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Samenvatting 

Binnen de sociale psychologie is er weinig aandacht voor de relatie tussen 

discriminatie en vernedering. Het is daardoor onduidelijk hoe beide fenomenen 

zich tot elkaar verhouden. In dit onderzoek is gekeken naar de verschillende 

factoren die een rol spelen bij discriminatie en vernedering en naar de verschillen 

tussen beide fenomenen. Daarnaast zijn de verschillen tussen het slachtoffer- en 

daderperspectief onderzocht. Tot slot is bekeken welke actietendensen er 

optreden bij het slachtoffer van een discriminerende of vernederende situatie. Om 

dit te onderzoeken werd mannelijke en vrouwelijke deelnemers gevraagd zich in 

te leven in een situatie waarin een vrouw door een man werd gediscrimineerd of 

vernederd. Vervolgens beoordeelden zij de situatie op verschillende factoren. Het 

bleek dat er vijf factoren een rol spelen bij discriminatie en vernedering, namelijk 

oneerlijkheid van de situatie, pesten, bespotten en neerhalen van het slachtoffer 

en een machteloos gevoel bij het slachtoffer. Ook kwam naar voren dat er een 

discrepantie is tussen het slachtoffer- en daderperspectief: leden van een 

slachtoffergroep ervaren discriminerende en vernederende situaties als oneerlijker  

dan leden van een dadergroep en geven aan dat er meer sprake is van 

machteloosheid bij het slachtoffer. Voor vernederende situaties geldt dat leden 

van een slachtoffergroep aangeven dat er meer sprake is van neerhalen van het 

slachtoffer dan leden van een dadergroep dat doen. Tot slot bleek dat slachtoffers 

van een vernederende situatie meer geneigd zijn ontwijkend gedrag te vertonen 

of de situatie te accepteren dan slachtoffers van een discriminerende situatie. 

Daarnaast is een slachtoffer van een discriminerende situatie meer geneigd actie 

te ondernemen naar aanleiding van de situatie dan een slachtoffer van een 

vernederende situatie. De belangrijkste conclusie uit dit onderzoek is dat de 

ervaring van discriminatie of vernedering afhankelijk is van het perspectief van de 

waarnemer. Dit zou een verklaring kunnen bieden voor het feit dat discriminatie 

en vernedering nog altijd veel voorkomt.  
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Inleiding 

 

Mensen zijn sociale wezens die zich gedurende hun leven bij verschillende groepen 

aansluiten. Vanaf jongs af aan passen mensen sociale categorisatie toe om zichzelf en 

anderen in groepen in te delen om zo de leefwereld beter te begrijpen (Smith & 

Mackie, 2000). Het behoren tot een groep is essentieel voor individuen: het maakt ze 

letterlijk en figuurlijk sterker doordat een groep een sociaal vangnet kan vormen en 

de behoefte kan bevredigen ergens bij te horen (Forsyth, 2006). Maar groepsvorming 

heeft ook negatieve gevolgen. Als een bepaalde groep meer status of macht heeft 

dan een andere groep kan er discriminatie en vernedering optreden (Brewer, 2003; 

Smith, 2008). Helaas zijn hier door de geschiedenis heen genoeg voorbeelden van te 

noemen, zoals de rassenscheiding in Zuid-Afrika en de Verenigde Staten, de 

gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog of meer recentelijk de mishandeling van 

gevangenen in Abu Ghraib en de onderdrukking van vrouwen door de Taliban.  

 

Discriminatie en vernedering komt over de hele wereld voor (Smith & Mackie, 2000; 

Berry, Poortinga, Segall & Dasen, 2002). Het is dus niet verwonderlijk dat er binnen 

de sociale psychologie al veel onderzoek is gedaan naar deze processen. Opvallend is 

echter dat er meer onderzoek is gedaan naar discriminatie dan naar vernedering 

terwijl uit bovengenoemde voorbeelden blijkt dat deze fenomenen soms samen 

optreden. In de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld werden minderheden niet alleen 

gediscrimineerd, maar ook vernederd en zelfs vermoord. Hier lijkt discriminatie 

verbonden met vernedering.  

 

De vraag is hoe deze twee fenomenen zich tot elkaar verhouden. Wat is de relatie 

tussen beiden? In dit onderzoek richten we ons op het onderscheid tussen 

discriminatie en vernedering. Vanuit de bestaande literatuur is het lastig om dit 

onderscheid te definiëren, om de volgende twee redenen. Ten eerste is er veel 

minder onderzoek gedaan naar vernedering dan naar discriminatie en onderzoeken 
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waarin beide fenomenen worden vergeleken zijn schaars. Ten tweede lijkt er in 

sociaal psychologisch onderzoek nog geen consensus te bestaan over de precieze 

afbakening van de begrippen. Om een begin te maken met het beantwoorden van de 

vraag hoe discriminatie en vernedering zich tot elkaar verhouden, zal eerst worden 

ingegaan op verschillende omschrijvingen van discriminatie en vernedering.  

 

Discriminatie en vernedering: De verschillende factoren  

Zoals hierboven werd aangestipt, bestaat er nog geen duidelijke afbakening van de 

begrippen discriminatie en vernedering. In sommige onderzoeken naar discriminatie 

wordt bijvoorbeeld geen definitie gegeven en worden de begrippen discriminatie en 

vernedering door elkaar gebruikt (Ruggiero & Taylor, 1997; Klonoff & Landrine, 1995; 

Perrott, Murray, Lowe & Ruggiero, 2000). Toch is er een tweetal vaste elementen of 

factoren te vinden dat in de theorie over discriminatie naar voren komt. Smith en 

Mackie (2000) en Ruggiero en Taylor (1997) spreken van negatief gedrag1 dat gericht 

is op een groep en de groepsleden. Ook Hansen en Sassenberg (2006) beschrijven 

discriminatie als een negatieve behandeling van het slachtoffer op basis van 

groepslidmaatschap, maar benadrukken dat het slachtoffer de behandeling als 

oneerlijk, illegitiem moet ervaren. Dit komt ook naar voren in het onderzoek van 

Klonoff en Landrine (1995).  

 

Naast deze oneerlijke behandeling op basis van groepslidmaatschap is er nog een 

andere factor die een rol lijkt te spelen bij discriminatie. Voordat een groep een 

andere groep oneerlijk kan behandelen, moet deze in een positie zijn om dit te 

kunnen doen. Met andere woorden: de discriminerende groep moet overwicht hebben 

in de vorm van status of macht. Pas dan kan er discriminatie optreden (Brewer, 

2003; Schmitt & Branscombe, 1999).  

 

                                                 
1 Smith en Mackie (2000) noemen in hun definitie van discriminatie naast negatief gedrag ook positief 
gedrag. Gezien de aard van dit onderzoek wordt positieve discriminatie hier buiten beschouwing gelaten.  
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Ook van vernedering zijn er verschillende omschrijvingen, of zoals Lindner (2001) 

stelt: het woord ‘vernedering’ wordt in verschillende situaties gebruikt. Giacaman, 

Abu-Rmeileh, Husseini, Saab en Boyce (2007) definiëren vernedering als een interne 

ervaring waarbij het slachtoffer het gevoel heeft onheus behandeld en onteerd te zijn. 

Deze definitie lijkt echter te summier. Hartling en Luchetta (1999) omschrijven 

vernedering breder: ze zien vernedering als een sociaal proces waarin het slachtoffer 

in een lagere sociale, inhumane positie wordt gedwongen door iemand met meer 

macht (de dader). Het slachtoffer wordt in deze positie gedwongen om wie hij is (en 

tot welke groep hij behoort) en niet zozeer om wat hij doet. Omdat iemand heel 

moeilijk zijn essentie kan veranderen, ervaart het slachtoffer een bepaald gevoel van 

(onder andere) machteloosheid. Smith (2008) onderschrijft dit in zijn analyse van 

vernedering vanuit een sociologisch oogpunt. Volgens hem is de essentie van 

vernedering dat slachtoffers zich gedwongen moeten neerleggen bij een situatie 

waarin ze door een dader buiten de groep geplaatst worden waarvan ze zelf het 

gevoel hebben wel toe te behoren. Dit leidt tot een afname van vrijheid, veiligheid en 

erkenning van het slachtoffer.  

 

Niet alleen het gedwongen worden tot het aannemen van een lagere positie maakt de 

situatie voor een slachtoffer vernederend, maar ook de manier waaróp dat gebeurt. 

Het neerhalen van een slachtoffer, hem minderwaardig laten voelen, uitlachen, 

belachelijk maken en zijn persoonlijke ruimte betreden (Swift, 1991), het slachtoffer 

onteren (Giacaman et al., 2007; Lindner, 2001) en inhumaan behandelen (Hartling & 

Luchetta, 1991) is kenmerkend voor vernedering. Smith (2008) noemt het neerhalen 

van het slachtoffer als een onderdeel van het proces van vernedering. Eerst ‘verslaat’ 

een bepaalde groep een andere groep en wordt er een nieuwe sociale hiërarchie 

gevormd van winnaars (daders) en verliezers (slachtoffers). Daarna halen de daders 

de slachtoffers naar beneden; ze duwen hen verder naar beneden in de sociale 

hiërarchie waardoor de waardigheid van de slachtoffers afneemt. Tot slot sluiten de 

daders de slachtoffers uit van deelname aan een waardige samenleving.  
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Net als bij discriminatie kunnen uit deze omschrijvingen bepaalde factoren worden 

geëxtraheerd die een rol spelen bij vernedering, namelijk: 1) slachtoffers worden 

oneerlijk behandeld op basis van groepslidmaatschap en er is sprake van 2) een 

scheve machtsverhouding, 3) neerhalen van het slachtoffer en 4) machteloosheid bij 

het slachtoffer. Wat direct opvalt is dat er enige overlap is tussen discriminatie en 

vernedering. Net als bij vernedering is er bij discriminatie sprake van een oneerlijke 

behandeling op basis van groepslidmaatschap en een scheve machtsverhouding. Bij 

vernedering spelen er echter twee extra factoren een rol: het neerhalen van het 

slachtoffer en de machteloosheid van het slachtoffer. Deze indeling van discriminatie 

en vernedering, namelijk de overlap tussen beiden en de toevoegingen die specifiek 

voor vernedering gelden, wordt in dit onderzoek expliciet getest.  

 

Actietendensen en emoties 

Wanneer een slachtoffer in een vernederende situatie zit zal hij bepaalde actie 

ondernemen om de situatie op te lossen. Smith (2008) beargumenteert dat het 

slachtoffer vanuit de boosheid die hij ervaart, geneigd is de situatie te veranderen 

(zoals Nelson Mandela deed bij de rassenscheiding in Zuid-Afrika) of zichzelf te 

veranderen. Dit laatste kan hij doen door zijn gedachten en gedrag zodanig aan te 

passen dat het beter past bij de gedachten en het gedrag van de dader. Het 

slachtoffer verandert hiermee de essentie van wie hij is. Het gevolg hiervan is dat de 

dader het slachtoffer zijn gedrag kan vergeven, maar ook dat het slachtoffer 

gevoelens van schaamte ervaart. Smith (2008) onderscheidt drie mogelijke 

actietendensen als reactie op vernedering: ontsnapping uit de situatie, verzet tegen 

de situatie of acceptatie van de situatie.  

 

Gezien de machteloosheid van het slachtoffer en de scheve machtsverhouding tussen 

dader en slachtoffer lijkt verzet tegen de situatie een moeilijke manier om een 

vernederende situatie op te lossen. Wanneer we kijken naar de factoren van 

vernedering en discriminatie die in dit onderzoek worden gebruikt, kan worden 
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beargumenteerd dat verzet tegen de situatie als actietendens beter bij een 

discriminerende situatie past dan bij een vernederende situatie. In een 

discriminerende situatie is immers geen sprake van machteloosheid bij, en neerhalen 

van, het slachtoffer. Hierdoor beschikt het slachtoffer in een discriminerende situatie 

over meer middelen om zich te verzetten tegen de situatie dan in een vernederende 

situatie. Harling en Lunchetta (1999) spreken dan ook over andere actietendensen bij 

slachtoffers van vernedering, namelijk het terugtrekken uit de situatie, het 

minimaliseren van (door de dader) ongewenst gedrag en zelfs isolatie. In een 

onderzoek naar gedrag na uitsluiting van mensen uit een groep, zoals het geval is bij 

vernedering, blijkt dat deze uitsluiting leidt tot vermijding (Molden, Lucas, Gardner, 

Dean & Knowles, 2009).  

 

In het huidige onderzoek zullen drie verschillende actietendensen worden onderzocht, 

namelijk het ondernemen van actie, ontwijking en acceptatie van de situatie. 

Verwacht wordt dat slachtoffers van een discriminerende situatie – meer dan 

slachtoffers van een vernederende situatie - actie zullen ondernemen met als doel de 

situatie te veranderen. Van slachtoffers van een vernederende situatie wordt 

verwacht dat ze zich eerder zullen neerleggen bij de situatie (acceptatie) of 

ontwijkend gedrag zullen vertonen dan slachtoffers van een discriminerende situatie.  

 

Slachtoffer- en daderperspectief 

Omdat er bij discriminatie en vernedering twee verschillende partijen zijn (de dader 

en het slachtoffer) zijn er logischerwijs twee verschillende perspectieven van de 

situatie. Hoe het slachtoffer de situatie ervaart of hoe hij hier op reageert, wordt in 

onderzoek vaak beschreven aan de hand van bijbehorende emoties en 

actietendensen (zie Actietendensen en emoties). De ervaring van de dader wordt 

vaak buiten beschouwing gelaten. Ook is er weinig bekend over wát het slachtoffer en 

de dader als discriminerend en vernederend ervaren. Gezien de oneerlijke aard van 

de situatie zou het kunnen dat de dader en het slachtoffer situaties anders 
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beoordelen. Een mogelijkheid is bijvoorbeeld dat een dader in een discriminerende 

situatie zich niet bewust is van de discriminatie (Forsyth, 2006). Een andere 

mogelijkheid zou kunnen zijn dat een dader, net als het slachtoffer, vernedering 

‘onjuist’ vindt, maar toch in een situatie komt waarin hij iemand vernedert. De dader 

zou zich dan bewust kunnen zijn van zijn negatieve gedrag. De discrepantie tussen 

zijn ideeën over vernedering en zijn gedrag leidt tot cognitieve dissonantie (Smith & 

Mackie, 2000); een staat die leidt tot psychisch ongemak. Om dit ongemak op te 

heffen, verandert de dader zijn ideeën over vernedering en relativeert zo zijn gedrag. 

Natuurlijk bestaat ook de mogelijkheid dat een dader zijn gedrag terecht vindt, omdat 

hij tot een superieure groep behoort en het slachtoffer tot een inferieure groep (Swift, 

1991) of omdat hij zijn groep ‘beter’ vindt (Brewer, 2003). Deze mogelijkheden 

zouden kunnen leiden tot een verschil in ervaring van een discriminerende en 

vernederende situatie tussen daders en slachtoffers. Het slachtoffer ervaart 

discriminatie en vernedering immers als oneerlijk en illegitiem (Hansen & Sassenberg, 

2006; Klonoff & Landrine, 1995).  

 

Het is interessant om te onderzoeken of er inderdaad een verschil zit in ervaring van 

discriminatie en vernedering tussen daders en slachtoffers. In dit onderzoek zal het 

dader- en slachtofferperspectief in interseksediscriminatie en –vernedering worden 

bekeken. Mannelijke en vrouwelijke deelnemers wordt gevraagd hun visie te geven 

op een situatie waarin een lid van hun groep het slachtoffer (vrouwen) of de dader 

(mannen) is in een vernederende of discriminerende situatie.  

 

Mannen en vrouwen krijgen bij geboorte op basis van geslacht al direct een 

superieure (mannen) of inferieure (vrouwen) rol toebedeeld (Swift, 1991; Klonoff & 

Landrine, 1995). Volgens Swift (1991) heeft dit tot gevolg dat vrouwen hun hele 

leven gediscrimineerd worden door mannen. Klonoff en Landrine (1995) geven hier 

een aantal voorbeelden van, variërend van een oneerlijke behandeling van 

vrouwelijke studenten door mannelijke leraren tot seksuele intimidatie en 
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verkrachting. Dat vrouwen in hun leven meer te maken krijgen met vernedering blijkt 

ook uit het onderzoek van Hartling en Luchetta (1999). Zij ontwikkelden een schaal 

om vernedering te meten. Bij het testen van deze schaal bleek dat vrouwen hier 

structureel hoger op scoorden (en hiermee aangaven meer in aanraking te zijn 

gekomen met vernedering) dan mannen. De verklaring van Hartling en Luchetta 

(1999) komt overeen met de ideeën van Swift (1991) en Klonoff en Landrine (1995): 

vrouwen scoren hoger omdat ze traditioneel gezien ondergeschikt zijn aan mannen 

en zo in een positie zitten om meer vernederd te worden dan mannen.  

 

Huidig onderzoek 

Zoals reeds eerder beschreven komen in de literatuur enkele factoren naar voren die 

een rol spelen bij discriminatie en vernedering. Zowel bij discriminatie als vernedering 

geldt dat slachtoffers op basis van hun groepslidmaatschap op een negatieve manier 

behandeld worden zodat de daders hun machtspositie kunnen behouden of 

versterken. Hiervoor is een scheve machtsverhouding noodzakelijk. Op twee punten 

verschillen discriminatie en vernedering van elkaar: bij vernedering is sprake van 

machteloosheid bij het slachtoffer en van het bewust mentaal of fysiek neerhalen van 

het slachtoffer. Dit is niet het geval bij discriminatie. Deze factoren zijn echter nog 

niet empirisch onderzocht. In het eerste deel van dit onderzoek worden deze factoren 

empirisch getest en wordt er met behulp van factoranalyse bekeken of deze en 

eventueel andere factoren een rol spelen bij discriminatie en vernedering.  

Verwacht wordt dat de factoren die een rol spelen bij discriminatie ook een rol spelen 

bij vernedering. Daarnaast wordt verwacht dat er bij vernedering sprake is van twee 

extra factoren. Dit leidt tot de volgende hypothesen: 

1 De factoren van discriminatie (oneerlijke behandeling en scheve 

machtsverhouding) spelen zowel een rol in een discriminerende situatie als in een 

vernederende situatie. 
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2 De factoren van vernedering (neerhalen van het slachtoffer en gevoel van 

 machteloosheid bij het slachtoffer) komen meer voor in een vernederende situatie 

 dan in een discriminerende situatie.  

 

Vervolgens richt dit onderzoek zich op de vraag of slachtoffers en daders eenzelfde 

discriminerende of vernederende situatie anders ervaren. De verwachting is dat 

daders de situaties als minder discriminerend of vernederend benoemen dan de 

slachtoffers: 

3 Slachtoffers van een discriminerende situatie zullen deze situatie hoger 

beoordelen op mate van discriminatie dan daders.  

4 Slachtoffers van een vernederende situatie zullen deze situatie hoger beoordelen 

 op mate van vernedering dan daders.  

 

Ook wordt er bekeken welke actie een slachtoffer neemt naar aanleiding van een 

discriminerende of vernederende situatie. De actietendensen die worden onderzocht 

zijn het ondernemen van actie, ontwijkend gedrag en acceptatie. De verwachting is 

dat de aard van de situatie bepalend is voor de bijbehorende actietendens:    

5 In een vernederende situatie zal er meer sprake zijn van een ontwijkende 

actietendens dan in een discriminerende situatie. 

6 In een vernederende situatie zal er meer sprake zijn van acceptatie van de 

situatie dan in een discriminerende situatie.  

7 In een discriminerende situatie zal er meer sprake zijn van actie ondernemen naar 

aanleiding van de situatie dan in een vernederende situatie.  

 

Tot slot wordt er exploratief gekeken naar welke emoties het slachtoffer ervaart in 

een discriminerende en vernederende situatie en naar de rol van groepsidentiteit (de 

mate waarin iemand zichzelf als lid van een groep ziet) op de ervaring van 

discriminatie en vernedering.  
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Om bovenstaande hypothesen te onderzoeken wordt deelnemers aan dit onderzoek 

gevraagd zich in te leven in een scenario (een kort inlevingsverhaal) waarin een 

vrouw wordt gediscrimineerd of vernederd door een man. De man is in dit geval de 

dader, de vrouw het slachtoffer. Door in het onderzoek de deelnemers op te splitsen 

naar sekse wordt er een daderperspectief (mannen) en een slachtofferperspectief 

(vrouwen) verkregen. Vervolgens wordt aan de hand van verschillende vragenlijsten 

ervaring van discriminatie en vernedering op de verschillende factoren, 

actietendensen en emoties gemeten.  

 

Het idee om scenario’s in de vorm van inlevingsverhalen te gebruiken is afkomstig uit 

het onderzoek van Hansen en Sassenberg (2006). Om er voor te zorgen dat de 

scenario’s een goede manipulatie opleveren van discriminatie en vernedering is er 

eerst een pilotonderzoek gedaan waarin verschillende scenario’s werden getest. De 

factoren die in de literatuur zijn gevonden, werden gebruikt om deze manipulaties te 

maken. Voordat het huidige onderzoek verder wordt besproken, wordt eerst het 

pilotonderzoek behandeld.  
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Pilotonderzoek 

 

Methode 

Deelnemers 

Het pilotonderzoek is afgenomen bij 17 deelnemers, waarvan 12 vrouwen en 5 

mannen (met een leeftijd van 22 tot 53 jaar). Ze ontvingen geen vergoeding voor 

hun deelname.  

 

Materialen 

Voor dit pilotonderzoek werden drie verschillende scenario’s ontwikkeld in de vorm 

van korte inlevingsverhaaltjes waarbij een vrouw werd gediscrimineerd of vernederd 

door een man. Elk scenario had een discriminatievariant en een vernederingvariant 

(voor een overzicht van de scenario’s: zie bijlage 1). Bij beide varianten van elk 

scenario werden de volgende twee vragen gesteld: ‘In hoeverre vind jij dat er in deze 

situatie sprake is van discriminatie?’ en ‘In hoeverre vind jij dat er in deze situatie 

sprake is van vernedering?’. Antwoorden werden gegeven op een 5-punts 

Likertschaal, lopend van ‘helemaal niet’ tot ‘helemaal wel’. Hoe hoger de score op 

deze schaal, hoe meer er sprake was van discriminatie of vernedering.  

 

Procedure 

De deelnemers werden benaderd via een e-mail met daarin het verzoek vrijwillig mee 

te werken aan het onderzoek. De e-mail bevatte een attachment met daarin het 

onderzoek met uitleg. De deelnemers werd gevraagd alle scenario’s aandachtig te 

lezen en vervolgens te beoordelen op mate van discriminatie en vernedering. Nadat 

ze het onderzoek op de computer hadden ingevuld stuurden ze het via de mail weer 

terug.  
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Resultaten 

Om te beoordelen welk scenario de sterkste discriminatie- en vernederingmanipulatie 

opleverde én het grootste onderscheidende vermogen had tussen discriminatie en 

vernedering werd allereerst gekeken naar gemiddelden (zie Tabel 1).  

Daaruit bleek dat de beoordelingen van scenario 3 zowel tussen de varianten als 

binnen de varianten het meest onderscheidend waren. Uit de paarsgewijze t-test 

bleek vervolgens dat er in de discriminatievariant significant meer sprake was van 

discriminatie (M=3.76, SD=1.40) dan van vernedering (M=2.65, SD=1.27), 

t(16)=2.31, p=.035. Ook bleek dat er in de vernederingvariant significant meer 

sprake was van vernedering (M=4.35, SD=.70) dan van discriminatie (M=3.35, 

SD=1.12), t(16)=-3.12, p=.007. Op basis van deze resultaten is scenario 3 

geselecteerd voor het vervolgonderzoek.  

 

Tabel 1: Gemiddelden en standaarddeviaties per scenariovariant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 M (SD) 

 Discriminatie Vernedering 

Scenario 1   

Discriminatievariant 4.82 (.39) 3.06 (1.56) 

Vernederingvariant 4.82 (.39) 4.76 (.44) 

Scenario 2   

Discriminatievariant 4.71 (.47) 3.12 (1.50) 

Vernederingvariant 4.00 (1.37) 3.24 (1.68) 

Scenario 3   

Discriminatievariant 3.76 (1.40) 2.65 (1.27) 

Vernederingvariant 3.35 (1.12) 4.35 (.70) 
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Methode 

 

Deelnemers 

Aan dit onderzoek deden 63 deelnemers mee. Een deel hiervan (31) werd geworven 

op de Universiteit van Amsterdam en kreeg een vergoeding in de vorm van een half 

persoonpunt. De rest (32) werd geworven via een e-mail en ontving geen vergoeding 

voor deelname. Er deden 31 mannen en 32 vrouwen mee, variërend in leeftijd van 18 

tot 32 jaar, met een gemiddelde van 23.46. De mannen en vrouwen werden random 

toegewezen aan de conditie Discriminatie (mannen: N=15, vrouwen N=16) of de 

conditie Vernedering (mannen: N=16, vrouwen: N=16).  

 

Design 

Dit onderzoek heeft een 2 (conditie: Discriminatie vs. Vernedering) * 2 (sekse: Man 

vs. Vrouw) tussen-deelnemers design.  

 

Manipulatie 

De gebruikte manipulaties zijn opgenomen in Bijlage 1.  

 

Discriminatie en vernedering werden gemanipuleerd door een scenario te omschrijven 

waarin een vrouw werd gediscrimineerd of vernederd door een man. Het 

geselecteerde scenario is afkomstig uit het pilotonderzoek (zie Pilotonderzoek). Het 

scenario werd op papier aangeboden in de vorm van een kort inlevingsverhaal en had 

twee varianten: een discriminatievariant (discriminatieconditie) en een 

vernederingvariant (vernederingconditie). Voor beide varianten was het begin van het 

verhaal gelijk. Hier kwamen de elementen ‘scheve machtsverhouding’ en ‘negatieve 

behandeling op basis van groepslidmaatschap’ naar voren. Het einde verschilde per 

variant: de vernederingvariant was uitgebreid met een kort stukje waarin de 

elementen ‘naar beneden halen’ en ‘machteloosheid’ naar voren kwamen. De 

manipulatie zag er als volgt uit (opgesplitst naar variant):  
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“Anne heeft een presentatie voor Aardrijkskunde. Zoals altijd heeft ze zich goed voorbereid,  

maar voor deze presentatie heeft ze extra haar best gedaan. Want hoewel ze bij andere  

vakken goede cijfers haalt voor presentaties, staat deze docent er om bekend dat hij de  

meisjes in de klas altijd lage cijfers geeft. Bij andere vakken halen de meisjes en jongens  

wél vergelijkbare cijfers. De presentatie verloopt goed, de klas luistert geboeid, en ze krijgt  

positieve feedback uit de klas. (…) 

 

Discriminatievariant:  

(…) Toch beoordeelt de docent haar presentatie met een 6-.” 

 

Vernederingvariant: 

(…) Na afloop stelt de docent nog een aantal vragen. De vragen  

zijn erg moeilijk en Anne weet op sommige vragen het antwoord niet. Vervolgens concludeert  

de docent hardop dat Anne niet bijster veel van het  onderwerp weet, en dat hij het maar net  

aan voldoende vond. Hij vraagt de klas of zij vinden dat ze een hoger cijfer heeft verdiend.  

Omdat reactie uitblijft beoordeelt hij de presentatie met een 6-.”  

 

Voorafgaand aan het aanbieden van het scenario werd de deelnemers zowel 

mondeling als schriftelijk gevraagd het aandachtig te lezen en zich in te leven in 

hoofdpersoon Anne.  

 

Afhankelijke variabelen 

Alle vragenlijsten zijn opgenomen in Bijlage 2.  

 

Sekse-identiteit.  Voorafgaand aan de manipulatie werd de sekse-identiteit gemeten 

aan de hand van vier items (Doosje, Ellemers & Spears, 1995). Deelnemers gaven op 

een schaal lopend van 1 (helemaal niet) tot 7 (helemaal wel) aan in hoeverre ze het 

eens waren met de stelling. Hoe hoger de gemiddelde score, hoe groter de 

identificatie met de eigen sekse is. Mannen en vrouwen kregen een aparte versie 

waarin de items gelijk waren, maar aangepast aan de sekse van de proefpersoon. 

Een voorbeeld van een item is: ‘Ik identificeer me met andere vrouwen’ (item voor 
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vrouwen) of ‘Ik identificeer me met andere mannen’ (item voor mannen). De sekse-

identiteitschaal had helaas een lage betrouwbaarheid van Chronbach’s α=.49. 

 

Discriminatie.  Discriminatie werd gemeten aan de hand van 12 items. De gehele 

vragenlijst bestond uit 15 items, waarvan 3 filleritems. De filleritems zijn in de 

vragenlijst opgenomen om eventuele antwoordtendensen te voorkomen en zijn niet 

meegenomen in latere analyses. De vragenlijst bevatte twee delen. De vraagstelling 

in het eerste deel was ‘In hoeverre vindt Anne (NB: de hoofdpersoon in het scenario) 

haar behandeling…’, gevolgd door zeven items. In het tweede deel werd gevraagd: 

‘In hoeverre voelt Anne zich als vrouw in deze situatie…’, gevolgd door de overige 

acht items. De items zijn deels afkomstig uit de ‘Humiliation Scale’ van Erbas (2010). 

Hoewel deze schaal aanvankelijk is ontwikkeld om vernedering te meten leek een 

aantal items binnen de opzet van dit onderzoek meer geschikt om discriminatie mee 

te meten. Een voorbeeld hiervan is: ‘In hoeverre voelt Anne zich als vrouw in deze 

situatie gepest?’. De overige items zijn zelf toegevoegd. Een voorbeeld hiervan is ‘In 

hoeverre vindt Anne haar behandeling oneerlijk?’. Antwoorden werden gegeven op 

een schaal van 1 (helemaal niet) tot 7 (helemaal wel). De discriminatievragenlijst had 

een betrouwbaarheid van Chronbach’s α=.79 

 

Vernedering.  Vernedering werd aan de hand van 12 items gemeten. De gehele 

vragenlijst bestond uit 17 items, waarvan 5 filleritems. Voor deze vragenlijst is de 

‘Humiliation Scale’ van Erbas (2010) gebruikt. De ‘Humiliation Scale’ is niet in zijn 

geheel opgenomen omdat een deel van de items is gebruikt voor de meting van 

discriminatie (zie boven: Discriminatie) en omdat sommige items niet van toepassing 

leken voor dit onderzoek. Deelnemers werd gevraagd aan te geven in welke mate 

Anne als vrouw in de gegeven situatie bepaalde gevoelens zou ervaren. Een 

voorbeeld hiervan is: ‘hulpeloos’. Antwoorden werden gegeven op een schaal van 1 

(helemaal niet) tot 7 (helemaal wel). Een hogere score gaf een sterker gevoel aan. 

Deze vernederingvragenlijst had een betrouwbaarheid van Chronbach’s α=.87 



 19

 

Actietendens. Om de Actietendens te meten werd een vragenlijst ontwikkeld met 

12 items, onderverdeeld in drie subschalen: Ontwijken (vier items), