘onveilig’ (Omlo & 

Butter, 2020). Die emoties gaan over de korte termijn. Op de lange 

termijn kan discriminatie de gezondheid aantasten: verschillende 

onderzoeken tonen dat aan. Discriminatie ervaren gaat gepaard 

met een minder goede fysieke gezondheid, maar vooral met een 

minder goede psychische gezondheid, zo staat beschreven in 

het KIS rapport over online discriminatie (Taouanza & Felten, 

2017) en komt naar voren uit een review van Williams, Neighbors 

en Jackson (2003). Een meta-analyse van Pascoe en Smart 

Richman (2009) trekt vergelijkbare conclusies: het ervaren 

van discriminatie beïnvloedt de gezondheid door de stress die 

deze ervaringen veroorzaken. Door herhaalde blootstelling aan 

discriminatie, kan deze stress leiden tot psychische en fysieke 

ziekten. Het maakt daarbij niet uit of die discriminatie subtiel is of 

openlijk en onomwonden (Williams, Oliver, Aumer, Meyers, 2016). 

Maar wanneer iemand meer subtiel wordt gediscrimineerd, kan 

het onduidelijker zijn of het wel of niet discriminatie is, en als 

gevolg daarvan kan de gediscrimineerde persoon soms juist dan 

moeite hebben om te beslissen hoe hierop te reageren (Pascoe 

& Smart Richman, 2009).

Discriminatie heeft ook ernstige gevolgen voor de gezondheid 

van kinderen zoals beschreven wordt in het KIS rapport 

‘Opgroeien zonder vooroordelen’ (Broekroelofs, Felten & Van de 

Kamp, 2020). Uit een review van wetenschappelijke literatuur 

over de impact van racisme op kinderen komt ook naar voren 

dat racisme vaak samengaat met het ervaren van een slechtere 

gezondheid onder kinderen (Pachter & Coll, 2009). Op jonge 

leeftijd zijn de gevolgen van discriminatie nog niet altijd goed 

zichtbaar. Het is wel duidelijk zichtbaar dat volwassenen die 

gediscrimineerd worden, gezondheidsklachten ontwikkelen: er 

is bijvoorbeeld een grotere kans op gezondheidsklachten zoals 

hoge bloeddruk, kinderziektes bij volwassenen en obesitas 

(Barker, Eriksson, Forsén & Osmond, 2002; Ben-Shlomo & Kuh, 

2002; Williams & Mohammed, 2009).

De relatie tussen discriminatie en een slechtere gezondheid 

geldt ook voor Nederland. In een Nederlandse studie onder 

jongvolwassenen met een Marokkaanse achtergrond zien we 

vergelijkbare resultaten als in het buitenlandse onderzoek: 

ervaren discriminatie en het ervaren van sociaal falen kent een 

significant verband met depressieve symptomen (Van de Beek, 

Van der Krieke, Schoevers & Veling, 2017). Een Nederlands 

onderzoek van Ikram (2016) toonde aan dat ook etnische 

2
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minderheden in Nederland veel discriminatie ervaren en 

daardoor meer last hebben en zullen krijgen van psychiatrische 

klachten en hart- en vaatziektes.

2.2. ARBEIDSMARKT EN WERKELOOSHEID ONDER 
SLACHTOFFERS 

Jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond met een 

mbo-opleiding hebben 2,5 keer meer kans op werkloosheid 

dan jongeren zonder migratieachtergrond met eenzelfde 

opleidingsniveau (Meng et al., 2016). Dat is niet alleen toe te 

schrijven aan discriminatie, mogelijk spelen daarbij factoren 

bij de jongeren zelf een rol; denk bijvoorbeeld aan hun netwerk 

(Chiswick & Wang 2016; Lancee 2010). Dat er discriminatie 

speelt op de arbeidsmarkt is echter wel duidelijk. Uit onderzoek 

blijkt dat werkgevers de voorkeur geven aan sollicitanten met een 

Nederlands klinkende achternaam boven sollicitanten met een 

niet-westerse achternaam (Blommaert, et al., 2014; Di Stasio, et 

al., 2019; Thijsen et al., 2019; Ramos et al., 2019). Onduidelijk 

is echter of deze voorkeur onbewust en impliciet is of dat deze 

voortkomt uit openlijke en onomwonden vooroordelen. 

2.3. (NIET) THUIS VOELEN

Uit onderzoek van het SCP komt naar voren dat leden van 

migrantengroepen zich in het afgelopen decennium (2006-

2015) over het geheel genomen minder positief geworden zijn 

over de kansen en het leven in Nederland. (Huijnk & Andriessen, 

2016). Men voelt zich vaker niet thuis in Nederland: van de 

Turkse, Marokkaanse en Antilliaanse Nederlanders voelt slechts 

60% zich thuis. Ook wordt er meer discriminatie ervaren. Een 

derde van de Turkse en Marokkaanse Nederlanders vindt dat 

migranten zeer vaak gediscrimineerd worden door Nederlanders 

zonder migra-tieachtergrond. Bij Surinaamse Nederlanders is de 

toename van gevoelens van discriminatie het sterkst: vond in 

2006 nog 15% van de Surinaamse Nederlanders dat allochtonen 

(zeer) vaak door Nederlanders worden gediscrimineerd, in 

2015 was dat aandeel bijna verdrievoudigd naar 41% (Huijnk & 

Andriessen, 2016). 

Uit kwalitatief onderzoek van KIS onder jongeren met een 

migratieachtergrond komt naar voren dat veel jongeren zich 

wel thuis voelen in Nederland. Maar dat vragen of opmerkingen 

die als stereotyperend worden ervaren, kunnen leiden tot 

uitsluitingsgevoelens, die weer gevoelens van afstand activeren 

jegens de Nederlandse samenleving. Een van de jongeren 

noemt een ervaring met expliciete discriminatie (‘We willen 

geen Marokkanen’, bij een bedrijf) en daarna voelde hij een tijd 

wantrouwen ten aanzien van de mensen om hen heen (Day & 

Badou, 2019). 

Dat deze gevoelens van discriminatie het gevolg kunnen hebben 

dat mensen niet meer in Nederland willen wonen komt naar 

voren uit onderzoek van Kunuroglu, Yagmur, Van de Vijver 

en Kroon (2018) onder, onder meer Turkse Nederlanders die 

(re)emigreerden naar Turkije. Het bleek dat het ervaren van 

discriminatie een van hun motieven was voor het vertrek uit 

Nederland. 

Het ervaren van (veel) discriminatie kan ook leiden tot een ander 

wereldbeeld: uit een Canadees onderzoek komt naar voren 

dat het hebben ervaren van discriminatie als moslim gepaard 

gaat met minder goedkeuring van het Westen (McCauley, 

Leuprecht, Hataley, Winn, & Biswas, 2011). Hier ligt het gevaar 

van radicalisering op de loer. In een literatuurstudie van Veldhuis 

en Bakker (2007) wordt stigmatisering en gevoelens van 

vernedering als groep, als een van de vele en mogelijke oorzaken 

gezien van radicalisering. Echter zij benadrukken dat het gaat om 

een complex geheel van factoren. Ook in de (non peer reviewed) 

review van Christmann (2012) en een systematische review van 

McGilloway, Ghosh en Bhui (2015) komt ‘discriminatie ervaren’, 

als een van de vele factoren naar voren die een rol kunnen spelen 

bij radicalisering. 

2.4. COPINGSSTRATEGIEËN 

Discriminatie heeft dus vaak negatieve gevolgen voor de 

gezondheid, voor de positie op de arbeidsmarkt en kan ook 

zorgen voor een gevoel van je niet helemaal thuis voelen in je 

eigen land. Maar zeker als het gaat om de eigen gezondheid, 

zijn die gevolgen enigszins te verminderen door goede coping 

strategieën (Brondolo, 2009). Er zijn verschillende manieren 

om op discriminatie te reageren, maar er is niet één die altijd 

en overal het beste is, zo concludeert Omlo (2014) op basis van 

literatuuronderzoek. Omlo beschrijft de volgende strategieën: 

polariserende, vermijdende, conformerende en verbindende 

strategieën. Iedere strategie heeft voor-en nadelen. Bijvoorbeeld: 

vermijdende strategieën kunnen zinvol zijn omdat erkennen 

van dat je gediscrimineerd wordt zeer belastend is. Mensen 

kunnen er echter ook onzeker van worden omdat ze niet goed 

weten wanneer er wel of niet sprake is van discriminatie. En 

‘verbinden’ is vaak een goede strategie omdat het vooroordelen 

bij anderen kan doen afnemen, maar kan nadelig zijn als je 

ondanks het opzoeken van verbinding toch niet geaccepteerd 
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wordt. Het is volgens Omlo niet in zijn algemeenheid eenduidig 

vast te stellen welke coping strategie het meest effectief is, 

maar de verbindende strategie lijkt wel het meest beloftevol; 

al is een combinatie van strategieën uiteindelijk wel het meest 

effectief, waarbij mensen afhankelijk van de omstandigheden 

hun strategieën afwisselen. Wat werkt voor wie in welke 

omstandigheden is vanuit dit perspectief ook een kwestie van 

experimenteren en zo zelf proefondervindelijk leren wat werkt; 

raadzaam hierbij is om opgedane kennis en ervaring onderling 

uit te wisselen (Omlo, 2014). 

Onderzoek van Noor (2016) sluit hier enigszins op aan door 

diverse factoren te benoemen die er voor kunnen zorgen dat 

jongeren weerbaar worden tegen discriminatie. Volgens jongeren 

zelf gaat het om erkenning in talenten en kwaliteiten, het geloof 

in de eigen vaardigheden en mogelijkheden, zelfacceptatie, een 

sterk ontwikkelde etnische identiteit, positief ingestelde ouders, 

hoge zelfwaardering, goed reflectief vermogen, in staat zijn om 

negatieve emoties los te laten, assertiviteit en zelfvertrouwen. 

Samen kunnen deze elementen er voor zorgen dat jongeren niet 

uit balans worden gebracht bij ervaren onrecht, discriminatie of 

uitsluiting (Noor, 2016). 
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EFFECTIEVE 
AANPAKKEN  

In deze paragraaf beschrijven we aanpakken waarvan bekend zijn dat deze effectief kunnen zijn om discriminatie 
te verminderen en bij ieder van deze aanpakken beschrijven we in hoeverre deze ook werken ten aanzien van 
mensen met zeer sterke en openlijke vooroordelen. 

