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Inleiding

pas komen voor de diverse actoren zoals ontwikke-
tegengaan van hatespeech. Deze kennis kan van
zoek over wat er bekend is over ‘wat werkt’ in het 
Daarom is KIS aan de slag gegaan met een onder- 
welzijn of op andere plekken verandering brengen. 
via sociale media, op scholen, in buurten, in zorg en 
tijk: voor de vele vrijwilligers en professionals die
maken van wetenschappelijke kennis voor de prak-
Een van de kerntaken van KIS is het toegankelijk 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aanpak die al wordt ingezet door Inclusive Works.
hatespeech met jou doet als slachtoffer. Dit is een 
emoties te delen met de dader die laten zien wat de 
slachtoffer het gesprek aan te gaan met de dader en 
hoe  hatespeech kan worden tegengegaan door als 
worden. Specifiek kijken we in dit onderzoek of en 
belangrijk is, is hoe dat het beste aangepakt kan 
hen is. Een vraag die hierbij komt kijken en voor hen 
gekregen dat hatespeech een belangrijk thema voor 
migratie- en vluchtelingenachtergrond het signaal 
ganisaties van mensen ‘van kleur’ en/of met een 
heeft vanuit diverse experts en belangen- en zelfor- 
gaan. Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS), 
Reden genoeg dus om hatespeech te willen tegen- 
Vollhardt, Coutin, Staub, Weiss en Deflander, 2007). 
en gewelddadige conflicten in een land (Ezeibe, 2015;
ontstaan van geweld (Rai, Valdesolo, Graham, 2017)
wicz, Winiewski, 2018) en kan een rol spelen in het 
hatespeech kan leiden tot vooroordelen (Soral, Bile- 
deze migrantengroepen (Mullen & Smyth, 2004). En 
zelfs een voorspeller van suïcide onder mensen uit 
Hatespeech ten aanzien van migrantengroepen is 
worden van seksueel geweld (Leets, 2002). 
het meemaken van een overval of het slachtoffer 
traumatisch zijn, zoals dat ook het geval kan zijn bij 
offers (Boeckmann & Liew, 2002; Leets, 2002) en kan 
speech zorgt voor emotionele stress bij de slacht- 
Het tegengaan van hatespeech is belangrijk: hate- 

Waarom dit onderzoek?

bevorderen.
haatdragende opmerkingen of opmerkingen die haat 
specifieke vorm van discriminerend gedrag, namelijk 
voorkeur of gender2. En hatespeech gaat in op een 
bijvoorbeeld hun afkomst, religie, huidskleur,seksuele 
behandeld, achtergesteld of uitgesloten op basis van 
van gedrag waarbij mensen anders worden 
discriminatie is de verzamelnaam voor alle vormen 
haatspraak) zijn dus nauw aan elkaarverwant: 
discriminatie’. Discriminatie en hatespeech (of 
oriëntatie of een uitingsvorm van xenofobie of 
aanvalt op grond van godsdienst of seksuele 
dat het gaat om ‘taalgebruikdat een persoon of groep 
International sluit daar op aan.Op hun website1 staat 
migratie-achtergrond. Dedefinitie van Amnesty 
in de samenleving,zoals mensen met een 
aanzien van mensen die letterlijk in de minderheid zijn 
Hatespeech gaat dus over haat verspreiden ten 
migratieachtergrond’ (zie o.a. Inclusive Works, 2017). 
minderheden, migranten en mensen meteen 
etnocentrisme, discriminatie en vijandigheid jegens 
intolerantie uitgedrukt door agressief nationalisme en 
rechtvaardigen op basis van intolerantie, inclusief 
van haat verspreiden, aanzetten, bevorderen of 
vreemdelingenhaat, antisemitisme of andere vormen 
hatespeech als ‘alle uitingsvormen die rassenhaat, 
hatespeech. De Raad van Europa omschrijft 
sociale media. Er bestaat geen uniforme definitievan 
klas, op straat, op een verjaardagsfeestje en op 
komen we tegen in allerlei situaties. Bijvoorbeeld inde 
vluchtelingen, mensen van kleur en LHBTI-personen, 
Hatespeech tegen bijvoorbeeld moslims, 

https://www.amnesty.nl/encyclopedie/haatzaai-haatspraak-hate-speech
https://www.amnesty.nl/encyclopedie/haatzaai-haatspraak-hate-speech
https://www.mensenrechten.nl/nl/discriminatie-uitgelegd
http://www.inclusiveworks.eu/Start
http://www.amnesty.nl/encyclopedie/haatzaai-haatspraak-hate-speech
http://www.mensenrechten.nl/nl/discriminatie-uitgelegd
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laars van anti-hatespeech-interventies en kan deze 
interventies mogelijk meer impact geven. Ook kan de 
kennis uit dit onderzoek door hen worden gebruikt 
om bestaande anti-hatespeech aanpakken van een 
onderbouwing te voorzien of nieuwe aanpakken te 
ontwikkelen.  

Dit onderzoek gaat dus niet over de vraag waarom 
inzetten en uitrollen van anti-hatespeech-interven-
ties of aanpakken van belang is. Zoals hierboven 
beschreven is dit al meerdere malen zeer helder 
beargumenteerd. Dit onderzoek spitst zich toe op de 
hoe-vraag en brengt in kaart welke wetenschappe-
lijke kennis er al bestaat op dit gebied. 

Methode 
Om te weten hoe hatespeech het beste tegenge-
gaan kan worden zou het voor de hand liggen om 
een effectonderzoek te doen: effectonderzoek, een 
experimenteel onderzoeksdesign met een aantal 
experimentele groepen die verschillende aanpakken 
uitproberen en een controlegroep en waaraan deel-
nemers at random (willekeurig) worden toegewezen, 
met een voor- en nameting. Dit zijn echter omvang-
rijke en dure studies die niet vaak worden gedaan en 
ook niet zijn gedaan op deze thematiek. Er zijn echter 
ook andere, eenvoudiger uit te voeren methoden die 
inzicht kunnen bieden in wat werkt (Omlo, Bool & 
Rensen, 2014). Een goed voorbeeld daarvan is een 
theorie-gestuurde evaluatie (Lub, 2013). 

Een theorie-gestuurde evaluatie is een type onder-
zoek dat meer inzicht biedt in waarom een bepaald 
interventie wel of niet werkt. Dit evaluatiedesign is 
afkomstig van Weiss (1995) en gaat er vanuit dat 
iedere aanpak (of interventie) impliciet of expliciet 
gebaseerd is op een theorie over waarom het werkt. 
Deze theorie zou aan de oppervlakte moeten komen 
inclusief alle (impliciete en expliciete) aannames die 
er bij horen. De onderliggende assumpties en het ver-
onderstelde verband daartussen, wordt de theory of 
change of verandertheorie genoemd (Stame, 2004; 
Lub, 2013). Deze theory of change beschrijft in het 
kort de reeks van oorzaken en gevolgen (effecten) die 
door de interventie in gang zou worden gezet. Een 

theory based evaluation checkt of deze theorie en de 
assumpties juist zijn. Er worden dus niet bepaalde 
aanpakken geëvalueerd, maar de onderliggende the-
orie wordt wel getoetst. De theory based evaluation 
gaat aan de hand van literatuuronderzoek na of er 
empirische bewijsvoering is voor de veronderstelde 
reeks van oorzaak en gevolg en zo ja, onder welke 
voorwaarden. 

Fasering van het onderzoek 
(1) De eerste fase van de onderzoeksmethode is het 
scherp benoemen van de veronderstellingen. Wat is 
de verandertheorie? Voor dit onderzoek zijn gesprek-
ken gehouden met diverse experts en/of belangen- 
en zelforganisaties van mensen ‘van kleur’ en/of met 
een migratie- en vluchtelingenachtergrond. Op basis 
van een gesprek met hen, is een verandertheorie 
opgesteld en op basis van iedere verandertheorie zijn 
onderzoeksvragen geformuleerd. Iedere onderzoeks-
vraag behandelt een aanname uit de verandertheorie. 

(2) In de tweede fase van het onderzoek is via de 
openbaar toegankelijke database Google Scholar 
gezocht naar wetenschappelijke literatuur die infor-
matie biedt over de verandertheorieën. Er zijn zoek-
termen gebruikt die parallel lopen aan de begrippen 
uit de verandertheorie of synoniemen hiervan (voor-
namelijk in het Engels). Er is met name gefocust 
op wetenschappelijke empirische studies die zijn 
gepubliceerd in peer reviewed journals. Ook zijn er 
onderzoeksrapporten bekeken vanuit kenniscentra 
en dissertaties. Als het gaat om het beoordelen van 
de bewijskracht is het volgende belangrijk: 

• De sterkste aanwijzingen voor effect komen voort 
uit Randomized Controlled Trials (RCT’s): studies 
waarin deelnemers willekeurig (at random) wor-
den verdeeld over verschillende groepen. De ene 
groep wordt wel aan een bepaalde interventie 
blootgesteld, de andere niet én er vindt zowel een 
voor- als een nameting plaats. Dit type studies 
geeft aanwijzingen over causaliteit: het één leidt 
tot het ander. 

• Naast deze studies moet er ook gekeken worden 
naar empirische studies met een voor- en name-
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ting zonder controlegroep. Deze geven aanwijzin-
gen over samenhang, maar niet over causaliteit. 
Door het gebrek aan een controlegroep is namelijk 
niet duidelijk waardoor de samenhang veroorzaakt 
wordt. RCT’s geven hier wel duidelijkheid over.

• Bij beide typen onderzoeken gaat het voor een 
groot deel om experimenten uitgevoerd in een 
laboratoriumsetting, maar er zit ook een aantal 
veldonderzoeken bij. Daarbij wordt in praktijksitu-
aties 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. Labonder-
zoeken 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 dus veronder-
stelde werkzame elementen geïsoleerd worden en 
daarmee gecheckt worden op hun werkzaamheid.

• Omdat  nooit geheel zeker is of een eventueel aan-
getoond effect in een labsituatie ook in praktijksi-
tuaties zal optreden en of de resultaten herhaald 
kunnen worden, is het belangrijk om conclusies op 
een onderzoeksvraag nooit op één studie te base-
ren maar op een hele reeks studies.

• We hebben ook kwalitatieve studies gebruikt: 
Vasco Lub (2014) wijst in ‘Kwalitatief evalueren in 
het sociale domein’ op de functie van kwalitatief 
evaluatieonderzoek. Door kwalitatief evaluatie-
onderzoek kunnen veronderstellingen over de 
verandertheorie en de daarin werkzame mecha-
nismen weerlegd worden. Wanneer de vereiste 
omstandigheden die bepaalde causale schakels in 
werking zouden moeten zetten niet aanwezig zijn 
of als de condities er niet zijn waaronder de in-
terventie zou moeten werken, dan wordt duidelijk 
dat de interventie niet effec-tief kan zijn. Ook geeft 
kwalitatief evaluatieonderzoek zicht op de beleving 
van de effecten van de doelgroep zelf; ervaren zij 
zelf verandering? (Lub, 2014)

• (3) In het derde deel van het onderzoek zijn op 
basis van de wetenschappelijke bronnen de on-
derzoeksvragen beantwoord. Hierbij zijn de in-
zichten uit de wetenschappelijke studies vertaald 
naar voorwaarden die laten zien hoe de werkwijze 
effectief zou kunnen zijn. 

Verandertheorie en 
onderzoeksvragen 
De verandertheorie die is opgesteld op basis van de 
gesprekken met de geraadpleegde experts/belan-
gen- en zelforganisaties van mensen ‘van kleur’ en/
of met een migratie- en vluchtelingenachtergrond is 
de volgende: 

In het geval van hatespeech: het 
benadrukken van de eigen menselijkheid 
en menselijke emoties van het slachtoffer 
(A) -> de dader ziet dat hij/zij de ander 
(het slachtoffer) heeft gekwetst (B) -> 
gedragsverandering bij de dader (C)

De onderzoeksvragen die hieruit volgen luiden als 
volgt:
1.  leidt (A) het benadrukken van de eigen menselijk-

heid en menselijke emoties van het slachtoffer 
ertoe dat (B) de dader ziet dat hij/zij de ander (het 
slachtoffer) heeft gekwetst?

2.  En: draagt dit inzicht (B) eraan bij dat (C) de dader 
in de toekomst de hatespeech niet meer zal her-
halen? (oftewel: leidt dit tot gedragsverandering 
bij de dader?)
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Leidt in het geval van hatespeech, het 
benadrukken van de eigen menselijkheid en 
menselijke emoties van het slachtoffer ertoe dat 
de dader ziet dat hij/zij de ander (het slachtoffer) 
heeft gekwetst? In dit hoofdstuk beantwoorden 
we deze vraag.

1.1. Werkt het? 
Er zijn geen studies gevonden waarbij de situatie 
is onderzocht dat het slachtoffer reageert op hate-
speech door middel van het tonen van emoties of 
laten zien van eigen menselijkheid en de effecten 
hiervan op de dader. Maar er zijn wel diverse onder-
zoeken gedaan die aanwijzingen geven over een 
aspect van deze situatie. Allereerst zijn er studies die 
laten zien dat menselijk contact er voor kan zorgen 
dat mensen die worden gerekend tot een andere 
groep (de ‘outgroup’ genoemd in de wetenschappe-
lijke literatuur), als meer menselijk worden gezien. Dit 
wordt weergegeven in paragraaf 1.1.1. Ten tweede 
zijn er studies die ingaan op het delen van emoties 
door iemand uit de ‘outgroup’: studies die aantonen 
dat het delen van specifieke emoties kan leiden tot 
het zien van die ander als meer menselijk. Deze 
studies worden besproken in paragraaf 1.1.2. Dit 
zijn hele relevante studies omdat deze meer inzicht 
geven in het effect van het delen van emoties. Maar 
deze studies gaan niet over de situatie waarin ie-
mand zich eerst schuldig maakte aan hatespeech of 
andere discriminerende opmerkingen. Dit type stu-
dies zijn er wel, maar die gaan weer minder over het 
delen van emoties en meer algemeen over het reage-
ren op discriminerende opmerkingen. Deze worden 
besproken in 1.1.3. 

1.1.1.  Effecten van contact op het zien 
van ‘de ander’ als menselijk 

In de literatuur is informatie beschikbaar over het als 
‘minder menselijk’ beschouwen van de ander. Indi-
viduen zien andere individuen, die niet tot hun eigen 
etnische en/of culturele groep behoren, gemiddeld 
vaker als minder ‘menselijk’. Dit betekent dat zij min-
der secundaire emoties, zoals liefde, hoop of spijt, 
toerekenen aan mensen die niet tot hun eigen etni-
sche en/of culturele groep behoren (Demoulin et al. 
2004; Haslam, et al. 2004; Leyens et al. 2007; Pereira, 
Vala, Leyens, 2009). Dit verschijnsel wordt in de lite-
ratuur gedefinieerd als ‘infra-humanization’. Contact 
tussen mensen is een van de manieren om ‘dehu-
manization’ of ‘infrahumanization’ tegen te gaan, zo 
komt naar voren uit een review van Haslam en Loug-
hnan (2014) over ‘dehumanization’. Ook uit een studie 
van Capozza, Di Bernardo en Falvo (2017) blijkt dat 
er sprake is van een direct verband: wanneer mensen 
meer contact hebben met de groep die gedehumani-
seerd wordt dan wordt die groep meer ‘menselijk’. Uit 
een longitudinale studie van Brown, Eller, Leeds, Stace 
(2007) komt een vergelijkbaar resultaat; contact 
werkt, maar dan vooral als degene die het contact 
heeft, wordt gezien als representatief voor de groep. 
Dit wordt tevens geconcludeerd in het KIS-rapport 
van Taouanza, Felten en Keuzenkamp uit 2016.

Dat contact tussen verschillende groepen kan zor-
gen voor betere erkenning van de menselijkheid van 
‘de ander’ is ook in lijn met studies die aantonen dat 
‘intergroup contact’ een effectief middel is om voor-
oordelen te verminderen: in een veel geciteerde en 
omvangrijke meta-analyse van Pettigrew en Tropp 
(2006) zijn 515 studies tegen het licht gehouden, 
waarin onder meer naar gerandomiseerde experi-
menten met controlegroep is gekeken. Hieruit bleek 
dat in 94% van de gevallen vooroordelen verminderd 
waren door het contact met mensen uit de andere 
groep.

1.  Benadrukken van eigen menselijkheid 
en emoties
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Zelfs alleen al het bedenken of inbeelden dat je con-
tact hebt met een andere groep, kan ‘dehumaniza-
tion’ verminderen doordat de ‘daders’ meer mense-
lijke eigenschappen aan anderen gaan toeschrijven, 
zo lieten Prati & Loughnan (2018) zien in een experi-
mentele studie. Dit is in lijn met studies die laten zien 
dat ‘denkbeeldig contact’ met iemand uit een andere 
groep, vooroordelen kunnen verminderen (zie me-
ta-analyse van Miles en Crisp uit 2014). 

Dat contact zou kunnen werken om daders van hate-
speech tot inkeer te laten komen is ook het uitgangs-
punt bij ‘restorative dialogue’ initiatieven (Walters, 
2014; 2016). Deze worden op internationaal niveau 
toegepast en houden in dat er ontmoetingen wor-
den georganiseerd tussen een slachtoffer van een 
hatecrime en de dader. In het gesprek krijgt de dader 
onder meer inzicht in de effecten van diens daad op 
het slachtoffer en andere betrokkenen. De verwach-
ting hierbij is dat dit leidt tot gedragsverandering bij 
de dader (Walters, 2014; 1016), al is dit niet op die 
manier gemeten. 

Een belangrijke kanttekening is dat niet iedere vorm 
van contact positieve effecten heeft. In een recente 
studie van Zhang, Tan en Lv (2019) is gekeken naar 
contacten tussen verschillende groepen (supporters 
van verschillende sportteams) op sociale media. Dit 
omdat juist op sociale media er veel hatespeech is. 
En wat bleek? Door het bestuderen van het gedrag 
van de supporters bleek hate speech juist meer voor 
te komen wanneer mensen contact hebben met 
mensen uit de andere groep dan wanneer ze dat 
niet hebben. ‘Intergroup contact’ werkt dus juist ave-
rechts wanneer mensen online korte berichtjes met 
elkaar delen. Dit is in lijn met de meta-analyses van 
Pettigrew en Tropp (2008) waaruit blijkt dat ‘inter-
group contact’ werkt wanneer empathie wordt ver-
groot en angst wordt verminderd. Het gaat dus niet 
om iedere vorm van contact – oppervlakkig contact 
kan juist averechts werken – maar om een intiem 
en goed contact waarin ingezet wordt op meer em-
pathie en minder angst. Contact in de echte wereld 
biedt daartoe meer mogelijkheden: uit onderzoek van 
Hanzelka en Schmidt (2017) komt naar voren dat 
vergelijkbare extreem rechtse anti-moslim groepen 

uit Duitsland en uit Tsjechië verschillen van elkaar in 
de hatespeech die ze online delen. In Duitsland is dat 
minder dan in Tsjechië en de onderzoekers verwach-
ten dat dit komt omdat er meer moslims wonen in 
Duitsland, waardoor er mogelijk meer contact is met 
moslims en daardoor minder hatespeech. Echter, 
ook andere verklaringen voor de verschillen zouden 
mogelijk zijn; de landen verschillen immers ook op 
andere manieren van elkaar. 

Samengevat: het idee om in goed gesprek te gaan 
met een dader van hatespeech lijkt een logische 
stap gezien het feit dat een goed contact tussen 
mensen, dat empathie vergroot en de angst ver-
mindert voor elkaar, kan zorgen voor vermindering 
van vooroordelen. Tevens kan het ervoor zorgen dat 
de menselijkheid van ‘de ander’ beter erkend wordt. 
Maar of het uiten van emoties als slachtoffer in zo’n 
contact een goed idee is, komt nog niet naar voren 
uit bovenstaande literatuur. Daarom wordt hieronder 
de literatuur weergegeven die gaat over het delen 
van emoties tussen mensen uit de ene groep en de 
andere groep. 

1.1.2.  Het uiten van emoties en effect op 
erkenning ‘menselijkheid’ 

Het uiten van emoties naar iemand die jou ziet als 
‘anders’ heeft niet altijd het gewenste effect: de emo-
ties van mensen die we zien als ‘outgroup’ beleven 
we minder intens dan de emoties van mensen die 
we zien als ‘ingroup’ (Kommattam, Jonas, Fischer, 
2019). Maar het delen van emoties in contact met 
mensen uit de ‘outgroup’ zou wel degelijk zinvol kun-
nen zijn; het kan ‘bias’ naar de ‘outgroup’ verminderen 
(White, Abu-Rayya, Bliuc, Faulkner, 2015). Dit sluit 
aan bij studies die stellen dat ‘self disclosure’ ofwel 
zelfonthulling, een belangrijke verklaring vormt voor 
de positieve effecten van vriendschappen tussen 
mensen uit verschillende groepen (Pettigrew, 1998). 
Hiermee wordt bedoeld dat intieme informatie onder 
elkaar wordt uitgewisseld. Dat leidt onder meer tot 
meer empathie en meer vertrouwen en zorgt op die 
manier voor een meer positieve houding ten aanzien 
van de ‘outgroup’ (Turner, Hewstone, Voci, 2007). 
Een voorbeeld van een studie die hier effect van laat 
zien is die van Kende, Tropp en Lantos uit 2017. In 
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deze studie hebben Hongaarse studenten een uur 
een intiem gesprek met een Hongaarse persoon die 
Roma is. De Roma hebben te maken met veel discri-
minatie in Hongarije en hatespeech ten aanzien van 
Roma komt daar veel voor. In het uur delen de twee 
antwoorden op persoonlijke vragen zoals ‘Wat is je 
grootste angst?’. In vergelijking met de controlegroep 
is in de experimentele groep te zien dat de houding 
van de studenten verbetert ten aanzien van Roma 
personen. 

Echter, het maakt uit welk type emotie mensen delen 
met de ander. Bekend is dat als mensen die worden 
gezien als ‘de ander’ hun emoties laten zien, hier min-
der goed op gereageerd wordt dan wanneer mensen 
uit de eigen groep (‘ingroup’ genoemd) dat doen. Uit 
een reviewartikel van Demoulin (et al. 2004) komt 
naar voren dat er diverse aanwijzingen zijn dat wan-
neer mensen die tot de ‘outgroup’ worden gerekend, 
‘secundaire’ emoties laten zien, dit niet goed uitpakt. 
Met secundaire emoties worden meer subtiele emo-
ties bedoeld, bijvoorbeeld teleurstelling, schaamte, 
schuldgevoel, wrok of spijt, terwijl bij primaire emo-
ties het gaat om emoties als woede, angst en pijn; 
emoties die ook eerder bij dieren worden erkend 
(Rodríguez‐Torres, et al. 2005). Volgens het reviewar-
tikel van Demoulin (et al. 2004) wordt bij het zien van 
secundaire emoties door iemand die niet tot de eigen 
groep wordt gerekend, deze persoon meer uit de weg 
gegaan en is men minder solidair met deze persoon. 
Maar bij het zien van ‘primaire’ emoties door iemand 
van buiten de eigen groep, kan er juist wel een posi-
tief effect optreden. Dit wordt beschreven op basis 
van een artikel van Vaes, Paladino, Castelli, Leyens en 
Giovanazzi (2003). Deze resultaten worden bevestigd 
op andere thema’s: door Vaes, Paladino en Magag-
notti (2011) als het gaat om politieke boodschappen 
(mensen van de eigen partij hebben meer effect met 
secundaire emoties dan mensen van een andere 
partij) en door Wohl, Hornsey en Bennett (2012) als 
het gaat om vergeving. In dat laatste onderzoek was 
te zien dat wanneer mensen die worden gezien als 
behorende tot een andere groep secundaire emoties 
delen bij het aanbieden van hun excuses voor eer-
der veroorzaakt leed door de groep, dit geen effect 
oplevert. Wanneer primaire emoties worden gedeeld 

is er juist wel effect en kan er zelfs vergeving plaats-
vinden (Wohl, 2012). In een review van Vaes, Leyens, 
Paola Paldaino en Pires Miranda (2012) wordt in lijn 
hiermee geconcludeerd dat het uiten van secundaire 
emoties door mensen die niet worden gezien als van 
de eigen groep, leidt tot negatieve reacties. Bij het 
uiten van primaire emoties worden mensen die ge-
rekend worden tot een andere groep (wat het geval 
is bij hate speech; de dader ziet het slachtoffer als 
‘anders’) op een zelfde manier behandeld als mensen 
uit de eigen groep; er treedt dan geen proces op van 
dehumanisering. 

Toch is het uiten van secundaire emoties niet com-
pleet zinloos; er zijn mensen van buiten de eigen 
groep die hier wel op reageren. Uit onderzoek van 
Cuddy, Rock en Norton (2007) blijkt dat mensen het 
toeschrijven van secundaire emoties aan mensen die 
worden gezien als een andere groep en slachtoffer 
zijn geworden van een ramp, gepaard gaat met meer 
bereidheid tot helpen van die slachtoffers. Echter, die 
secundaire emoties worden minder snel toegeschre-
ven aan mensen die worden gezien als behorende 
tot een andere groep. Zo komen we tot een paradox: 
om te zorgen voor positief gedrag naar het slachtof-
fer, is het nodig dat de secundaire emoties worden 
gezien van het slachtoffer, maar dat gebeurt juist 
meestal niet wanneer het slachtoffer wordt gezien 
als ‘anders’. Sterker nog: wanneer deze secundaire 
emoties tonen werkt dat vaak averechts. 

Er zijn diverse verklaringen voor dit verschil in effect 
van het uiten van primaire emoties en secundaire 
emoties. Uit de studie van Wohl (et al. 2012) komt 
naar voren dat wanneer secundaire emoties geuit 
worden door mensen die worden gezien als beho-
rende tot een andere groep, dit niet vertrouwd wordt 
(Wohl et al. 2012). Uit onderzoek van Vaes, Paladino 
en Leyens (2006) komt naar voren dat wanneer 
mensen die niet tot de eigen groep gerekend wor-
den en secundaire emoties laten zien, minder snel 
het concept ‘menselijkheid’ activeren in vergelijking 
met mensen die wel worden gerekend tot de eigen 
groep. Bij primaire emoties is dit verschil er niet; dan 
zijn mensen van buiten de groep ook in staat om het 
concept van menselijkheid te activeren. Dit sluit aan 
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bij eerdere onderzoeken die lieten zien dat secun-
daire emoties eerder worden herkend en toegeschre-
ven aan mensen uit de eigen groep dan aan mensen 
die niet worden gerekend tot de eigen groep (Leyens, 
et al. 2000; Leyens, Demoulin, Vaes, Gaunt, Paladino, 
2007) zoals beschreven in paragraaf 1.1.1. Mogelijk 
komt dat omdat secundaire emoties minder duidelijk 
te herkennen zijn op gezichten van mensen die er 
anders uit zien als die van je eigen etnische groep; dit 
in vergelijking met primaire emoties (Kommattam, 
Jonas en Fischer, 2019). Mensen vinden het namelijk 
überhaupt moeilijker om de emoties te herkennen 
van mensen uit andere groepen (Elfenbein & Am-
bady, 2002). De ‘bias’ neemt toe wanneer de context 
onbekend is en wanneer niet duidelijk is waarom 
iemand emotioneel is. Dus hoe meer ruimte voor in-
terpretatie, hoe groter de kans dat emoties van men-
sen uit een andere etnische groep verkeerd worden 
begrepen (Kommattam, Jonas, Fischer, 2019). 

Dit zou dus kunnen betekenen dat wanneer een 
slachtoffer van hatespeech, die eigen menselijkheid 
wil benadrukken door het delen van de eigen en 
menselijke emoties om te laten zien aan de dader 
dat deze het slachtoffer heeft gekwetst, dit averechts 
werkt wanneer het secundaire emoties betreft. Maar 
mogelijk werkt het wel om primaire emoties te uiten. 
Hoe sterk dit effect is van het uiten van primaire 
emoties, is minder goed onderzocht. Maar in relatie 
met de literatuur over dat het delen van emoties (of 
intieme informatie) in contact met mensen uit de 
‘outgroup’ zinvol kan zijn, lijkt het aannemelijk dat het 
delen van primaire emoties kan leiden tot mogelijk 
minder vooroordelen of minder dehumanisering. 

1.1.3.  Confrontatie naar aanleiding van 
discriminerende opmerkingen 

Het confronteren van daders van racistische, sek-
sistische of andere bevooroordeelde opmerkingen 
zoals in het geval van hatespeech, kan een positief 
effect hebben op de houding van de dader. Dit komt 
naar voren in een review van Focella, Bean en Stone 
(2015). Zij verwijzen onder meer naar de studie 
van Czopp, Monteith en Mark (2006) waarin ‘witte’ 
mensen worden geconfronteerd met een stereo-
tiepe racistische opmerking die zij maken door een 

‘zwarte’ medewerker van het onderzoek. Dit leidde tot 
schuldgevoelens, minder vooroordelen en het minder 
uiten van stereotypen, zoals ook beschreven in een 
KIS-rapport van Felten, van Oostrum, Taouanza en 
Keuzenkamp (2016). Ook wanneer de confrontatie 
vrij recht voor zijn raap is (‘het is racistisch’), is deze 
nog steeds effectief (Czopp, et al. 2006). 

Een andere studie waarin is uitgetest of confronta-
tie werkt, is van Mallett en Wagner (2011): in deze 
studie zijn een vrouw en man met elkaar in gesprek, 
maar de vrouw is eigenlijk een onderzoeker. De 
vrouw vertelt iets over een verpleegkundige en in 
bijna alle gevallen praat de man verder over de ver-
pleegkundige als ‘zij’. De vrouw, eigenlijk onderzoeker, 
confronteert de man hiermee en zegt iets als ‘vind je 
het zelf ook niet seksistisch om er vanuit te gaan dat 
een verpleegkundige een vrouw is?’ Te zien is dat de 
man inderdaad inbindt; later in het gesprek gebruikt 
hij minder seksistische taal. Hij is ook niet negatiever 
over zijn gesprekspartner; mogelijk omdat deze con-
frontatie plaatsvond in een interpersoonlijk gesprek 
en gebeurde op een aardige manier. Een andere 
studie van Simon en O’Brien (2015) vindt geen effect 
van confrontatie. Sterker nog, de vooroordelen van 
de man die geconfronteerd wordt door een vrouw 
worden alleen maar sterker. 

De meeste studies vinden wel effect van confronta-
tie, maar het slachtoffer die de confrontatie aan gaat, 
kan wel te maken krijgen met negatieve consequen-
ties. Een andere studie waaruit blijkt dat het zinvol 
is om te reageren op discriminerende opmerkingen 
komt van Saunders en Senn (2009). Mannelijke stu-
denten kregen scenario’s voorgelegd waarin zij zelf 
de dader waren van seksistisch gedrag en hiermee 
geconfronteerd werden door het slachtoffer. De 
mannen reageerden niet negatief op deze confronta-
tie. Zelfs niet wanneer deze confrontatie erg vijandig 
was (‘Listen asshole…’). Een deel van de mannen 
voelde zich schuldig en anderen reageerden neutraal 
op de vraag of zij zich schuldig voelden. Dit was veel 
positiever dan de onderzoekers hadden verwacht. 
Als slachtoffers (vrouwen) daders (mannen) con-
fronteren met seksisme lijkt dat dus zeker zinvol. Dit 
komt overeen met de studie van Hyers (2010). In 
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deze studie confronteerde een homo-man (een ac-
teur) een hetero-man met zijn anti-homo opmerking. 
Bij deze confrontatie kwam de man uit de kast maar 
daarna waren er drie varianten: (1) de man reageerde 
assertief maar aardig, (2) de man reageerde assertief 
maar enigszins vijandig (‘doe niet zo moeilijk!’) en (3) 
de man reageerde verder niet behalve het uit de kast 
komen. Wat bleek? Het maakte weinig uit hoe het 
slachtoffer reageerde. In alle gevallen ging de dader 
zich minder bevooroordeeld uiten naar homoman-
nen nadat hij hoorde dat de andere man homo is. 
Winst was ook dat daders zich schuldig voelden na 
de confrontatie; voor de daders die sterk anti-homo 
reageerden was de toename van schuldgevoel zelfs 
het grootst. Echter, deze dader (die sterk anti-homo 
opmerkingen had gemaakt) veranderde wel weer het 
minst van houding.  

Uit dit onderzoek kan opgemaakt worden dat de stijl 
van reageren mogelijk weinig verschil maakt; alleen 
al duidelijk maken dat jij tot de groep behoort die de 
dader zojuist heeft beledigd (als deze dat nog niet 
wist) kan al een verschil maken. Tegelijkertijd moet 
de impact dus niet overschat worden; de meest fa-
natieke homofoob verandert niet gelijk van houding.  

1.1.3.1. Vragen aan de dader om zich in te leven
Een specifieke strategie om de dader van discrimi-
nerende opmerkingen te confronteren is door als 
slachtoffer aan de dader te vragen om zich in te 
leven in jouw positie. Uit een studie van Stone, White-
head, Schmader en Focella (2011) komt naar voren 
dat wanneer het slachtoffer zelf de dader aanspreekt 
en vraagt zich in te leven in zijn positie, dit een posi-
tief effect heeft op de dader. Dit in vergelijking met 
de situatie dat het slachtoffer niet heeft gevraagd 
aan de dader om zich in te leven. De empathie wordt 
bij de dader verhoogd, de dader voelt zich meer 
schuldig en vindt de situatie onrechtvaardiger. Deze 
resultaten van Stone (et al. 2011) zijn in lijn met de 
vele andere studies waaruit blijkt dat het inleven in de 
positie van een gediscrimineerde groep, een effec-
tieve manier is om vooroordelen en stereotypen te 
verminderen (zie samenvatting in Felten & Taouanza, 
2018). Je inleven in iemand uit een andere groep 
vermindert stereotypen over die groep (Dovidio, et al. 

2004; Galinksky & Moskowitz, 2000; Todd, Galinksy, 
Bodenhausen, 2012) en zorgt voor een positievere 
houding naar de mensen uit die groep (Broockman & 
Kalla, 2016; Wang, Kenneth, Ku, Galinsky, 2014).  
Echter, zoals Stone (et al. 2011) aangeeft zijn dit al-
lemaal studies waarin het niet het slachtoffer zelf is 
die het vraagt, maar iemand anders. Wanneer slacht-
offers zelf vragen aan de dader om zich in te leven in 
hun positie, dan kan dit leiden tot agressieve reacties 
naar het slachtoffer toe, zo komt uit het onderzoek 
van Stone (el al. 2011). Er is dus wel een nadelig ef-
fect voor het slachtoffer zelf: de dader schrijft meer 
stereotiepe eigenschappen toe aan het slachtoffer en 
gaat het slachtoffer liever uit de weg. Net als in een 
studie van Czopp (et al. 2006) betaalt degene die de 
confrontatie aangaat een prijs (zie paragraaf 1.1.3.2) 
maar bereikt wel effect. 

In een studie van Vorauer, Martens en Sasaki (2009) 
wordt bevestigd dat het werkt als tijdens een gesprek 
iemand uit een gediscrimineerde groep vraagt aan 
een persoon (uit de niet-gediscrimineerde groep) met 
veel vooroordelen, zich in te leven in diens positie. 
Dat leidt tot minder vooroordelen. Maar hier was niet 
eerst sprake van een discriminerende opmerking.  

1.1.3.2. De prijs van confrontatie 
Als je aankaart dat je gediscrimineerd wordt, loop je 
een kans als ‘klager’ te worden gezien, ook al is de 
discriminatie evident, zo toonden Kaiser en Miller 
(2001) aan en Gulker, Mark en Monteith (2013). Dit 
maakt ook dat ‘witte’ mensen beter luisteren naar 
andere ‘witte’ mensen als het gaat over racisme; de 
‘zwarte’ mensen die dit aankaarten zien ze als ‘klager’ 
en daar luisteren ze minder goed naar (Gulker et al. 
2013). 

Dat degene die confronteert zo negatief wordt beke-
ken, kan verklaard worden uit de woede en agressie 
die kan ontstaan als mensen die zelf niet intern ge-
motiveerd zijn om vooroordelen te verminderen, zich 
onder druk voelen staan om minderheden positief 
te behandelen (Plant & Devine, 2001). Mensen die 
zelf tot de gediscrimineerde groep worden gerekend, 
worden hierop harder afgerekend dan mensen voor 
wie dat niet geldt (Czopp en Monteith, 2003). In een 
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onderzoek van Rasinski en Czopp uit 2010 wordt dit 
bevestigd. Hier is getest hoe ‘witte’ mensen reageren 
als zij zien dat een andere persoon met een ‘witte’ 
huidskleur een discriminerende opmerking maakt. 
In de ene testsituatie werd hij hiermee geconfron-
teerd door een ‘zwarte’ vrouw, in de andere situatie 
door een ‘witte’ vrouw en in één situatie werd hij 
niet geconfronteerd. Ook hier kwam naar voren dat 
de ‘witte’ omstanders de confrontatie beter accep-
teerden van een ‘wit’ persoon dan van een ‘zwart’ 
persoon (Rasinski & Czopp, 2010). Ook maakt het 
mogelijk uit of het gaat om racisme of seksisme. Uit 
een studie van Czopp en Monteith (2003), komt naar 
voren dat de reacties op geconfronteerd worden met 
seksisme of met racisme anders zijn; bij racisme 
voelt de dader zich schuldig en ongemakkelijk en bij 
seksisme vindt de dader het met name vaak ‘verma-
kelijker’. Dat de mannen na geconfronteerd te zijn 
met een seksistische opmerking, nog steeds hun 
gesprekspartner aardig vonden, betekent mogelijk 
dat ze niet zo ernstig vonden wat ze hadden gedaan. 
Dat neemt niet weg dat ze vaak wel hun gedrag 
aanpasten. Voor mensen met een beperking maakt 
het nog uit welke beperking het betreft: mensen die 
blind zijn werden harder afgerekend wanneer zij ie-
mand confronteerden met neerbuigend zogenaamd 
‘help’-gedrag dan mensen in een rolstoel; maar 
beiden werden als minder ‘warm’ en beleefd gezien 
nadat ze de ander confronteerden met diens denigre-
rende of discriminerende zogenaamde ‘help’-gedrag 
(Wang, Walker, Pietri, Ashburn-Nardo, 2019). 

Dat het confronteren van iemand die racistische op-
merkingen maakt, gevolgen heeft voor de persoon 
die dit aankaart komt ook uit een studie van Wilton, 
Rattan en Sanchez (2018); wanneer iemand die 
zowel ‘wit’ als ‘zwart’ is, iets zegt van de racistische 
opmerkingen, wordt deze door anderen daarna als 
meer ‘zwart’ gezien dan als ‘wit’. De onderzoekers 
verwachten dat dit komt doordat verzet tegen ra-
cisme meer wordt gezien als typisch voor ‘zwarte’ 
mensen en minder als typisch voor ‘witte’ mensen. 

In een review van Focella, Bean en Stone (2015) 
wordt een hele reeks aan literatuur benoemd waaruit 
blijkt dat wanneer het slachtoffer van een discrimi-
nerende opmerking de dader daarmee confronteert, 
het slachtoffer vaak te maken heeft met de negatieve 
gevolgen ervan. Stone (et al. 2017) introduceert in dit 
kader het ‘target empowerment model’: dat gaat er 
vanuit dat wanneer slachtoffers de daders confron-
teren met de vooroordelen die zij hebben geuit, ze 
een zeer defensieve reactie krijgen van de dader. Het 
slachtoffer moet daarom eerst een strategie inzetten 
om die defensieve reactie te verminderen.

Alhoewel het als slachtoffer de dader confronteren 
met diens racistische of seksistische opmerking 
vaak betekent dat je niet meer aardig wordt gevon-
den, betekent dat nog niet dat het voor jezelf niet 
goed is. Sterker nog, het lijkt juist op te luchten en 
goed voor de gezondheid te zijn. Uit onderzoek van 
Foster (2013) op basis van dagboekanalyses blijkt 
dat op korte termijn een indirecte confrontatie ge-
paard gaat met meer welbevinden dan een boze 
confrontatie. Echter, op de lange termijn voorspellen 
meer boze confrontaties juist meer welzijn. Een 
mogelijke verklaring is dat indirecte confrontaties 
betekenen dat het slachtoffer de eigen boosheid of 
andere emoties niet kan uiten en onderdrukt, wat op 
den duur niet goed is voor het eigen welzijn. Op basis 
van de literatuur komen Chaney, Young en Sanchez 
(2015) ook tot de conclusie dat de dader confronte-
ren met diens racistische, seksistische of anderzijds 
discriminerende opmerking, goed is voor de gezond-
heid. En Rasinski, Geers en Czopp (2013) conclude-
ren op basis van hun experimenten, dat je inhouden 
als vrouw wanneer je seksistische opmerkingen 
hoort, als gevolg kan hebben dat je seksisme meer 
gaat tolereren (‘als ik er niks van heb gezegd, dan zou 
het wel niet zo erg zijn geweest’). Kortom: er iets van 
zeggen als iemand een haatdragende of discrimine-
rende opmerking maakt over een groep waar jij toe 
behoort, lijkt aan te raden. 



pagina 12 van 27Hatespeech aanpakken door emoties te delen

1.2. Voorwaarden 

1.2.1.  Primaire emoties in plaats van 
secundaire emoties 

Zoals beschreven in 1.1.2. kan het uiten van secun-
daire emoties averechts werken in het geval dat 
degene die deze emoties uit wordt gezien als beho-
rende tot een andere groep. Dat is vrijwel altijd het 
geval bij daders van hatespeech in relatie tot hun 
slachtoffers: hatespeech wordt immers geuit naar 
mensen omdat ze worden gezien als ‘anders’/als 
minderheden. Als die minderheden dan vervolgens 
als reactie hierop emoties uit, dan zou dit kunnen 
betekenen dat dit alleen effectief is als dit primaire 
emoties betreft. De literatuur laat zien dat alleen 
primaire emoties werken in ‘intergroup contact’. Dus 
wanneer je als slachtoffer de dader wil veranderen 
door het uiten van je emoties, dan is het aan te raden 
om met name primaire emoties te uiten als angst of 
woede en juist niet de meer complexe emoties zoals 
teleurstelling of schaamte.

1.2.2. Duidelijkheid over emoties
Samenhangend met bovenstaand punt, is dat het 
volgens de meta-analyse van Kommattam, Jonas 
en Fischer (2019) helpt wanneer de context bekend 
is en duidelijk is waarom iemand emotioneel is. Hoe 
minder ruimte voor interpretatie, hoe groter de kans 
dat emoties van mensen uit een andere etnische 
groep goed worden begrepen; hoe minder kans dat 
de ‘bias’ die speelt ten aanzien van ‘outgroups’ en het 
begrijpen van hun emoties, optreedt. 

1.2.3.  Dezelfde emoties als de dader kan 
zorgen voor sterker effect

Uit een studie van McDonald (et al. 2017) komen 
aanwijzingen dat het mogelijk zou kunnen helpen 
als slachtoffers emoties delen die de dader zelf ook 
ervaart. In dit onderzoek is niet gekeken naar daders 
en slachtoffers van hatespeech, maar kregen Israë-
lische studenten een tekst te lezen over een aantal 
overvallen. Ze vulden in hoe zij zich hierover voelden. 
Voor de meesten was dat boos, voor sommigen 
was dat bang. Vervolgens werden ze willekeurig in-
gedeeld in twee groepen: een groep leerde dat een 
Palestijnse student een zelfde emotie ervaarde na 

het lezen van de tekst en een andere groep leerde dat 
een Palestijnse student een andere emotie ervaarde. 
De groep die las over dezelfde emotie, dehumani-
seerde daarna minder de Palestijnen in vergelijking 
met de groep die las dat de Palestijnse deelnemer 
een andere emotie ervaarde. In ‘intergroup contact’ 
kan het delen van een zelfde emotie dus een positief 
effect hebben op de onderlinge relatie. Mogelijk is dit 
ook het geval voor het contact tussen een dader en 
slachtoffer van hatespeech. Uit een studie van Pinel 
(et al. 2017) komen vergelijkbare resultaten: wanneer 
iemand de ‘outgroup’ een zelfde subjectieve ervaring 
deelt, dan wordt deze door de ander minder gedehu-
maniseerd. 

Het delen van de eigen menselijke emoties als 
slachtoffer, zou dus mogelijk effectiever kunnen zijn 
wanneer deze emoties overeenkomen met wat de 
dader zelf ervaart. 

1.2.4.  Verschillende primaire emoties 
werken mogelijk beter dan 
vergelijkbare primaire emoties 

Wanneer je primaire emoties uit als iemand die 
wordt gezien als de ‘outgroup’, dan blijkt dat beter 
te werken als het twee hele verschillende emoties 
zijn: bijvoorbeeld de emotie bedroefd enerzijds en 
anderzijds blijdschap. Dit komt naar voren uit drie 
experimenten van Prati en Giner-Sorolla (2018). Dit 
noemen we ook wel een ‘dubbel gevoel’ hebben 
bij een situatie: aan de ene kant voel je je blij, maar 
tegelijkertijd maakt het je ook bedroefd. Wanneer je 
dat doet maak je meer verandering los dan wanneer 
je emoties deelt die erg op elkaar lijken, zoals woede 
en verdriet. De menselijkheid van de persoon uit de 
‘outgroup’ wordt dan beter erkend en het zorgt er ook 
voor dat de sociaal gevoelde afstand minder wordt, 
zo beschrijven Prati en Giner-Sorolla (2018). De ver-
klaring die de onderzoekers geven is dat het kunnen 
hebben van een ‘dubbel gevoel’ over een situatie 
wordt gezien als typisch menselijk. Het is iets wat 
kinderen nog niet goed kunnen ervaren en begrijpen, 
dus mogelijk wordt daarom het ervaren van ‘dubbele 
gevoelens’ beschouwd als iets voor ‘ontwikkelde’ 
mensen. 
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Kanttekening is dat het ‘dehumanisering’ vermindert 
maar niet doet verdwijnen: in het derde experiment is 
te zien dat de Italiaanse proefpersonen moslims ook 
bij het uiten van verschillende emoties nog steeds 
zien als minder mens dan niet-moslim Italianen, 
maar het verschil is minder groot wanneer er emo-
ties worden gedeeld die vrij hetzelfde zijn (Prati & 
Giner-Sorolla, 2018).

Deze vrij nieuwe studie is nog niet herhaald, dus de 
resultaten moeten voorzichtig geïnterpreteerd wor-
den; het is nu nog slechts één studie die dit aangeeft. 

1.2.5.  De dader bevestigen in diens 
goede eigenschappen

Zoals beschreven in paragraaf 1.1.3 komt uit de 
studie van Stone (et al. 2011) naar voren dat het 
negatieve consequenties voor slachtoffers heeft als 
zij de dader vragen om zich in te leven in hun positie. 
Dit leidt tot positieve verandering bij de dader alhoe-
wel de dader daarna het slachtoffer liever uit de weg 
gaat. Maar als het slachtoffer de dader herinnert aan 
diens goede eigenschappen, en pas daarna vraagt 
om zich in te leven in zijn positie, dan is die negatieve 
consequentie er niet. De defensieve reactie van de 
dader wordt hierdoor verminderd en deze is hierdoor 
niet meer geneigd het slachtoffer uit de weg te gaan. 
Het herinneren (of bevestigen) in goede en positieve 
waarden gaat dan bijvoorbeeld door de dader een 
vraag te stellen zoals: ‘Wie heb je deze week eerlijk 
behandeld?’. Dit wordt ‘self-affirmation’ genoemd: 
de theorie van Steele (1988) gaat er vanuit dat als 
mensen reflecteren en stilstaan bij hun positieve 
waarden, zij in het geval van een confrontatie, minder 
defensief reageren. Voor deze strategie is in diverse 
studies bewijs gevonden, aldus de review van Cohen 
& Sherman (2014). 

Opgelet moet worden dat een dader niet het idee 
krijgt geen vooroordelen te hebben; in dat geval denkt 
iemand altijd goed te zitten en na geconfronteerd 
te worden met een discriminerende opmerking, dat 
het dan wel aan het slachtoffer zal liggen (Simons & 
O’Brien, 2015). Dus iemand moet wel bevestigd wor-
den in zijn goede eigenschappen maar moet niet de 
indruk krijgen ‘vooroordeel-vrij’ te zijn. 

1.2.6.  Bereidheid om je in te leven en 
geen laag zelfbeeld

Zoals beschreven is in 1.1.3, is een manier om te 
reageren op een discriminerende of hatespeech 
opmerking, door de dader te vragen zich in te leven 
in jouw positie. Echter, zoals beschreven staat in het 
‘Wat werkt dossier discriminatie verminderen’ (Felten 
& Taouanza, 2018) van KIS, willen sommige men-
sen zich absoluut niet identificeren met (een lid van) 
een bepaalde groep omdat ze een zeer grote afkeer 
voelen ten aanzien van de groep (Todd & Galinsky, 
2014). Inleven in een ander vraagt enige inspanning 
van deelnemers. Deelnemers kunnen bijvoorbeeld 
simpelweg weigeren zichzelf in de schoenen te ver-
plaatsen van iemand die ‘anders’ is (Batson, Eklund, 
Chermok, Hoyt, & Ortiz, 2007). Dit kan opgaan voor 
mensen die expliciet sterk discriminerende opvattin-
gen hebben (Igartua & Frutosuit, 2017).

Bij inleving geldt ook dat het niet werkt wanneer 
mensen een laag zelfbeeld hebben. Zij krijgen geen 
positiever beeld van de ander wanneer zij zich inle-
ven in die ander, want het beeld van zichzelf en de 
ander zijn beide negatief, dus wanneer deze meer 
gaan overlappen dan blijven beide dus negatief. Als 
jij negatief over jezelf denkt, dan zorgt inleven in een 
ander niet voor een positiever beeld van de ander 
(Galinsky & Ku, 2004; Todd & Galinsky, 2014).

1.2.7.  Intrinsieke motivatie nodig voor 
schuldgevoelens 

Bij 1.1.3 kwam naar voren dat het confronteren van 
iemand met diens racistische of anderzijds discri-
minerende opmerking (of gedrag), kan leiden tot 
schuldgevoelens bij de dader van deze opmerking. 
Echter, die schuldgevoelens treden lang niet altijd 
op. Zoals naar voren komt uit de studie van Czopp 
en Monteith (2003) voelden deelnemers die seksisti-
sche opmerkingen maakten, zich daar niet schuldig 
over. Wat nodig is om je schuldig te voelen, zoals eer-
der beschreven door Felten en Taouanza (2018) en 
Felten (et al. 2016), is intrinsieke motivatie om voor-
oordelen te verminderen. Met andere woorden: het 
werkt alleen bij mensen die het echt vervelend vinden 
om te merken dat ze vooroordelen of stereotypen 
hebben geuit (Burns, Monteith & Parker, 2017; Butz 
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& Plant, 2009; Plant & Devine, 1998; Plant, Devine 
& Brazy, 2003; Hofmann, Gschwendner & Schmitt, 
2005). Wanneer iemand het slechts vervelend vindt 
hoe dit voor de buitenwereld overkomt, dan is dat 
niet voldoende (Devine, Plant, Amodio, Harmon-Jo-
nes & Vance, 2002). Bij mensen die deze intrinsieke 
motivatie niet hebben, kan er bij een confrontatie 
of bewustwording juist geen effect zijn (Han, Judd, 
Hirsh, Blair, 2014).

1.3. Conclusies 
Het gesprek aangaan met iemand die zich schuldig 
maakt aan hatespeech ten aanzien van jouzelf (of 
jouw groep) is een voor de hand liggend idee. Bekend 
is namelijk uit vele empirische studies dat wanneer 
er sprake is van goed contact tussen mensen uit 
verschillende groepen (‘intergroup contact’) waarin 
empathie vergroot wordt en angst vermindert dit kan 
zorgen voor minder vooroordelen en het beter erken-
nen van de menselijkheid van ‘de ander’. Maar of het 
uiten van emoties in zo’n contact een goed idee is, 
is lastiger te stellen. In ieder geval werkt het niet om 
secundaire emoties te uiten: deze worden vaak niet 
herkend bij mensen die worden gezien als de ‘out-
group’. Het lijkt erop dat het wel zinvol is om primaire 
emoties te uiten. Hoe sterk dit effect is van het uiten 
van primaire emoties, is minder goed onderzocht. 
Maar het lijkt aannemelijk dat het delen van primaire 
emoties kan leiden tot mogelijk minder vooroordelen 
of minder dehumanisering. Het helpt dan mogelijk 
om (a) duidelijk te zijn over je emoties (wat voel je 
en waarom) en (b) waar mogelijk te laten zien dat je 
emoties ervaart die hetzelfde zijn als voor de dader 
of dat je diens subjectieve ervaring deelt. Mogelijk 
helpt het ook (c) een gelaagdheid aan te geven in je 
emoties door het delen van meerdere primaire emo-
ties tegelijkertijd. 

Los van het delen van emoties is bekend dat het con-
fronteren van iemand met de racistische, of ander-
zijds discriminerende opmerking die hij of zij maakt, 
zinvol kan zijn. Verschillende studies laten zien dat 
dit ervoor kan zorgen dat iemand zich daarna minder 
discriminerend uitlaat, ook al is de dader geïrriteerd 
of boos op het slachtoffer. Een gevolg is ook dat een 

deel van de ‘daders’ zich schuldig kan voelen na zo’n 
confrontatie; dat geldt voor de daders die het écht 
zelf erg vinden om vooroordelen te uiten. Om de 
confrontatie succesvol te laten zijn kan het helpen 
als je de dader bevestigt of herinnert aan diens posi-
tieve waarden of eigenschappen; dan laat deze zich 
daarna beter corrigeren. 

Een specifieke manier om de confrontatie aan te 
gaan is om aan de dader te vragen zich in te leven in 
jouw positie. Daders worden dan vaak wel boos op 
de slachtoffers maar gaan toch meer empathie er-
varen. Echter, bij sommige daders heeft het geen zin; 
zij hebben een laag zelfbeeld waardoor inleving geen 
positief effect oplevert, of zij hebben zulke sterke 
discriminerende opvattingen dat zij zich weigeren 
om zich in hen in te leven. 
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De eerste aanname was dat het delen van de 
emoties door het slachtoffer van hatespeech, 
leidt tot een hernieuwd inzicht bij de dader 
daarvan. Het idee was dat de dader zich hierdoor 
zou realiseren dat het slachtoffer gekwetst is 
door de hatespeech. In hoofdstuk 1 hebben 
we gezien dat we geen onderzoeken hebben 
gevonden die dat op deze manier aantonen, 
maar wel onderzoeken die aantonen dat goed 
contact tussen mensen uit verschillende groepen 
kan leiden tot minder vooroordelen en minder 
dehumaniseren. Ook is beschreven dat emoties 
delen met iemand uit een andere groep, kan 
leiden tot deze positieve resultaten. Tevens 
is in hoofdstuk 1 naar voren gekomen dat als 
slachtoffers daders confronteren met diens 
discriminerende opmerking, dit kan leiden tot 
schuldgevoelens en inleving en empathie bij de 
dader. In dit hoofdstuk beschrijven we of dat ook 
leidt tot ander gedrag. 

2.1. Werkt het? 

2.1.1.  Vooroordelen en de relatie met 
gedrag

In diverse onderzoeken komt naar voren dat vooroor-
delen een voorspeller zijn van discriminatie; mensen 
met vooroordelen discrimineren gemiddeld vaker, 
en  hoe minder vooroordelen, hoe minder groot de 
kans op discriminerend gedrag (Amodio & Devine, 
2006; Dovidio & Gaertner, 2000; Greenwald, Poehl-
man, Uhlmann, Banaji, 2009; Pager & Quillian, 2005; 
Talaska, Fiske & Chaiken, 2008). Dat betekent dat 
wanneer vooroordelen verminderd worden, er een 
gedragsverandering in de goede richting zou kunnen 
optreden: het kan ertoe leiden dat mensen minder 
gaan discrimineren.  

2.1.2.   Humaniseren en de relatie met 
gedrag

Dehumaniseren is net als het hebben van vooroor-
delen een voorspeller van discriminatie (Pereira, Vala,  
Leyens, 2009). Dit betekent dat dehumaniseren – het 
als minder mens zien van mensen – meer kans 
geeft dat je daadwerkelijk discriminerend gedrag laat 
zien zoals hatespeech of ander negatief gedrag. Een 
voorbeeld van zo’n studie waarin concreet gedrag 
te zien was, is die van Bruneau, Kteily en Laustsen 
(2018). Hierin is te zien dat of mensen moslimvluch-
telingen al dan niet dehumaniseren samenhangt met 
welke petitie zij tekenen: een petitie tegen vluchte-
lingen of juist voor een ruimer vluchtelingenbeleid. 
Zoals verwacht, tekenen de mensen die vluchtelin-
gen (grof) dehumaniseren eerder een petitie tegen 
de komst van moslimvluchtelingen. Als ze minder 
dehumaniseren tekenen zij eerder een petitie voor de 
komst van vluchtelingen.  

2.1.3.  Gevoelens van schuld en de relatie 
met gedrag 

Zoals naar voren is gekomen in hoofdstuk 1, kan het 
confronteren als slachtoffer van de dader, direct al 
leiden tot gedragsverandering (Mallett en Wagner 
2011; Czopp, Monteith, Mark, 2006; Hyers, 2010); de 
daders laten zich na confrontatie minder bevooroor-
deeld uit. Maar ook kwam naar voren dat schuldge-
voelens het gevolg zijn van iemand confronteren met 
diens racistische of anderszins discriminerende op-
merkingen. En deze schuldgevoelens kunnen er weer 
voor zorgen dat mensen hun gedrag aanpassen, zo 
staat beschreven in de KIS-publicatie ‘Van confron-
tatie naar minder discriminatie’ (Felten et al. 2016) 
en het ‘Wat werkt dossier’(Felten & Taouanza, 2018) 
van KIS. Het komt hierop neer: mensen die zich re-
aliseren dat zij zich schuldig hebben gemaakt aan 
een discriminerende opmerking of terug horen dat zij 
vooroordelen of stereotiepe beelden hebben en zich 

2.  Gedragsverandering na inzicht
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daarover schuldig gaan voelen, zullen gaan proberen 
hun impliciete vooroordelen en stereotypen in de 
gaten te houden om zodra ze gesignaleerd worden, 
ze onder de duim te kunnen houden. Dat houdt in dat 
mensen die negatieve gevoelens (hebben) ervaren 
omdat zij zich realiseren zich niet zo onbevooroor-
deeld te gedragen als ze zouden hopen, goed gaan 
letten op hun eigen gedrag. Zij letten erop of er een 
conflict is tussen hun automatisch geactiveerde ste-
reotiepe beelden en de eigen doelen om gelijkheid na 
te streven en niet te discrimineren (Amodio, Devine, 
Harmon-Jones, 2008; Gonsalkorale, et al. 2011). Dit 
waarnemen gebeurt door te letten op aanwijzingen 
(‘cues’), zoals stereotiepe afbeeldingen. Zo monitort 
een persoon zichzelf en let op of er niet stereotiep 
gereageerd wordt (Monteith, Ashburnnado, Voils, 
Czopp, 2011). Op die manier wordt discriminerend 
gedrag voorkomen. Echter, deze gedragsverandering 
treedt alleen op wanneer mensen zich echt schuldig 
voelen of anderzijds negatieve gevoelens hebben 
over het feit dat zij zich bevooroordeeld hebben 
uitgelaten. En dat gebeurt alleen bij mensen met 
intrinsieke motivatie om hun eigen vooroordelen 
te verminderen. Geen intrinsieke motivatie hebben 
betekent meestal geen schuldgevoelens ervaren en 
heeft dus als gevolg dat er geen gedragsverandering 
optreedt naar aanleiding van een confrontatie. 

Dat schuldgevoelens erg belangrijk zijn voor ge-
dragsverandering komt ook uit de literatuur over 
‘restorative dialogue’: dialogen tussen daders van 
hatecrimes en hun slachtoffers. Op basis van andere 
literatuur en zijn eigen praktijkervaring stelt Walters 
(2014; 2016) dat gevoelens van schuld maar ook 
schaamte cruciaal zijn voor een positieve gedrags-
verandering bij de dader. 

2.1.4.  Inleven, empathie en de relatie met 
gedrag 

Zoals beschreven in hoofdstuk 1, is het mogelijk om 
niet (alleen) je emoties te delen met de dader maar 
om de dader (ook) te vragen zich in te leven in jouw 
positie. Als dat lukt (wat zoals aangegeven niet altijd 
het geval is), dan kan inleven positieve effecten heb-
ben op gedrag. 

Er zijn diverse onderzoeken die aantonen dat inleven 
in een ander leidt tot verminderen van stereotypen 
(Dovidio, et al. 2004; Galinksky & Moskowitz, 2000; 
Todd, Galinksy, Bodenhausen, 2012) en stereotypen 
zijn weer een voorspeller van discriminatie (Cuddy, 
Fiske & Glick, 2007; Talaska, Fiske & Chaiken, 2008). 
Dus hoe minder stereotypen, hoe minder kans op 
discriminerend gedrag; en hatespeech kunnen we 
opvatten als een vorm van discriminerend gedrag. 
Het inleven in een ander kan tevens zorgen voor een 
positievere houding naar ‘outgroups’ (Broockman 
& Kalla, 2016; Hillman & Martin, 2002; Tompkins, 
Shields, Hillman, White, 2015; Wang, Kenneth, Ku, 
Galinsky, 2014) en zoals beschreven in paragraaf 
2.1.2 betekent minder vooroordelen, minder kans 
op discriminerend gedrag, waaronder hatespeech. 
Inleving leidt ook vaak tot empathie, en empathie 
voor een persoon uit een gestigmatiseerde groep 
leidt ook weer tot minder vooroordelen over deze 
groep (Batson & Ahmad, 2009; Batson, Polycarpou, 
Harmon-Jones, Imhoff & Mitchener, 1997; Finlay 
& Stephan, 2000; Hodson, Choma, Costello, 2009, 
Shih, Wang, Bucher, Stozer, 2009). 

Kortom: mocht het slachtoffer het voor elkaar krijgen 
dat de dader zich daadwerkelijk gaat inleven in zijn/
haar positie, dan bestaat er zeker de kans dat dit ook 
leidt tot gedragsverandering en dat de dader zich in 
de toekomst minder schuldig maakt aan hatespeech. 

2.2. Voorwaarden 

2.2.1. Positieve sociale norm 
Ook al hebben mensen een hernieuwd inzicht ge-
kregen en is hun houding ten positieve veranderd 
ten aanzien van bepaalde groepen, dan nog kan het 
zijn dat deze mensen zich schuldig maken aan hate-
speech of ander discriminerend gedrag. Dat komt 
omdat mensen vaak discrimineren, omdat zij denken 
dat anderen dat doen; omdat ze denken dat dit nor-
maal is, zoals ook beschreven staat in het ‘Wat werkt 
dossier discriminatie verminderen’ (Felten & Taou-
anza, 2016). Wanneer mensen de indruk hebben dat 
anderen uit hun omgeving discriminatie goedkeuren, 
is er een grotere kans dat zij zelf gaan discrimineren 
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(Blanchard, Lilly, Vaughn, 1991; Blanchard, 1994; 
Crandall, Eshleman, O’Brien 2002; Monteith, Deneen, 
Tooman, 1996). Uit een recente review van Vuletich 
en Payne (2019) blijkt dat onbewuste vooroordelen 
op individueel niveau, de vooroordelen uit de omge-
ving reflecteren. Wat de normen zijn in de sociale 
omgeving is dus cruciaal. 

Dat betekent dat alhoewel de kans groot is dat men-
sen van gedrag veranderen door een nieuw inzicht, 
dit geen garantie is. Als een dader van hatespeech tot 
het inzicht gekomen is dat het niet goed is wat hij/
zij heeft gedaan, maar onderdeel uitmaakt van een 
groep waarin het heel normaal is om zich schuldig te 
maken aan hatespeech, dan bestaat er nog steeds 
een grote kans dat hij/zij vervalt in ‘oud’ gedrag. Om 
het gedrag van individuele daders van hatespeech te 
veranderen moet hun omgeving dus mee veranderen. 

2.2.2.  Voorkomen gevoelens van 
bedreiging 

Gevoelens van bedreiging blijken uit diverse studies 
iets om te vermijden als je discriminerend gedrag wil 
verminderen. Dat geldt zo mogelijk ook in de situatie 
dat het slachtoffer de eigen emoties deelt met de 
dader van hatespeech. 

Zoals aangegeven kan het ‘de ander’ zien als minder 
mens leiden tot discriminerend gedrag. Uit een stu-
die van Pereira, Vala en Leyens (2009) blijkt dat dit 
in het bijzonder het geval is, wanneer mensen een 
gevoel hebben van ‘symbolische bedreiging’ door de 
‘outgroup’: het gevoel dat ‘de ander’ de eigen cultuur 
of waarden bedreigt. Anders gezegd: wanneer een 
andere groep (bijvoorbeeld vluchtelingen of moslims) 
wordt gezien als ‘minder mens’ én als een bedreiging 
voor de eigen waarden en eigen cultuur, dan is de 
kans groter dat deze groep daadwerkelijk gediscrimi-
neerd wordt dan wanneer zij alleen als ‘minder mens’ 
worden gezien maar niet als een bedreiging. Dit sluit 
aan bij een andere studie die laat zien dat gevoelens 
van bedreiging de kans op discriminerend gedrag 
vergroten (Pereira, Vala, Costa-Lopez, 2010).

Daarnaast: specifiek voor de situatie dat het slacht-
offer vraagt aan de dader om zich in te leven in de 

positie van het slachtoffer is het erg belangrijk om 
gevoelens van bedreiging te verminderen. Uit ver-
schillende studies blijkt dat gevoelens van bedreiging 
het positieve effect van empathie en inlevingsver-
mogen teniet doen (Insko et al, 1992; Sassenrath, 
Hodges, Pfattheicher, 2016). Dit sluit aan bij het ge-
geven dat voor het slagen van ontmoetingen tussen 
mensen uit de ene groep en de andere groep, het 
essentieel is dat gevoelens van bedreiging vermin-
derd worden (Pettigrew & Tropp, 2008).  

Kortom: om te zorgen dat er daadwerkelijk een ver-
andering optreedt in gedrag, moeten gevoelens van 
bedreiging vermeden worden. 

2.3. Conclusie 
In dit hoofdstuk stond de vraag over gedragsver-
andering centraal. Het blijkt dat wanneer door het 
delen van emoties door iemand uit de ene groep met 
iemand uit de andere groep, vooroordelen of dehu-
manisering verminderd kunnen worden, dat dit de 
kans vergroot dat men zich ook anders naar elkaar 
toe gaat gedragen. Mogelijk betekent dit ook dat 
in het contact tussen een dader en slachtoffer van 
hatespeech, het delen van emoties tot een positieve 
gedragsverandering leidt.

Daarnaast is naar voren komen dat schuldgevoelens 
– die zoals beschreven in hoofdstuk 1 het gevolg 
kunnen zijn van de confrontatie door het slachtoffer 
- kunnen zorgen voor een positieve gedragsveran-
dering bij de dader. Datzelfde geldt voor de situatie 
dat de dader zich gaat inleven in het slachtoffer en/
of voor de situatie waarin de empathie bij de dader 
wordt verhoogd. Aandachtspunt is dat gevoelens 
van bedreiging bij de dader vermeden worden. En 
dat geldt eigenlijk voor al het contact tussen dader 
en slachtoffer; gevoelens van bedreiging bij de dader 
verminderen de kans op een positieve gedragsver-
andering. Tevens zal ook de omgeving van de dader 
moeten veranderen: want ook als het individu gaat 
ervaren dat hatespeech niet oké is, zolang in diens 
nabije omgeving hate speech wel normaal wordt 
gevonden, is de kans op een positieve gedragsveran-
dering klein. 
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Hatespeech leidt tot veel schade: van trauma’s bij 
slachtoffers tot geweld tegen de slachtoffers. Hate-
speech gaat kort gezegd om haatdragende uitingen 
tegen minderheidsgroepen en kan beschouwd wor-
den als een vorm van discriminatie. Het tegengaan 
van hatespeech is daarom belangrijk. 

In dit onderzoek kijken we specifiek of (en hoe) hate-
speech kan worden tegengegaan door als slachtof-
fer het gesprek aan te gaan met de dader en emoties 
te delen die laten zien wat de hatespeech met jou 
doet als slachtoffer. Werkt dit? En zo ja, onder welke 
voorwaarden? Daarover gaat dit onderzoek. De ken-
nis die hieruit voortkomt, kan van pas komen voor 
diverse actoren zoals ontwikkelaars van interventies 
tegen hatespeech: zij kunnen met deze kennis waar 
nodig deze interventies (nog) meer impact geven. 
Ook kan de kennis uit dit onderzoek door hen wor-
den gebruikt om bestaande interventies van een 
onderbouwing te voorzien of nieuwe aanpakken te 
ontwikkelen. 

Methode van onderzoek
Er is een theorie-gestuurde evaluatie gedaan (Lub, 
2013; Stame, 2004; Weiss,1995). In dit type onder-
zoek wordt een verandertheorie onderzocht: de as-
sumpties over hoe en waarom een bepaalde aanpak 
werkt. Een theorie-gestuurde evaluatie checkt of 
deze theorie en de assumpties juist zijn. Er worden 
dus niet bepaalde aanpakken geëvalueerd, maar de 
onderliggende theorie wordt wel getoetst aan de 
literatuur. 

Voor dit onderzoek zijn gesprekken gehouden met 
diverse belangen- en zelforganisaties van mensen 
‘van kleur’ en/of met een migratie- en vluchtelingen-
achtergrond. Op basis daarvan is de verandertheorie 
opgesteld en aan de hand daarvan onderzoeksvra-
gen. Vervolgens is nagegaan in hoeverre die veran-

dertheorie wordt gestaafd door wetenschappelijk 
onderzoek en onder welke voorwaarden deze werk-
zaam kan zijn.

De verandertheorie is de volgende: 

In het geval van hatespeech: het 
benadrukken van de eigen menselijkheid 
en menselijke emoties van het slachtoffer 
(A) -> de dader ziet dat hij/zij de ander 
(het slachtoffer) heeft gekwetst (B) -> 
gedragsverandering bij de dader (C)

De onderzoeksvragen die hieruit volgen luiden als 
volgt:
1.  Leidt (A) het benadrukken van de eigen mense-

lijkheid en menselijke emoties van het slachtoffer 
ertoe dat (B) de dader ziet dat hij/zij de ander (het 
slachtoffer) heeft gekwetst?

2.  En: draagt dit inzicht (B) eraan bij dat (C) de dader 
in de toekomst de hatespeech niet meer zal her-
halen? (oftewel: leidt dit tot gedragsverandering 
bij de dader?)

Resultaten 
Hieronder beantwoorden we deze onderzoeks- 
vragen. 

1.  Leidt het benadrukken van de eigen menselijk-
heid en menselijke emoties van het slachtoffer 
ertoe dat de dader ziet dat hij/zij de ander (het 
slachtoffer) heeft gekwetst?

Hatespeech is gericht tegen mensen vanwege 
bijvoorbeeld hun afkomst, religie, huidskleur of 
seksuele voorkeur. Een dader van hatespeech 
deelt dus een zeer negatieve en/of haatdragende 
mening over mensen omdat hij/zij het slachtoffer 

Samenvatting en conclusie
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ziet als ‘anders’ dan zichzelf; als behorende tot een 
andere groep, bijvoorbeeld moslims, vluchtelingen, 
of homoseksuelen. Wanneer een slachtoffer de 
eigen emoties gaat delen met de dader, dan is dus 
sprake van een ontmoeting tussen mensen die veel 
gezien worden als behorende tot andere groepen. 
Wetenschappelijk wordt dit meestal aangeduid 
als ‘intergroup contact’. Uit vele wetenschappelijke 
studies komt naar voren dat intergroup contact 
vooroordelen kan verminderen en kan zorgen dat 
de menselijkheid van ‘de ander’ beter erkend wordt. 
Dat is echter alleen het geval bij een goed ‘intiem’ 
contact: een contact waarbij empathie wordt 
vergroot en angst wordt verminderd. 

De veronderstelling dat contact tussen slachtoffer en 
dader van hatespeech zinvol is, is dus zeer aanne-
melijk omdat er dan ‘intergroup contact’ ontstaat. 

Er is geen literatuur gevonden die het effect heeft 
onderzocht van de situatie waarin een slachtoffer 
van hatespeech de eigen emoties deelt met de dader 
van die hatespeech. Maar er zijn wel diverse studies 
die ingaan op het delen van emoties tussen mensen 
uit verschillende groepen. Uit deze literatuur blijkt dat 
het uitmaakt welk type emoties wordt gedeeld. Er zijn 
primaire en secundaire emoties. Primaire emoties 
zijn emoties zoals woede, blijdschap en verdriet. 
Secundaire emoties zijn meer subtiele emoties 
bijvoorbeeld: teleurstelling, schaamte, schuldgevoel, 
wrok of spijt. Het blijkt uit experimentele studies 
dat het in ieder geval niet werkt om secundaire 
emoties te uiten wanneer je als slachtoffer wordt 
gezien als behorende tot een andere groep. Deze 
emoties worden namelijk minder goed herkend 
bij mensen die worden gezien als ‘anders’. Sterker 
nog: ze roepen dan vaak negatieve reacties op. Dit 
in contrast met wanneer iemand die wordt gezien 
als ‘eigen’ secundaire emoties uit. Bij het delen van 
primaire emoties treedt dit verschil niet op. Het lijkt 
erop dat het dus wel zinvol is om primaire emoties 
te uiten. Hoe sterk dit effect is van het uiten van 
primaire emoties, is minder goed onderzocht. Maar 
in relatie met de literatuur over het delen van emoties 
(of intieme informatie) in contact met mensen uit de 
‘outgroup’, valt aan te nemen dat dit effectief kan zijn. 

Het lijkt er dus op dat het delen van primaire emoties 
met iemand die jou ziet als ‘anders’ kan leiden tot 
verminderen van vooroordelen en dehumanisering. 

Mogelijke voorwaarden om te zorgen dat het delen 
van emoties tot een verschil leidt in houding of in-
zicht bij de persoon die jou ziet als ‘de ander’:  
(1)  Primaire emoties delen. Alleen het delen van pri-

maire emoties en niet van secundaire emoties. 
(2)  Het helpt mogelijk om duidelijk te zijn over wat je 

precies voelt en waarom. 
(3)  Waar dat mogelijk is helpt het waarschijnlijk ook 

om te laten zien dat je emoties ervaart die het-
zelfde zijn als voor die ander of dat je diens sub-
jectieve ervaring deelt. 

(4)  Gelaagdheid geven binnen emoties zou mogelijk 
kunnen helpen; het gaat om het delen van meer-
dere primaire emoties tegelijkertijd. 

Belangrijke kanttekening is dat we niet weten of deze 
voorwaarden opgaan in de situatie dat een slacht-
offer van hatespeech de eigen emoties deelt met de 
dader van deze zelfde hatespeech. Echter, als we dat 
contact tussen de dader en slachtoffer beschouwen 
als een vorm van ‘intergroup contact’, dan lijkt het 
wel aannemelijk dat deze voorwaarden ook gelden 
voor die situatie.  

Naast de literatuur over het delen van emoties met 
iemand uit een andere groep, zijn er diverse studies 
die gaan over het confronteren van iemand met de 
racistische, of anderzijds discriminerende opmerking 
die hij of zij maakt. Het gaat dan niet specifiek over 
het delen van emoties maar over de dader gewoon 
aanspreken als slachtoffer. Dat zou zinvol kunnen 
zijn: verschillende studies laten zien dat dit ervoor kan 
zorgen dat iemand zich daarna minder discrimine-
rend uitlaat, ook al is de dader geïrriteerd of boos op 
het slachtoffer. Een gevolg kan zijn dat daders zich 
schuldig gaan voelen na zo’n confrontatie; echter dat 
geldt waarschijnlijk alleen voor de daders die het écht 
zelf erg vinden om vooroordelen te uiten. 

Een specifieke manier om de confrontatie aan te 
gaan is om aan de dader te vragen zich in te leven in 
jouw positie. Daders worden dan vaak wel boos op 
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de slachtoffers maar gaan desalniettemin toch meer 
empathie ervaren. 

Algeheel geldt dat wanneer iemand een discrimi-
nerende of haatdragende opmerking maakt, en het 
slachtoffer hier iets van zegt, het slachtoffer hiervoor 
wel vaak een hoge prijs betaalt; hij of zij wordt vaak 
vermeden of negatief bekeken. Echter, het slachtoffer 
brengt vaak wel een verandering teweeg bij de dader.  

Mogelijke voorwaarden bij het confronteren van de 
dader als slachtoffer met diens discriminerende op-
merking zijn: 
(1)  Bereidheid tot inleven bij de dader: wanneer het 

slachtoffer vraagt aan de dader om zich in te 
leven, dan is het goed om je te realiseren dat bij 
sommige daders dit helaas niet werkt. Sommi-
gen hebben zo’n sterk discriminerende opvatting 
dat zij weigeren om zich in hen in te leven. En bij 
mensen met een laag zelfbeeld is inleving niet 
effectief. 

(2)  Intrinsieke motivatie bij de dader: het confronte-
ren van iemand met diens discriminerende op-
merking (dus zonder het delen van de emoties), 
zorgt alleen voor schuldgevoelens wanneer deze 
persoon intrinsieke motivatie heeft om eigen 
vooroordelen te verminderen. In andere woorden: 
iemand aanspreken op een discriminerende op-
merking heeft alleen zin bij mensen die het écht 
zelf erg vinden als ze discrimineren. 

(3)  Het bevestigen van de waarden en normen van 
de dader: het helpt mogelijk om de dader te be-
vestigen in of te herinneren aan diens positieve 
waarden of eigenschappen (‘Ik denk dat jij het 
belangrijk vind om anderen gelijk te behandelen’). 
Dan laat deze zich daarna beter corrigeren. Wat 
echter vermeden moet worden is dat de dader 
denkt dat hij of zij geen vooroordelen heeft; bij 
die overtuiging is het namelijk juist moeilijk om 
iemand aan te spreken op een discriminerende 
opmerking. 

Een belangrijke kanttekening is dat het in deze stu-
dies niet specifiek ging om de situatie waarin een 
slachtoffer de eigen emoties deelt met de dader 
maar om de situatie waarin het slachtoffer de dader 

aanspreekt vanwege diens discriminerende opmer-
king. Echter, omdat deze studies ook gaan over een 
assertief slachtoffer die het gesprek aangaat met de 
dader, zijn deze randvoorwaarden mogelijk ook van 
toepassing op de situatie dat het slachtoffer de eigen 
emoties deelt met de dader. 

2.  Draagt de verandering in inzicht (of houding) 
eraan bij dat de dader in de toekomst de hate-
speech niet meer zal herhalen? Oftewel: leidt dit 
tot gedragsverandering bij de dader?

Het is gebleken dat een goed en ‘intiem’ contact tus-
sen mensen uit verschillende groepen en het delen 
van emoties in ‘intergroup contact’, kan zorgen voor 
minder vooroordelen of dehumanisering. Hierdoor 
wordt de kans verminderd op discriminerend gedrag. 
Dat zou dus kunnen betekenen dat wanneer een 
slachtoffer met de dader van hatespeech in gesprek 
gaat en de eigen emoties deelt, dit tot gevolg heeft 
dat de dader in de toekomst minder discrimineert en 
zich dus minder schuldig maakt aan hatespeech. 

Het confronteren van de dader met diens discrimi-
nerende opmerking (zonder het delen van emoties), 
kan leiden tot gedragsverandering. Dit lijkt het geval 
wanneer er schuldgevoelens los komen bij de dader 
als gevolg van de confrontatie door het slachtoffer; 
dit is het geval bij daders die intrinsiek gemotiveerd 
zijn om vooroordelen te verminderen. Schuldgevoe-
lens kunnen er dus voor zorgen dat iemand zich in 
de toekomst minder discriminerend uitlaat. Datzelfde 
geldt voor de situatie dat de dader zich gaat inleven 
in het slachtoffer. 

Belangrijke voorwaarden voor gedragsverandering zijn: 
(1)  Verandering van sociale normen in de omgeving: 

zolang in de nabije omgeving van de dader hate-
speech wel normaal wordt gevonden, is de kans 
op een positieve gedragsverandering klein. 

(2)  Voorkomen van gevoelens van bedreiging bij de 
dader: wanneer de dader zich bedreigd voelt, en 
ook nog eens mensen uit een andere groep ziet 
als ‘minder mens, wordt de kans vergroot dat de 
dader (blijft) discrimineren. Tevens kunnen gevoe-
lens voor bedreiging de positieve gevolgen van 
inleving en empathie teniet doen.  
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