3.1. INTERGROUP CONTACT 

Contact hebben met personen uit groepen met andere culturele, 

etnische of religieuze achtergronden, heeft positieve effecten; 

het kan zorgen voor minder vooroordelen naar uit deze andere 

etnische groep. Dit wordt ook wel de ‘contact theory’ of 

‘intergroup contact’ genoemd (Allport,1954). Deze theorie heeft 

een sterke bewijsvoering. In een veel geciteerde en omvangrijke 

meta-analyse van Pettigrew en Tropp (2006) zijn 515 studies 

tegen het licht gehouden, waarin onder meer gerandomiseerde 

experimenten met controle groep. In 94% van de gevallen 

werden vooroordelen verminderd door het contact met mensen 

uit de andere groep. In een review van Paluck en Green (2009) 

naar wat werkt om vooroordelen te verminderen, wordt de 

contacttheorie genoemd als een van de weinige methoden die 

echt lijkt te werken. 

Een belangrijke voorwaarde is dat het contact positief is; 

negatief contact kan de houding van mensen naar ‘de ander’ 

juist verslechteren (Barlow, et al., 2012; Van Wonderen & 

Van Kapel, 2016). Andere belangrijke voorwaarden die uit de 

literatuur naar voren komen zijn dat het contact de empathie 

moet vergroten en het gevoel van bedreiging moet verminderen, 

zo blijkt uit een meta-analyse van Pettigrew en Tropp uit 

2008 en Pettigrew (et al., 2011). Dat betekent dat het dus in 

het bijzonder gaat om goede en positieve contacten waarin 

je echt empathische gevoelens ontwikkeld voor de ander 

en je gaat ervaren dat de ander geen bedreiging vormt voor 

jou. Oppervlakkig contact, zoals bijvoorbeeld korte berichten 

uitwisselen op sociale media kan vooroordelen juist versterken, 

zo bleek uit een studie van Zhang, Tan en Liv (2019). En in een 

studie van Bail (et al,. 2018) was te zien hoe polarisatie eerder 

toenam door het lezen van elkaars standpunten online. Uit 

een grootschalig surveyonderzoek naar moslimdiscriminatie 

van Van Wonderen en Van Kapel (2017) kwamen vergelijkbare 

resultaten naar voren: naarmate niet-islamitische jongeren meer 

en vaker persoonlijke contacten met moslims hebben, denken 

zij positiever over moslims. Jongeren zijn veelal positief over 

de contacten met moslims die ze kennen; ze hebben met hen 

veelal constructieve, bestendige (terugkerende) contacten. Maar 

tegelijkertijd zeggen veel jongeren dat contacten met moslims 

die zij niet persoonlijk kennen juist een belangrijke reden zijn 

om niet positief over moslims te denken. Dit zijn voornamelijk 

‘vluchtige’ contacten in de openbare ruimte, zoals ervaringen 

met moslims op straat en bij het uitgaan. De conclusie is dat 

een positievere beeldvorming en minder polarisatie door contact 

alléén ontstaat als de contacten niet te vluchtig zijn en de ervaren 

kwaliteit van het contact goed is. Het gaat om een goed contact 

waarin een gevoel van angst verminderd wordt en een gevoel 

van empathie vergroot wordt voor de ander. (Van Wonderen & 

Van Kapel, 2017). 

Samenwerking kan dus zorgen voor een goed contact. Het gaat 

dan om samenwerken aan een gemeenschappelijk doel: dit kan 

het effect van contact verbeteren (Schuitema & Veugelers, 2008; 

Taouanza, Felten & Keuzenkamp, 2016). Bijvoorbeeld wanneer 

mensen met verschillende achtergronden samen onderdeel 

zijn van een sportteam (Brown et al., 2003) of als jongeren lid 

zijn van dezelfde sociale jeugdclub (Laurence, 2019) kan dit 

zorgen voor minder vooroordelen. Uit een rapport van de RMO 

(2005) blijkt ook dat samenwerken aan taken belangrijk is: zoals 

kinderen uit verschillende bevolkingsgroepen die samenwerken 

aan een puzzel of een andere gemeenschappelijke taak. Volgens 

de RMO is het zo dat hoe duurzamer, positiever en intensiever 

3
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het contact, hoe groter de kans dat positievere beeldvorming 

tussen groepen beklijft; dit wordt beschreven door treden op 

de zogeheten ‘bindingsladder’ (RMO, 2005). Samengevat gaat 

het om de volgende treden: (1) elkaar ontmoeten (publieke 

familiariteit, buurtfeesten, park, markt, een bankje, speeltuin), 

(2) elkaar leren kennen (dialogen, debatten, ontmoetingshuizen), 

(3) met elkaar samenwerken aan een gedeeld belang of 

gemeenschappelijke interesse (zwerfvuil, buurt inrichten) en (4) 

wederzijds hulp bieden (intensieve contacten tussen kansrijke 

en kansarme mensen, netwerken, mentorprojecten). Die laatste 

biedt dus het meeste effect (RMO, 2005). 

Een bijzondere vorm van contact is de dialoog om vooroordelen 

en racisme te verminderen. Naast empathie vergroten en 

angst verminderen worden volgende voorwaarden genoemd in 

het rapport van Felten, Emmen en Keuzenkamp (2016) en het 

rapport van Taouanza (et al., 2016) over het succesvol aangaan 

van een dialoog: 

• Weinig of geen afleiding: De ontmoeting tussen groepen 

is idealiter ontspannen en vrij van afleidingen/ andere 

taken. Wanneer mensen andere dingen aan hun hoofd 

hebben, kunnen dialoogbijeenkomsten daarom toch niet de 

gewenste resultaten opleveren.

• Het vergroten van kennis: Kennis blijkt (ondanks het relatief 

kleine effect) inderdaad een rol te spelen bij het afnemen 

van vooroordelen door ‘intergroup contact’. Het vergroten 

van het intercultureel begrip (in termen van historische 

achtergrond of culturele sensitiviteit) kan namelijk het 

herkennen van onrecht doen verbeteren, waardoor 

vooroordelen kunnen verminderen.

• De invloed van samenwerken: Eén van de randvoorwaarden 

van Allport’s contacttheorie is dat de deelnemers werken 

aan gezamenlijke doelen, zonder competitie. Bij ‘een aantal 

dialoogbijeenkomsten worden deelnemers gevraagd 

om aan een gezamenlijke opdracht te werken. Het idee 

hierachter is dat een samenwerking voor meer persoonlijke 

interactie op individueel niveau zorgt en de verschillen 

overbrugt.

• Vrijwillige deelname: Wanneer het contact niet vrijwillig 

aangegaan wordt, is de kans groter dat de dialoogbijeenkomst 

niet tot de gewenste uitkomsten leidt. Toch zijn er enkele 

interventies waarbij de deelnemers verplicht zijn om de 

dialoog aan te gaan en waar alsnog positieve resultaten uit 

komen zoals bij één van de bestuurde voorbeeldinterventies 

(zie hoofdstuk ‘Voorbeelden van interventies’)

Als het gaat om het verminderen van stereotypen5 is het relevant 

dat de ander met wie men in gesprek is niet wordt gezien 

als ‘uitzondering’. Het gaat dus om het voorkomen van het 

fenomeen ‘subtyping’: dat iemand als niet representatief wordt 

gezien voor de gediscrimineerd groep waar toe hij of zij behoort 

omdat deze niet voldoet aan het stereotype (zie o.a. Kunda & 

Oleson, 1995). Dit kan voorkomen worden door ervoor te zorgen 

dat verschillende groepsleden uit de gestereotypeerde groep 

lichte afwijkingen vertonen met het stereotiepe beeld. Deze 

‘gradatieverschillen’ maken het subcategoriseren moeilijker, 

wat stereotyperingen kan doorbreken (zie o.a. Hewstone & 

Hamberger, 1999) .

SPECIFIEK VOOR MENSEN DIE STERK EN OPENLIJK 

DISCRIMINEREN 

Als we kijken naar mensen die rechts autoritair zijn ingesteld 

(hoog scoren op RWA) en mensen die uitgaan van sociale 

dominantie (hoog scoren op SDO) dan geven diverse 

onderzoeken verschillende uitkomsten. Uit onderzoek van Dhont 

en Van Hiel (2009) blijkt dat beide groepen minder vooroordelen 

laten zien wanneer ze meer positieve contacten hebben met 

migranten. Ook een onderzoek van Kteil, Hodson, Dhont en Ho 

(2019) onder ‘witte’ Amerikanen laat zien dat ook mensen hoog 

in SDO baat hebben bij contact met ‘zwarte’ Amerikanen. Tevens 

uit een onderzoek van Cutts, Goodwin, Hewstone en Lolliot 

(2015) komt naar voren dat vriendschappen positieve resultaten 

hebben voor mensen met extreemrechtse opvattingen. In 

deze studie werd gekeken naar aanhangers van drie Britse 

politieke partijen met sterke anti-islam opvattingen, namelijk 

de English Defence League, British National Party en de UK 

Independence Party. Vriendschap met iemand uit een etnische 

minderheidsgroep was gerelateerd aan minder vooroordelen bij 

aanhangers van alle drie de partijen en bij twee van de drie ging 

het gepaard met het minder ervaren van de Islam als bedreiging 

(Cutts, et al., 2015). Hodson (2008) vond ook aanwijzingen dat 

mensen die hoog scoren op SDO gebaat zijn bij contact: ‘witte’ 

gevangenen die hoog scoorden op SDO lieten significant minder 

vooroordelen zien ten aanzien van ‘zwarte’ medegevangenen 

wanneer ze meer contact hadden met ‘zwarte’ gevangenen. 

5 Stereotypen zijn overdreven denkbeelden over groepen mensen. Vooroordelen daarentegen gaan over negatieve gevoelens. Stereotypen zijn 

dus cognitief en vooroordelen affectief (Felten, Taouanza, Broekroelofs, Vijlbrief & Cankor, 2020).
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Dat ‘intergroup contact’ ook werkt bij mensen die sterk 

bevooroordeeld zijn, is ook in lijn met de review van Hodson 

(2011). Uit een experimenteel veldonderzoek (Shook, Hopkins & 

Koech, 2016) komt naar voren dat door ‘intergroup contact’ SDO 

zelf vermindert: mensen gaan dus meer mensen uit anderen 

groepen zien als gelijken door ‘intergroup contact’.

Echter, een longitudinale studie van Asbrock, Christ, Duckitt en 

Sibley (2012) onder Duitsers laat zien dat mensen die rechts 

autoritair zijn (hoog scoren op RWA) minder vooroordelen krijgen 

door contact met mensen met een migrantenachtergrond, 

maar dat dit veel minder op gaat voor mensen die geloven in 

sociale hiërarchie (hoog scoren op SDO). Dat is ook verklaarbaar: 

mensen die rechts autoritair zijn, voelen zich bedreigd door 

mensen die zij zien als de ‘outgroup’ (niet de eigen groep) en 

dat gevoel van bedreiging kan afnemen door een goed contact 

met mensen uit andere groepen. Maar bij mensen die geloven 

in sociale hiërarchie – die uit gaan van competitie met andere 

groepen -, verandert een goed contact veel minder; hun motief 

is immers de wil om te zorgen voor een hiërarchie tussen 

verschillende groepen mensen en boven aan te staan in die 

hiërarchie (Asbrock, et al., 2012). 

Verklaring voor de verschillen hebben mogelijk te maken met om 

welke groep het gaat: Kteil (et al., 2019) vond positief effect op 

‘witte’ Amerikanen die hoog in SDO scoren in contact met ‘zwarte’ 

Amerikanen, maar Asbrock (et al., 2012) vond geen effect bij 

Duitsers die hoog in SDO scoren in contact met migranten. 

Mogelijk worden migranten – merendeel moslims – nog sterker 

gezien als een groep waarmee de competitie mee aangegaan 

moet worden, zoals passend in het idee van extreemrechtse 

groepen over een naderende ‘rassen- of cultuuroorlog’ (zie 

paragraaf 1.3.). Dat sluit aan bij het recente onderzoek van 

Maunder, Day en White (2020) waaruit bleek dat contact voor 

mensen hoog in SDO bij de ene groep wel werkt en bij de andere 

groep niet: contact met lesbische vrouwen en homo mannen 

ging wel gepaard met minder vooroordelen, net als contact met 

Aboriginals. Maar contact met mensen die schizofrenie hebben, 

verminderde niet de vooroordelen bij mensen hoog in SDO, terwijl 

dat bij mensen die laag scoren op SDO wel het geval is (Maunder, 

et al., 2020). Mogelijk maakt het dus uit hoe de ‘outgroup’ wordt 

gezien: als bedreigend voor de status van de eigen groep of niet. 

Maar hoe dat precies zit is nog niet duidelijk. 

Vanwege de verschillende resultaten hebben Thomsen en Rafiqi, 

(2019) een meta- analyse gedaan. Ze hebben zich niet gefocust 

op RWA en SDO maar op politieke ideologie. Ze concluderen dat 

‘intergroup contact’ werkt bij mensen met verschillende politieke 

opvattingen. Bij mensen die rechts politiek georiënteerd zijn en 

vinden dat de migratie beperkt moet worden, zorgt contact voor 

minder weerstand tegen migratie; zo blijkt uit een meta-analyse 

van Thomsen en Rafiqi (2019). Echter, politieke ideologie 

vermindert wel degelijk het positieve effect van ‘intergroup 

contact’. In het bijzonder oppervlakkige contacten hebben op 

rechtse mensen veel minder positief effect. Een vriendschap 

met iemand die wordt gezien als behorende tot een andere 

etnische groep, heeft daarentegen wel positieve effecten op 

zelfs extreemrechtse mensen (Thomsen & Rafiqi, 2019). Uit 

experimenteel onderzoek blijkt echter dat ook in een korte tijd 

een band kan worden opgebouwd als ware het een vriendschap 

en dat dit vooroordelen kan verminderen (Lytle & Levy, 2015). 

Maar ook in ‘real life’ kunnen vriendschappen ontstaan: een 

Australisch onderzoek toont aan dat ook de mensen die hoog 

scoren op RWA, contacten aangaan met mensen uit een andere 

etnische groep wanneer ze in een diverse wijk wonen (Brune, 

Asbrock, & Sibley, 2016). Maar leven in een diverse buurt kan 

ook zorgen voor negatieve contacten; en zowel die negatieve als 

positieve contacten hebben een sterk effect op mensen die hoog 

scoren op RWA (Van Assche, Asbrock, Dhont, & Roets, 2018). 

Geconcludeerd kan worden dat een goed contact- 

idealiter een vriendschap of een korte versie 

daarvan – ook bij mensen die openlijke en sterke 

vooroordelen hebben, kan zorgen voor een positieve 

verandering. Een valkuil is oppervlakkig contact, 

contact via discussie of debat en nega-tief contact: 

dat kan de houding nog verder verslechteren. 

Mogelijk werkt dit niet ten aanzien van alle groepen. 

Bij groepen die gezien worden als de directe 

‘tegenstander in de strijd’ of als zeer bedreigend, 

heeft dit minder effect op de doelgroep van mensen 

met openlijke en sterke vooroordelen. 

5.2. EXTENDED CONTACT 

Het zien van een vriendschap tussen een persoon uit de ‘eigen 

groep‘ en een persoon uit een gediscrimineerde groep, kan 

zorgen voor minder discriminatie. Als iemand bevriend is 

met iemand uit de eigen groep die een van een vriendschap 

heeft met iemand uit de ‘outgroup’, dan kan dit vooroordelen 

verminderen. Bijvoorbeeld: omdat Henk bevriend is met Jeroen 

en Jeroen bevriend is met Ahmet, krijgt niet alleen Jeroen minder 

vooroordelen maar ook Henk. Dit heet ‘extended contact’. Dit kan 
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de houding ten aanzien van mensen uit minderheidsgroepen 

verbeteren (Lemmer & Wagner, 2015; Turner, Hewstone, Voci, 

Paolini & Christ, 2007; Wright, Aron, McLaughlin-Volpe & Ropp, 

1997; Zhou, Page-Gould, Aron, Moyer, &Hewstone, 2018). 

Echter, alleen weten dat jouw ‘ingroup’ vriend bevriend is met 

een ‘outgroup’ vriend is niet voldoende. Belangrijk is dat je 

de ‘outgroup’ vriend ook kent (Stark, 2019). Een belangrijke 

voorwaarde is dus dat Henk niet alleen Jeroen kent, maar ook 

Ahmet. Dat direct zien van het goede contact tussen de persoon 

uit je eigen groep en de persoon uit de andere groep wordt ook 

wel ‘vicarious contact’ genoemd (Vezzali, Hewstone, Capozza, 

Giovannini & Wölfer, 2014). Dit kan via een tv-serie of film waarin 

je ziet dat iemand uit je ‘ingroup’ bevriend is met iemand uit de 

‘outgroup’ maar ook door het horen van verhalen en door het 

letterlijk observeren van het contact; dus door de goede band 

met eigen ogen waar te nemen. Dus als je via film, boek of in 

‘real life’ een positieve band waarneemt tussen de persoon uit 

je eigen groep en de ‘outgroup’ en de goede relatie is ‘klip en 

klaar’ en de groepen waar de twee personen toebehoren ook, 

dan kan dit vooroordelen verminderen (Mazziotta, Mummendey, 

& Wright, 2011; Vezzali, Di Bernardo, Stathi, Visintin, & Hewstone, 

2019). 

SPECIFIEK VOOR MENSEN DIE STERK EN OPENLIJK 

DISCRIMINEREN 

Dat iemands houding op deze manier veranderd kan worden kan 

verklaard worden doordat het denken over de normen in de eigen 

groep verandert; men bedenkt dat de eigen groep het oké vindt 

om, om te gaan met mensen uit de andere groep. Dat komt naar 

voren uit enquêtes onder scholieren in Noorwegen (Tezanos‐

Pinto, Bratt & Brown, 2010). Dit onderzoek lijkt te impliceren dat 

extended contact goed werkt bij mensen die belang hechten aan 

groepsnormen. Mensen die hoog scoren op RWA ervaren veel 

effect van extended contact. Zij vinden het belangrijker wat hun 

eigen groep vindt en zijn daarmee goed te beïnvloeden via het 

gedrag van mensen uit een eigen groep, zo blijkt uit verschillende 

onderzoeken, die samengevat worden in de review van Vezzalli 

(et al., 2014). Een van de onderzoeken die Vezzalli noemt is een 

Nederlands onderzoek naar verbanden. In deze studie onder 

mensen zonder migratieachtergrond over hun houding naar 

Turkse en Marokkaanse Nederlanders blijkt dat het kennen van 

meer mensen zonder migratieachtergrond die vriendschappen 

of goede banden hebben met Turkse en Marokkaanse 

Nederlanders gepaard gaat met minder vooroordelen. Voor 

mensen die hoog scoren op RWA was dit verband sterker. Dat 

betekent mogelijk dat het op hen meer effect heeft als zij iemand 

kennen die omgaat met Turkse en Marokkaanse Nederlanders, 

dan op mensen die niet dit wereldbeeld hebben (Dhont & Van 

Hiel, 2011). Kort gezegd verwachten de onderzoekers dat 

extended contact het grootste effect heeft bij mensen die hoog 

scoren op RWA en zelf nog weinig contact hebben met Turkse en 

Marokkaanse Nederlanders (Dhont & Van Hiel, 2011). De review 

van Brown en Paterson (2016) sluit hier bij aan. 

In lijn met deze gedachten, kunnen figuren die worden gezien 

als een autoriteit de effecten van ‘vicarious contact’ versterken 

(Gómez & Huici, 2008). 

Geconcludeerd kan worden dat ‘extended contact’ 

of ‘vicariuous contact’ een goede manier kan zijn 

om, juist bij mensen die sterk hangen aan sociale 

normen en autoriteit (hoog scoren op RWA), 

vooroordelen te verminderen. Echter onduidelijk 

is of deze aanpak ook werkt bij mensen die hoog 

scoren op SDO. 

5.3. DENKBEELDIG CONTACT 

Denkbeeldig contact betekent dat mensen niet echt andere 

mensen ontmoeten die worden gezien als behorende tot een 

andere groep, maar zich slechts een aantal minuten indenken 

een positieve ontmoeting met iemand te hebben die zij zien als 

behorende tot een andere groep (zie o.a. Turner, Crisp & Lambert, 

2007) en zoals onder meer beschreven in de KIS publicatie 

‘Rainbows and Refugees’ (Felten, 2016). Deze methode wordt 

vooral gebruikt in situaties waarbij echt contact gevaarlijk kan 

zijn. Dit is onder meer onderzocht voor niet-moslims die zich 

bedenken een gesprek te hebben met moslims (Turner & Crisp, 

2010) en (zonder controlegroep) voor Turkse Cyprioten met 

Griekse Cyprioten (Husnu & Crisp, 2010). In een experiment 

van Turner, Crisp en Lambert (2007) is te zien dat wanneer 

heteroseksuele mannen zich voorstellen dat zij een positief 

gesprek hebben met iemand die homoseksueel is, zij na afloop 

positiever denken over homoseksuelen in vergelijking met de 

heteromannen die zich geen positief contact hebben voorgesteld. 

De mediërende factor hierbij was minder angst ten opzichte van 

homoseksuelen. Ook ten aanzien van andere groepen tonen 

diverse studies positieve resultaten. In 2014 deden Miles en 

Crisp een meta-analyse van meer dan 70 studies waaruit blijkt 

dat denkbeeldig contact over het algemeen effect heeft op 

attitudes, emoties, gedragsintenties en gedrag. Ook bewust 

gedrag kan door een interventie waarin mensen denkbeeldig de 

ander ontmoeten, sociaal worden naar de ‘outgroup’ (Meleady & 

Seger, 2017).Er zijn echter ook studies die geen effect vinden van 
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denkbeeld contact (Dermody, Jones & Cumming, 2013). Brown 

en Paterson constateren in hun review (2016) dat denkbeeldig 

contact niet het effect kan vervangen van daadwerkelijk contact. 

Het is dus niet ideaal, maar zinvol in die situaties waar echt 

contact te gevaarlijk of om een andere reden onmogelijk is. 

SPECIFIEK VOOR MENSEN DIE STERK EN OPENLIJK 

DISCRIMINEREN 

Er is onderzocht of denkbeeldig contact kan werken ten 

aanzien van mensen die sterk bevooroordeeld zijn. Asbrock, 

Gutenbrunner en Wagner (2013) vonden in twee experimentele 

studies dat mensen die rechts autoritair zijn (hoog scoren op 

RWA) minder vooroordelen kregen door contact met iemand 

uit een etnische minderheidsgroep, maar dat dit niet op ging 

voor mensen die geloven in sociale hiërarchie (hoog scoren op 

SDO). Uit een studie van West, Hotchin en Wood (2017) komt 

naar voren dat denkbeeldig contact zelfs beter werkt bij mensen 

die sterke vooroordelen hebben. Dit is in lijn met onderzoek 

van West, Husnu en Lipps uit 2015. Zij zochten via denkbeeldig 

contact uit of de houding van heteroseksuelen in respectievelijk 

Cyprus en Jamaica kon worden verbeterd, beide zijn landen 

waar de acceptatie van homoseksualiteit erg laag is. In Cyprus 

was er een direct effect in vergelijking met de controlegroep van 

het denkbeeldig contact: de houding verbeterde en deelnemers 

waren eerder bereid tot een gesprek met een homoman. In 

Jamaica bleef de houding slecht maar wel was er een direct 

effect van denkbeeldig contact op sociale acceptatie van 

homoseksualiteit. De onderzoekers stellen daarom dat alleen 

denkbeeldig contact niet de ultieme oplossing biedt voor 

homovijandigheid of discriminatie maar dat het mogelijk een 

goede eerste stap is. 

Wanneer mensen denken dat de sociale norm is dat discriminatie 

niet hoort of niet mag, gaan ze in het algemeen proberen zich 

minder discriminerend te gedragen. Er zijn tal van onderzoeken 

die laten zien dat mensen (positief) van houding veranderen door 

het horen van een positieve mening van iemand uit hun eigen 

groep over een gestigmatiseerde groep (Blanchard et al., 1994; 

Crandall, Eshleman & O’Brien, 2002; Monteith, Deneen & Tooman, 

1996). Belangrijk is dus dat sociale normen door iemand uit de 

groep zelf worden gesteld. Door sociale normen gaan mensen 

niet alleen anders denken, maar zich ook daadwerkelijk anders 

gedragen (Paluck, 2009; Van Wittenbrink & Henly, 1996; Sechrist 

& Milford, 2007). Communiceren wat de sociale norm is, heeft 

mogelijk ook een langetermijneffect: wanneer mensen de 

boodschap krijgen dat anderen uit hun eigen omgeving positiever 

denken over een bepaalde gestigmatiseerde minderheidsgroep, 

dan beïnvloedt dit hun houding ook nog maanden later, zo blijkt 

uit studies van onder meer Zitek en Hebl uit 2007 en Stangor, 

Sechrist en Jost uit 2001. Sociale normen communiceren heeft 

meer effect wanneer de huidige norm enigszins ambigue is dan 

wanneer deze al heel duidelijk is (Zitek & Hebl, 2007). 

SPECIFIEK VOOR MENSEN DIE STERK EN OPENLIJK 

DISCRIMINEREN 

Sociale normen hebben waarschijnlijk ook invloed op mensen 

die openlijk en sterk racistisch zijn. Uit een studie van Munger uit 

2017 werden twitteraars (dat waren met name ‘witte’ mannen) 

die eerder racistische opmerkingen naar andere twitteraars 

maakten, via twitterrobots aangesproken op hun gedrag. Na 

twee maanden was te zien dat hun racistische opmerkingen 

verminderd waren, in het geval zij door andere ‘witte’ mannen 

werden aangesproken op hun racistische twitter gedrag; als het 

geen ‘witte’ mannen waren, dan werkte het niet. 

Uit een ander onderzoek uit 2017 komt naar voren dat het 

uitmaakt waarom en hoe iemand racistisch is. Zoals beschreven 

in paragraaf 1 hebben zowel mensen die rechts autoritair zijn 

(ofwel hoog scoren op RWA), als mensen die geloven in sociale 

dominantie (hoog scoren op SDO), veel meer vooroordelen 

dan anderen. Maar mensen die hoog scoren op RWA staan 

redelijk positief tegenover een verbod op hatespeech, zo blijkt 

uit onderzoek van Bilewicz, Soral, Marchlewska en Winiewski 

(2017), terwijl mensen die hoog scoren op SDO, juist positief 

tegenover hatespeech staan en negatief ten op zichten van een 

verbod daarop. Dat is ook te verklaren: mensen die sterk hangen 

aan autoriteit zijn gevoelig voor sociale normen; zij willen zich 

daar graag aan houden. Een zelfde beeld komt naar voren uit een 

studie van Oyamot, Fisher, Deason en Borgida (2012) waaruit 

blijkt dat de negatieve houding ten aanzien van migranten minder 

sterk wordt bij mensen die sterk hangen aan autoriteit (niet RWA 

Denkbeeldig contact kan een belangrijke eerste 

stap zijn om vooroordelen te verminderen bij 

mensen die juist sterke vooroordelen hebben. 

Echter een praktische vraag blijft hier wel, hoe je er 

voor zorgt dat juist die mensen deel gaan nemen 

aan de interventie. 

5.4. SOCIALE NORMEN 

Een sociale norm is de perceptie van mensen van wat typisch 

of wenselijk is in een bepaalde groep of situatie en is sterk van 

invloed op hoe mensen zich gedragen (Tankard & Paluck, 2016). 
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gemeten maar via een andere schaal), wanneer zij merken dat 

de sociale norm positief is tegenover migranten. En uit een 

studie van Oyamot, Jackson, Fisher, Deason en Borgida (2017) 

blijkt dat mensen die sterk hangen aan autoriteit (niet RWA 

gemeten maar via een andere schaal), minder negatief zijn gaan 

denken over homo’s en lesbische vrouwen in een tijd dat sociale 

normen ten positief veranderd zijn ten aanzien van seksuele 

diversiteit. Nog interessanter is dat in een studie van Roets, Au 

en Van Hiel (2015) is gekeken naar de situatie in Singapore waar 

autoriteiten juist een norm van multiculturaliteit voorschrijven. 

Mensen in Singapore bleken die norm ook op die manier waar te 

nemen; dat gold in het bijzonder voor mensen die sterk hangen 

aan autoriteit (hoog scoren op een groot deel van de items van 

RWA). Hier bestond een positief verband met een positieve 

houding ten aanzien van minderheidsgroepen. Sterk hangen aan 

autoriteit hoeft dus niet noodzakelijk samen te gaan met meer 

vooroordelen; het kan juist ook minder vooroordelen betekenen 

in het geval dat autoriteit een positieve sociale norm uitdraagt 

naar minderheidsgroepen (Roets et al., 2015). Concreet betekent 

dat, dat het stellen van sociale normen tegen discriminatie en 

voor multiculturaliteit of diversiteit, de houding van mensen die 

rechts autoritair (RWA) zijn wel degelijk kan veranderen.

Maar voor mensen die sterk geloven in sociale dominantie 

(ofwel hoog scoren SDO) is dat heel anders: dat zijn mensen die 

juist bezig zijn om actief de dominante positie van hun groep te 

behouden in de samenleving en op hen hebben sociale normen 

veel minder invloed (Bilewicz, Soral, Marchlewska, & Winiewski, 

2017). Een vergelijkend onderzoek tussen landen met een 

sterk diversiteitsbeleid (Canada), een middelmatig diversiteit 

beleid (V.S.) en nauwelijks diversiteitsbeleid (Duitsland), van 

Guimond,(et al., 2013) leidt tot de conclusie dat ongeacht het 

beleid en de sociale normen in het land, overal mensen die hoog 

scoren op SDO, meer bevooroordeeld zijn. 

Toch zijn er ook wel resultaten geboekt bij deze groep. Een 

experiment van Levin (et al., 2012) laat zien dat wanneer mensen 

de informatie krijgen dat hun mede landegenoten uitgaan van 

gelijkheid tussen culturen of proberen vooral hun individualiteit 

te benadrukken (en dus proberen niet te letten op achtergrond, 

maar juist te streven naar gelijkheid), dat er dan een minder 

sterke relatie is tussen SDO met (een aantal) vooroordelen. 

Dat betekent dat het er op lijkt dat mensen die hoog scoren op 

SDO bereid zijn om hun vooroordelen te verminderen, wanneer 

ze merken dat dit voor anderen in de samenleving minder 

belangrijk is (Levin et al., 2012) De onderzoekers merken ook 

op dat zij verwachten dat al hoewel deze mensen voorstander 

zijn van ongelijkheid, zij hierin beperkt kunnen worden door de 

samenleving. 

5.5. HER-CATEGORISEREN EN SOCIALE ROLLEN 

Het indelen in categorieën, in verschillende groepen, leidt tot 

vooroordelen zonder dat er zelfs sprake is van bijvoorbeeld 

competitie tussen de groepen (Gaertner, et al., 2000; Van Hiel, 

2016). Het onderscheiden en indelen in groepen gaat vrijwel 

altijd gepaard met het in enige mate ontstaan van vooroordelen 

en stereotype beelden over de andere groep. Maar het risico 

op spanningen en racisme naar andere groepen is groter als 

mensen een samenleving ervaren die in hun ogen bestaat uit 

slechts enkele dominante groepen (bijvoorbeeld christenen 

en moslims), dan in een samenleving waarin erkend wordt dat 

mensen tot meerdere groepen kunnen behoren (Brewer, 1999). 

Hoe je groepen indeelt, heeft dus invloed op vooroordelen. 

Een bekende theorie over vooroordelen tussen verschillende 

groepen is het ‘common ingroup identity model’ (Gaertner, 

Dovidio, Anastasio, Bachman, & Rust, 1993). Deze theorie stelt 

dat er een overstijgende groep benoemd moet worden om de 

scheidslijnen tussen groepen te verminderen en vooroordelen 

ten aanzien van mensen uit een andere groep te voorkomen. 

Op die manier worden mensen her-categoriseerd. Het eerste 

duidelijke bewijs voor deze theorie komt uit een experimentele 

studie van Gaertner, Mann, Murrell, Dovidio (1989). Hieruit komt 

naar voren dat het kan werken om mensen in nieuwe groepen in 

te delen als je een ander hokje wilt opheffen en vooroordelen wilt 

verminderen: als mensen tot een nieuwe groep gaan behoren, 

kunnen verschillen van de oude groep minder relevant worden 

en hun houding naar mensen die ze eerst zagen als ‘outgroup’ 

verbeterd worden. Kessler en Mummendey (2001) hebben 

‘her-categoriseren’ in de praktijk bekeken. In een longitudinale 

studie onder West-Duitsers en Oost-Duitsers bleek dat wanneer 

anderen Duitsers her-categoriseerden als Duitsers in plaats van 

Conclusie is dat mensen die openlijk racistisch 

zijn zeker baat kunnen hebben bij interventies 

gericht op het versterken van sociale normen tegen 

racisme. Dat geldt in het bijzonder bij mensen die 

hoog scoren op RWA: zij zijn juist sterk gevoelig 

voor sociale normen. Mensen die hoog scoren op 

SDO zijn duidelijk minder gevoelig voor sociale 

normen maar bij hen kunnen normen tegen 

discriminatie of voor diversiteit er voor zorgen dat 

zij hun vooroordelen iets minderen of deze minder 

ruimte krijgen. 
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als West of Oost, zij minder vooroordelen hadden naar de andere 

Duitse groep. Tegelijkertijd bleek er een keerzijde aan de medaille: 

degene die Duitsers meer zagen als Duitsers en niet dachten in 

Oost en West hadden wel meer vooroordelen naar (wat in de 

studie genoemd wordt) ‘buitenlanders’; degene die ze zagen als 

niet-Duits. Een nieuw ‘hokje’ creëren om de vooroordelen bij het 

eerste ‘hokje’ op te heffen blijkt dus nadelen te hebben; het zorgt 

weer voor nieuwe vooroordelen ten aanzien van mensen die 

buiten het nieuwe hokje vallen. Kang en Bodenhausen, (2015) 

stellen in hun recente review dat het herkennen van bredere 

categorieën, zelfs zo breed als de categorie mens, de basis is 

om het denken in verschillende groepen en vooroordelen tegen 

te gaan. 

Echter, bredere categorieën of groepen formuleren, betekent 

niet dat groepen als geheel afgebroken moeten worden, alleen 

al omdat mensen zich anders bedreigd kunnen voelen in hun 

identiteit (Horseny & Hogg, 2000). Dit wordt het ‘mutual intergroup 

differentation’-model genoemd. Dit wordt door Horseny en Hogg 

(2000) beschreven met een verwijzing naar Hewstone uit 1996 en 

Hewstone en Brown uit 1986. Hierbij wordt dus onderstreept dat 

de eigen groep niet bedreigd moet worden, maar dat er wel een 

overkoepelende groep bij kan komen. Een studie van Scroggins, 

Mackie, Allen en Sherman (2016) toont dit aan. In dat onderzoek 

wordt aangetoond dat wanneer iemand uit een andere groep óók 

wordt gezien als behorende tot een groep waar beide partijen 

toe behoren, er minder impliciete vooroordelen zijn. Volgens 

deze studie gaat het niet zo zeer om hokjes afbreken maar om 

iemand te her-categoriseren; dus iemand een nieuw hokje geven 

waar je samen toebehoort. Dit lijkt met name belangrijk te zijn 

voor die mensen die zich sterk identificeren met hun eigen groep. 

In het nieuwe hokje, de nieuwe categorie dus, moeten mensen 

zich kunnen herkennen en tegelijkertijd moet erkenning blijven 

voor hun ‘oude’ categorie, zo blijkt uit experimenteel onderzoek 

van Van Leeuwen, Van Knippenberg en Ellemers (2003). Hierin 

werd een fusie van twee bedrijven nagebootst en vooroordelen 

werden vergeleken met een groep waarin geen fusie plaats vond.

Geconcludeerd kan worden dat het ‘common ingroup identity 

model’ sterk onderbouwd is met empirisch bewijs. Maar de vraag 

is: werkt dit ook voor mensen die sterk en openlijk discrimineren? 

SPECIFIEK VOOR MENSEN DIE STERK EN OPENLIJK 

DISCRIMINEREN 

Uit een studie van Levin, Sinclair, Sidanius en Van Laar (2009) komt 

naar voren dat her-categoriseren mogelijk ook effect zou kunnen 

hebben bij mensen die sterk scoren op SDO. In deze longitudinale 

studies werden studenten vier jaar gevolgd en te zien is dat SDO 

en het onderschrijven van ongelijkheid, minder een relatie had 

gedurende de jaren dat de studenten zich identificeerde met de 

Universiteit. Echter, het deelnamen aan een universitaire studie 

– in het bijzonder sociale wetenschappen – leidt tot minder SDO. 

Dat heeft echter niet alleen met de omgeving te maken waarin 

in de student verkeert, maar ook doordat de student leert dat 

niet zo zeer genetica maar de sociale omgeving bepalend is 

voor het individu (Dambrun, Kamiejski, Haddadi, & Duarte, 2009). 

Mogelijk zou ook het benadrukken van de ene of juist de andere 

categorie, SDO en RWA effecten kunnen afzwakken (Huang & Liu 

2005 en Reynolds, Turner, & Haslam 2001). In die laatste studie 

is te zien hoe de relatie tussen RWA en vooroordelen minder 

sterk is wanneer er niet een bepaalde categorie / groep wordt 

benadrukt die relevant is voor de groep. Dus als mensen meer 

als individu worden aangesproken, wordt de invloed van RWA 

minder en worden vooroordelen van mensen die hoog scoren 

op RWA, minder sterk. Maar ook juist het benoemen van een 

overstijgende groep, zou kunnen helpen: Mohamud (2016) geeft 

aan dat multiculturaliteit ook een oplossing kan zijn voor wat hij 

‘witte angst’ noemt. In superdiverse steden als Rotterdam en 

Amsterdam, waar de meerderheid uit minderheden bestaat, kan, 

mits het beleid inclusief is, ingezet worden op het ontwikkelen 

van een stedelijke identiteit waar iedereen in de stad zich 

verbonden mee kan voelen. 

In lijn met onderzoeken over her-categoriseren zijn onderzoeken 

over sociale rollen. In onderzoek van Pratto, Tatar en Conway‐

Lanz (1999) werd eerst aangetoond dat mensen die hoog scoren 

op SDO, vaker vinden dat rechtvaardigheid betekent dat de gene 

die het beste is, ook het meeste zou moeten verdienen of het 

beste toebedeeld zou moeten krijgen, terwijl mensen die laag 

scoren op SDO onder rechtvaardigheid verstaan dat de mensen 

die het meeste hulp nodig hebben, juist meer toebedeeld zouden 

moeten krijgen. Echter die invloed van SDO verdwijnt wanneer 

mensen van sociale rol en opdracht veranderen: in het experiment 

krijgen deelnemers een oefening waarin zij een verstrekker van 

leningen spelen en moeten beslissen wie de lening krijgt. De 

deelnemers werden willekeurig in drie groepen verdeeld: de ene 

groep kreeg de opdracht om te kiezen voor de gene die het beste 

had gedaan, de andere groep om te kiezen voor de gene die het 

meeste anderen zou helpen en de controlegroep mocht helemaal 

zelf kiezen. Wat bleek? In de opdracht er na toen de mensen uit 

‘hun rol’ waren gestapt, waren de mensen die sterk scoren op 

SDO niet meer te onderscheiden van mensen die laag scoren op 

SDO. Dat betekent dat mensen die sterk scorenop SDO, dus in 

hun rol bleven en net als de anderen vaker kozen zoals passend 

bij hun rol. Mensen die de opdracht hadden anderen te helpen, 

gingen dat daarna ook meer beschouwen als rechtvaardig, ook 

als ze hoog scoren op SDO. 
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Uit een studie van Guimond, Dambrun, Michinov en Duarte 

(2003) komt ook naar voren dat het veranderen van sociale 

rollen mensen die hoog scoren op SDO kan laten veranderen. In 

deze studie worden verschillende experimenten gedaan: onder 

meer wordt de ene groep studenten de feedback gegeven dat zij 

geschikt zijn voor een leidersrol en de andere groep niet. Effect 

is dat eerste groep hoger scoorde op SDO en op vooroordelen. 

In een ander experiment krijgen studenten willekeurig de rol 

toebedeeld van directeur of receptionist. De studenten zien dat 

de indeling willekeurig is maar toch scoren de studenten die de 

directeursrol krijgen hoger op SDO en op vooroordelen (Guimond 

et al., 2003). Dit is in lijn met eerder genoemd onderzoek dat SDO 

vooral speelt bij dominante groepen (Sidanius et al., 2000). 

De ‘terrormanagement theory’ (Greenberg, Pyszczynski 

& Solomon, 1986) legt een relatie tussen het ervaren van 

doodsangst wanneer je iemand, of iets belangrijks, verliest. Het 

gevolg daarvan is dat mensen zich meer gaan vastklampen aan 

wat zij zien als hun eigen groep of cultuur, dit geeft structuur, 

zekerheid en een gevoel van geborgenheid en zingeving. Zo 

vormt de identificatie met de eigen cultuur een buffer tegen 

de (doods)angst (Bouckaert, 2019). Dit kan niet alleen leiden 

tot agressie, of de goedkeuring daarvan, maar ook tot meer 

vooroordelen en racisme ten opzichte van anderen.

Het gevoel van bedreiging die mensen kunnen ervaren door de 

komst van bijvoorbeeld nieuwkomers in de wijk, kan ook bekeken 

worden met de ‘integrated threat theory’ (Stephan & Stephan, 

2000). Met deze theorie wordt, zoals eerder gesteld, onderzocht 

of en hoe ‘ingroups’ zich bedreigd voelen door ‘outgroups’. Zo 

blijkt dat ervaren symbolische dreiging (bijvoorbeeld die van de 

eigen ‘cultuur’) onder Nederlandse jongeren gepaard gaat met 

vooroordelen naar moslims. Dit geldt minder bij economische 

dreiging, zoals het denken dat men moeilijker aan een baan komt 

door moslims (Velasco González, Verkuyten, Weesie & Poppe, 

2008). De symbolische dreiging gaat bovendien gepaard met 

minder tolerantie (Noll, Poppe & Verkuyten, 2010). 

SPECIFIEK VOOR MENSEN DIE STERK EN OPENLIJK 

DISCRIMINEREN 

Mensen die weerstand ervaren tegen de multiculturele 

samenleving, worden in de literatuur ook wel bezorgde of 

‘boze burgers’ genoemd. Boze burgers hebben het gevoel dat 

er steeds minder plaats zal zijn voor hun – Nederlandse – 

culturele verworvenheden, waarden, normen en tradities en dat 

de overheid onvoldoende doet om dit tegen te gaan (Bellaart, 

Broekhuizen & Van Dongen, 2016). Niet afdoen aan hun zorgen 

maar tegelijkertijd racisme voorkomen kan het volgende 

inhouden: 

• Inzetten op een passende aanpak per type boosheid: Uit 

onderzoek van Bellaart (et al., 2016 komt een mogelijke 

aanpak naar voren waarbij de uitingen van boosheid 

geanalyseerd worden, de ernst ervan in wordt ingeschat plus 

of het gaat om af- of toename. En om wat voor type ‘boze 

burgers’ gaat het? Tip uit deze publicatie is om te proberen 

per type boze burger een passende aanpak uit te werken. 

Als het gaat om bezorgde of angstige burgers; richt dan het 

gesprek vooral op de maatschappelijke problemen. In het 

geval van structureel boze burgers (die over ‘van alles’ boos 

zijn, waarvan boosheid over de mul-ticulturele samenleving 

eerder gevolg dan oorzaak is) past eerder bijvoorbeeld een 

duurzame integrale wijkaanpak gericht op het versterken 

Het plaatsen van mensen in andere groepen of 

sociale rollen of hen benoemen als een andere 

groep, kan vooroordelen verminderen, zelfs bij 

mensen die hoog scoren op SDO. 

5.6 HET VERMINDEREN VAN VERLIES- EN 
ANGSTGEVOELENS

Zoals eerder beschreven hebben veel mensen een voorkeur of zelfs 

‘liefde’ voor hun eigen groep en hoeft dat niet noodzakelijkerwijs 

te betekenen dat zij afwijzend staan ten op zichten van andere 

groepen (Brewer, 1999). Door een toenemende etnisch-culturele 

diversiteit in de Nederlandse samenleving, kunnen mensen zich 

echter bezorgd voelen over hun eigen groep: sommige mensen 

hebben het gevoel dat door nieuwkomers en ‘nieuwe culturen 

en religies’ de eigen ‘cultuur’, tradities, normen en waarden en 

andere vanzelfsprekendheden onder druk komen te staan. Op 

het niveau van de Nederlandse samenleving spelen zorgen en 

verwarring over wat (nog) de Nederlandse identiteit is. Brede 

bezorgdheid bestaat over opvattingen die kunnen conflicteren 

met wat men noemt ‘westerse’ opvattingen, en die volgens 

burgers daardoor gevolgen hebben voor de tolerantie en 

openheid binnen de Nederlandse samenleving. Het ervaren 

van zulke ‘verliesgevoelens’ kan ertoe bijdragen dat mensen 

minder positief over andere groepen denken of hen zelfs vijandig 

bejegenen (Smeekes & Mulder, 2016; Van Wonderen & Van 

Kapel, 2018). 
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van sociale cohesie. Wil je juist mensen in ‘het grijze’ 

midden versterken tegen radicalere voortrekkers? Zet dan 

in op het versterken en weerbaar maken van deze mensen. 

Wanneer het om boze burgers gaat die discriminerende 

uitlatingen doen of zelfs oproepen tot geweld, is het 

altijd belangrijk om duidelijk grenzen te communiceren 

(Bellaart et al., 2016). In de praktijk worden in gemeenten 

positieve ervaringen opgedaan met het analyseren van de 

bezorgdheid van burgers. Door deze bezorgdheid serieus te 

nemen kan er zelfs een draagvlak bij de burgers ontstaan. 

Een voorbeeld is Plan Einstein in de gemeente Utrecht 

waarin de gemeente met boze burgers in de wijk Overvecht 

in gesprek ging over hun bezorgdheid over de uitbreiding 

van een AZC. De boosheid bleek zich niet zozeer op de 

komst van asielzoekers te richten maar op het feit dat de 

wijk Overvecht volgens bewoners ‘het afvoerputje’ van de 

stad is waar alle problemen worden gedumpt en waar de 

bewoners zelf niets aan hebben. Naar aanleiding van de 

gesprekken heeft de gemeente cursussen in het AZC ook 

opengesteld voor buurtbewoners, waarna de boosheid over 

de komst van vluchtelingen aanzienlijk afnam (Geuijen et 

al., 2020). Deze aanpak vraagt meer onderzoek maar is 

zeker kansrijk. 

Uit wetenschappelijk onderzoek komt naar voren dat het 

kan werken om bij ‘boze burgers’ die zich vooral zorgen 

maken over hun eigen groep / hun identiteit en het gevoel 

hebben dat hun ‘eigen groep’ in het nauw wordt gedreven, 

deze warme gevoelens voor de eigen groep te kanaliseren; 

om dit ‘een plek te geven’ zodat voorkomen wordt dat deze 

geuit wordt in de vorm van ‘outgroup hate’ (Brewer, 1999; 

Weisel & Böhm, 2015) zoals ook beschreven wordt in de KIS 

publicatie over polarisatie (Verloove et al., 2020). 

• Zet in op burgerparticipatie: Om spanningen en conflicten 

te voorkomen, kan de inzet van burgerparticipatie mogelijk 

helpend zijn. Elferink (2016) pleit in het geval van de komst 

van vluchtelingen voor een aanpak die is gebaseerd op 

‘waarderend co-creëren’ waarin burgers kunnen meebepalen 

waardoor hun bezorgdheid kan worden verminderd. In 

een vroeg stadium wordt een bijeenkomst met meerdere 

stakeholders georganiseerd (in dit geval o.a. gemeente, 

vluchtelingen, een aantal bewoners en lokale partners) om 

te peilen wat er leeft en vervolgens al deze partners burgers 

uit hun netwerk te laten interviewen. De resultaten worden 

geanalyseerd en gepresenteerd op een gezamenlijke 

bijeenkomst waarbij afspraken worden gemaakt wat elke 

partner kan bijdragen (Elferink, 2016). Deze aanpak is nog 

niet bewezen, maar is wel al met succes toegepast in het 

sociale domein. 

• Zet in op het ontwikkelen van zelfvertrouwen en identiteit: 

Jongeren met weinig zelfvertrouwen zouden zich volgens 

Hogg (in Lub, De Groot & Schaafsma, 2011) vanuit hun 

zoektocht naar persoonlijke waardering en groepsgevoel 

eerder aansluiten bij een groep met een sterke ideologie. 

Methoden die inzetten op weerbaarheidsversterking hebben 

dan ook tot doel het gevoel van eigenwaarde van mentaal 

kwetsbare jongeren te vergroten, om hen weerbaarder 

te maken tegen extreme gedachten of beïnvloeding door 

radicale personen. Dit type interventie kan plaatsvinden via 

individuele trainingen of begeleidingstrajecten, maar ook 

via empowermentsessies (Demant in Lub et al., 2011). 

• Luisteren naar bezorgdheid: In de KIS publicatie over 

polarisatie (Verloove et al., 2020) wordt beschreven dat het 

kan helpen om de bezorgdheid van mensen die bang zijn 

iets te verliezen, serieus te nemen en met hen in gesprek te 

gaan. Deze aanpak is eerder uitgewerkt in het KIS-rapport 

‘Bezorgdheid en Veerkracht’ (Van Wonderen & Van Kapel, 

2017). Het raadplegen van dit rapport kan helpen om beter 

te begrijpen wat ‘leeft’ onder burgers wiens stem minder 

goed of vaak te horen is en om beter in te spelen op zorgen 

en ideeën die leven onder burgers. Hierdoor wordt tevens 

een meer gedifferentieerde aanpak en communicatie 

mogelijk, zoals het kiezen van ‘de juiste toon’ en herkenbare, 

aansprekende boodschappen. Deze aanpak is nog niet op 

effect onderzocht maar voorbeelden uit de gemeentelijke 

praktijk laten zien dat de aanpak zinvol kan zijn (vergelijk het 

eerder gegeven voorbeeld van Plan Einstein). 

• Erken de zorgen: Een manier om beleidsbeslissingen uit 

te leggen en begrip te vergroten voor beleidsbeslissingen 

bijvoorbeeld omtrent asielzoekers (en daarmee mogelijk 

boosheid en racisme naar bepaalde bevolkingsgroepen 

te verminderen) is het toepassen van dilemmalogica.6 

Dilemmalogica is een manier van communiceren over 

problemen met een focus op het depolariseren van de 

relatie tussen de overheid en burgers (Verloove et al., 2020). 

Het onderliggende idee is: burgers willen erkenning van hun 

zorgen en inzicht in de afweging die hun overheid maakt en 

‘common ground’ ervaren. Het idee van ‘common ground’ 

6 https://www.communicatierijk.nl/vakkennis/dilemmalogica 

https://www.communicatierijk.nl/vakkennis/dilemmalogica 
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kan gezien worden als een gemeenschappelijke deler of 

overkoepelend doel. Door iets gemeen te hebben oftewel 

‘voor hetzelfde belang te staan’ of ‘voor hetzelfde doel op 

te komen’, kunnen bestaande tegenstellingen verminderd 

worden (Gaertner, Dovidio, Anastasio, Bachman & Rust, 

1993).Verschillen tussen partijen met een common ground 

worden als minder groot ervaren terwijl deze verschillen 

bij afwezigheid van een common ground juist benadrukt 

worden (Trepte & Loy, 2017). Dilemmalogica gaat ervan 

uit dat aan burgers inzicht moet worden gegeven in de 

complexiteit van de afweging van de overheid. Hiermee 

wordt beoogd het begrip bij burgers te vergroten en de 

betrouwbaarheid van de overheid te vergroten. Het creëren 

van begrip bij burgers draagt bij tot meer acceptatie van 

de gekozen beslissing. Een betrouwbare overheid is vooral 

helder over de eigen rol, als facilitator én als wetgever en 

handhaver. Het blijft een gegeven dat het uiteindelijke 

besluit niet iedereen zal bevallen. Geef hiervan de grenzen 

aan wat wel en niet mogelijk is en waarom. Deze aanpak is 

nog niet onderzocht op effect. 
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CONCLUSIES EN 
SAMENVATTING

Openlijk en onomwonden racisme (‘blatant racism’) is nog weinig onderzocht in Nederland. In deze literatuurstudie 
hebben we de kenmerken van openlijk en onomwonden racisme verkend. Daarbij hebben we gefocust op ‘gewone 
burgers’ (dus geen activisten) die racistische ideeën openlijk en onomwonden delen in bijvoorbeeld hun sociale 
omgeving of op internet. Wat zijn de motieven van plegers en wat typeert hen? Door wie of wat worden zij beïnvloed 
en wat zijn triggerfactoren voor het doen van openlijk racistische uitingen? Tevens hebben we onderzocht wat 
mogelijke aanpakken zijn om openlijk racisme te verminderen, en hoe beleidsmakers en professionals in het veld 
die zich richten op de aanpak van discriminatie, hier concreet mee aan de slag kunnen? Om de onderzoeksvragen 
te kunnen beantwoorden zijn bijna 200 wetenschappelijke studies bestudeerd. 

De onderzoeksvragen van deze literatuurstudie luidden:

1. Wat zijn kenmerken van mensen die openlijk en 

onomwonden racistisch zijn? 

2. Wat zijn de motieven van mensen die zich openlijk en 

onomwonden racistisch uiten? 

3. Door welke actoren of factoren worden deze individuele 

personen beïnvloedt/ wie of wat ‘voedt’ hen?

4. Wat zijn triggerfactoren waardoor onomwonden racistische 

overtuigingen openlijk worden geuit? 

5. Wat zijn de gevolgen van openlijk en onomwonden racisme 

voor slachtoffers? 

6. Wat zijn effectieve manieren om openlijk en onomwonden 

racisme te verminderen? 

Bij onderzoeksvraag 1, 2 en 3 hangen de antwoorden met elkaar 

samen en geven we ze daarom geclusterd weer. Omdat openlijk 

en onomwonden racisme voortkomt uit een samenspel van 

individuele factoren (micro niveau), factoren in sociale context 

(meso niveau) én met de factoren in de samenleving (macro 

niveau), geven we een overzicht per niveau. 

MICRONIVEAU

Op microniveau hebben we twee wereldbeelden geïdentificeerd 

met een verhoogd risico op openlijk en onomwonden racisme: 

1. Een ‘rechts autoritair’ wereldbeeld (RWA) betekent dat 

personen heel behoudend zijn en dat zij het belangrijk vinden 

om autoriteiten te gehoorzamen. Het motief van deze 

mensen voor racistische overtuigingen en uitingen is dat zij 

hun eigen groep willen beschermen en zich gauw bedreigd 

voelen door dat wat ‘vreemd’ is. Of mensen die hoog scoren 

op RWA openlijk uiting geven aan hun vooroordelen hangt 

sterk af van de sociale norm; het lijkt er op dat zij met name 

openlijk zijn over hun vooroordelen, als dit aansluit bij de 

sociale normen.

2. Een wereldbeeld van ‘sociale dominantie’ (SDO) gaat uit van 

hiërarchieën tussen verschillende (o.a. etnische) groepen. 

Mensen met dit wereldbeeld geloven in een orde waarin 

dominante groepen de baas zijn en zij gemotiveerd zijn om 

zelf de dominante groep te blijven. Zij zien de wereld als een 

strijdtoneel. 

Het wereldbeeld van SDO is herkenbaar in de extreemrechtse 

groepen die actief zijn op het internet, maar bij mensen met 

een RWA wereldbeeld zit dit anders: zij willen primair hun eigen 

groep beschermen. Zijn zien de wereld niet als een strijdtoneel 
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maar ervaren de wereld vooral als bedreigend. Dat betekent 

dat mensen die hoog scoren op RWA dus juist streven naar 

vergaande integratie (of assimilatie) van migranten, terwijl 

mensen die hoog scoren op SDO, dat juist niet willen: als 

migranten goed integreren worden zij juist een grotere bedreiging 

voor mensen die hoog scoren op SDO. De RWA mensen zijn 

bevooroordeeld ten aanzien van andere etnische groepen omdat 

deze voor hun gevoel hun normen en waarden bedreigen maar 

de SDO mensen willen juist dat er verschillende groepen blijven 

bestaan en willen zelf nadrukkelijk de dominante groep blijven. 

Factoren die het hebben van een RWA- of SDO-wereldbeeld 

voorspellen, zijn onder meer de opvoedstijl van ouders met een 

lagere intelligentie, het ervaren van dreigingen door groepen 

met andere culturele, etnische of religieuze achtergronden, 

groepsnormen die racistische overtuigingen legitimeren en het 

behoren tot een dominante groep in de samenleving.

Uit onderzoeken die niet gefocust zijn op RWA en SDO komen 

ook andere factoren naar voren die een rol spelen in het 

vergroten van de kans op het hebben van openlijk racistische 

overtuigingen en uitingen. 

• Allereerst spelen persoonsgebonden factoren een rol: lager 

opgeleiden, mannen en ouderen hebben vaker racistische 

overtuigingen dan hoger opgeleiden, vrouwen en jongeren. 

• Hoewel positief persoonlijk contact met mensen uit andere 

culturele, etnische of religieuze groepen een belangrijke 

factor blijkt om vooroordelen en racisme te verminderen, 

kunnen negatieve persoonlijke ervaringen en vluchtige 

contacten er juist voor zorgen dat vooroordelen naar deze 

groepen worden bevestigd en racistische opvattingen over 

deze groepen worden bevorderd. 

• Individueel mediagebruik van personen kan een rol spelen 

bij het ontstaan van racistische opvattingen. Personen die 

weinig mogelijkheden hebben tot persoonlijke contacten 

met mensen uit andere culturele, etnische of religieuze 

groepen, halen hun informatie over deze groepen vaker uit 

de media en het internet. Incident gedreven en negatieve 

berichtgeving in de media over bevolkingsgroepen bevordert 

het ontstaan van racistische overtuigingen. Studies laten 

zien dat bij personen die hun kennis over andere groepen 

uit de media en van internet halen, de beeldvorming over 

deze groepen negatiever is dan bij personen die deze kennis 

opdoen door persoonlijk contact. 

• Verder blijkt dat woonomgeving er toe doet: in niet-stedelijke 

gebieden waar de diversiteit van bevolkingsgroepen 

beperkt is, is er soms sprake van méér racisme dan in 

stedelijke gebieden. Dat kan onder meer verklaard worden 

uit het feit dat er minder contactmogelijkheden zijn dan 

in de grote steden vanwege minder personen met een 

migratieachtergrond, een grotere invloed van (negatieve) 

berichtgeving in de media en een grotere rol van mening 

vrienden en ouders en sociale norm.

• Tot slot zijn andere risicofactoren op microniveau voor 

openlijk en omwonden racisme: een negatieve economische 

situatie en een gepercipieerde achterstelling (het gevoel 

hebben minder kansen te krijgen), het hebben van een 

sterke identificatie met de nationale identiteit en het ervaren 

van economische dreiging door de aanwezigheid van 

andere groepen. 

Twee profielen kunnen worden onderscheiden van personen die 

bereid zijn tot openlijk negatieve (racistische) acties tegenover 

mensen met andere culturen of achtergrond dan zijzelf: (1) 

personen die vooral veel oppervlakkige en negatieve contacten 

hebben met personen uit andere groepen die ze niet persoonlijk 

kennen; (2) personen die juist zelden of nooit mensen uit andere 

groepen tegenkomen in hun omgeving en hun beeldvorming 

primair baseren op berichtgeving in de media en op internet. Dit 

zijn vaak personen uit een niet-stedelijke woonomgeving. 

MESONIVEAU

Groepsdynamiek en sociale normen in groepen kunnen openlijk 

racistische uitingen ‘triggeren’. Dit kan personen betreffen die 

zelf al racistische overtuigingen hebben en zich door de context 

en sociale norm ‘vrij’ voelen om deze uiten, of personen zonder 

sterke racistische overtuigingen die meegaan in de dynamiek 

van de groep. 

• Naarmate mensen in de omgeving van personen, zoals 

familie en vrienden, positiever of negatiever denken over 

andere groepen, hebben mensen zelf ook een positievere 

of negatievere attitude tegenover die groepen. Dit kan 

worden verklaard vanuit de aanwezigheid van meer of 

minder tolerante sociale normen. Wanneer mensen zien dat 

leden van hun eigen groep positieve/negatieve oordelen of 

contacten hebben met een andere groep, wordt hiermee 

een tolerante of juist intolerante sociale norm gesteld. 

• Racistische uitingen kunnen ook worden gedaan door 

mensen die niet per se diepgewortelde of sterke racistische 

overtuigingen hebben maar meegaan met de groep. Denk 

aan groepen waarin groepsdynamiek een belangrijke rol 

speelt (zoals bij voetbalsupporters), jongeren die ruzie 

krijgen op school, in de wijk of bij het uitgaan, en groepen 
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jongeren (mat name in dorpen) met sterke sociale 

groepsverbanden waarbinnen een negatieve basisnorm 

speelt naar mensen met een migratieachtergrond. 

• In ruzies met mensen met andere culturele, etnische of 

religieuze achtergronden die bij de start over iets heel 

anders gaan dan afkomst of religie, kunnen wel racistische 

uitspraken (schelden) over afkomst en religie instrumenteel 

worden gebruikt om de ‘ander’ harder te kunnen treffen. 

Andere triggerfactoren voor het uiten van openlijk en 

onomwonden racisme zijn volgens studies:

• de anonieme context van online chat en discussiegroepen 

en Twitter, waarin een gebrek aan nuance en dus ferme 

uitspraken mogelijk zijn, de sociale norm is;

• negatieve berichtgeving naar aanleiding van incidenten 

(lokaal, nationaal of internationaal) en 

• oproepen van politici of opiniemakers op (sociale) media.

MACRONIVEAU 

Racisme is bij uitstek een maatschappelijk probleem. Het hebben 

van sterke en openlijke vooroordelen ten aanzien van bepaalde 

groepen is in Nederland zo wijdverspreid dat het problematisch 

is om deze alleen toe te schrijven aan specifieke individuen en 

groepen. Op macroniveau – het niveau van de samenleving - 

gaat het onder meer om de sociale normen in de samenleving. 

• Studies laten zien dat in de afgelopen jaren de sociale norm 

in Nederland onder druk is komen te staan ten aanzien van 

mensen met een migratieachtergrond. Het lijkt dat openlijk 

racistische opvattingen minder taboe zijn geworden. 

• Negatieve houdingen ten aanzien van migranten lijken 

beïnvloed te worden door de groeiende activiteit en invloed 

vanuit extreemrechtse groepen die via internet proberen 

om actief de sociale normen te veranderen ten aanzien van 

extreemrechtse en racistische opvattingen. Waardoor deze 

meer ‘mainstream’ worden, en gezien worden als ‘gewone’ 

politieke opvattingen. 

• De angst bij een deel van de Nederlanders dat ‘witte’ 

mensen een minderheid dreigt te worden in eigen land 

door de komst van migranten en de angst dat door migratie 

de eigen positie en cultuur onder druk komen te staan, 

kunnen eveneens bijdragen aan racistische sentimenten. 

Het gevoel van verlies van cultuur of bedreigd te worden 

door ‘andere culturen’ lijkt een grotere rol te spelen dan 

het gevoel van economische dreiging. In een slechtere 

economie nemen vooroordelen wel vaak toe maar de angst 

om de eigen cultuur te verliezen lijkt toch een belangrijkere 

factor die openlijke en onomwonden racisme versterkt dan 

de angst om werk of voorzieningen te verliezen. Daarbij is 

het belangrijk dat het vooral gaat om een gevoel van verlies, 

achterstand of bedreiging; er hoeft in de samenleving zeker 

niet daadwerkelijk sprake te zijn van verlies, achterstand 

of dreiging bij de dominante groep om openlijk en 

onomwondene racisme te laten toenemen. 

• In de politiek en media worden de laatste jaren in 

toenemende mate polariserende uitspraken gedaan 

door politici en opiniemakers over groepen met bepaalde 

culturele, etnische of religieuze achtergronden. Ook dat kan 

bijdragen aan meer racistische opvattingen bij de bevolking. 

GEVOLGEN VOOR SLACHTOFFERS (ONDERZOEKSVRAAG 4)

Discriminatie ervaren (in subtiele vorm of juist in heel openlijke 

vorm) heeft ernstige negatieve gevolgen voor onder meer de 

gezondheid van mensen. Ook verslechtert het de positie van de 

mensen op de arbeidsmarkt. Tevens kan het er voor zorgen dat 

mensen gevoelen krijgen van zich niet thuis voelen in het eigen 

land. Als het gaat om de eigen gezondheid, zijn die gevolgen 

enigszins te verminderen door goede coping strategieën. Wat 

precies goede strategieën zijn, is niet helemaal duidelijk; het 

hangt onder meer van de situatie en de persoon. Wel is duidelijk 

dat onder meer zelfvertrouwen en zelfacceptatie kunnen helpen 

bij een betere omgang met discriminatie.

EFFECTIEVE MANIEREN OM OPENLIJK EN ONOMWONDEN 

RACISME TE VERMINDEREN (ONDERZOEKSVRAAG 5)

Er zijn diverse aanpakken die openlijke en onomwonden 

vooroordelen kunnen verminderen. We hebben hierbij in het 

bijzonder gekeken naar mensen de rechts autoritair (RWA) 

zijn ingesteld en mensen die geloven in sociale dominantie 

(SDO), omdat zij een risicogroep vormen voor openlijke en 

onomwonden racisme. Uit de wetenschappelijke literatuur blijkt 

dat het volgende kan werken voor deze groepen: 

1. Het aangaan van denkbeeldig contact. Dat betekent dat 

bijvoorbeeld een niet islamitisch persoon die deze sterke 

vooroordelen heeft ten aanzien van moslims, de opdracht 

krijgt om zich in te beelden dat hij of zij een goed gesprek 

heeft met iemand die moslim is. Dit is een praktische 

oefening die bijvoorbeeld gedaan kan worden in het 

onderwijs. 
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2. Echt contact: Ondanks de sterke vooroordelen, kan het 

aangaan van contact met mensen met andere culturele, 

religieuze of etnische achtergronden toch aan te raden zijn: 

met name voor mensen die hoog scoren op RWA kan dit in 

enige mate vooroordelen verminderen. Het moet dan wel 

gaan om contact waarin de sterk bevooroordeelde persoon 

zich leert in te leven in de ander. Korte oppervlakkige 

contacten of gesprekken waarin alleen standpunten worden 

gedeeld, werken waarschijnlijk juist niet of averechts. 

3. Sociale normen veranderen: Essentieel is dat sociale 

normen veranderen, bijvoorbeeld door het openlijk 

afkeuren van discriminatie, vooral vanuit de ‘eigen groep’. 

Bijvoorbeeld: ‘witte’ mensen die discriminatie van ‘zwarte’ 

mensen afkeuren of niet moslims die discriminatie van 

moslims afkeuren. Vooral voor mensen die hoog scoren op 

RWA zijn deze normen zeer bepalend voor hun vooroordelen. 

Het is aannemelijk dat een omgeving met positieve normen 

ten aanzien van minderheidsgroepen, zorgt voor minder 

vooroordelen bij mensen die hoog scoren op RWA en 

mogelijk ook bij mensen die hoog scoren op SDO. 

4. Het zien van een vriendschap: Het zien van een vriendschap 

tussen iemand uit de eigen groep en uit de andere groep 

(‘extended contact’) kan vooroordelen bij RWA mensen 

veranderen doordat hierdoor er een positieve sociale norm 

wordt gesteld. Mogelijk werkt dit ook bij mensen die hoog 

scoren op SDO maar deze groep is duidelijk minder te 

veranderen door sociale normen. 

5. Her-categoriseren en sociale rollen: Wat mogelijk werkt 

bij mensen die hoog scoren op SDO is hen een andere rol 

of groep te geven. Wanneer zij een juist ondergeschikte 

positie krijgen toebedeeld, heeft SDO minder invloed of 

neemt het zelfs af. Ook behoren tot een groep met meer 

gelijkheidsnormen kan de invloed van SDO verminderen. 

Tevens kunnen vooroordelen tijdelijk minder tot uiting 

komen door het benadrukken van een gezamenlijke 

groepsidentiteit (een gedeelde groepsidentiteit bijvoorbeeld 

als Nederlander met ruimte voor verschillen) of juist 

individualiteit. 

6. Verminderen van angst- en verliesgevoelens: dit lijkt een 

voor de hand liggende strategie voor het verminderen 

van openlijk racisme maar er is nog minder onderzoek 

over wat hierbij een precieze effectieve aanpak is. In ieder 

geval zijn er aanwijzingen dat inzetten op het verminderen 

van angst zinvol is, omdat dit een belangrijke oorzaak is 

van racisme. Mogelijke methoden die we beschrijven om 

angst- en verliesgevoelens (en bezorgdheid en boosheid) te 

verminderen zijn:

• inzetten op een passende aanpak per type boosheid; 

• inzetten op burgerparticipatie; 

• inzetten op het ontwikkelen van zelfvertrouwen en 

identiteit; 

• identificeren van bezorgdheid van burgers en deze 

erkennen;

• erkennen van zorgen; 

• toepassen van dilemmalogica.
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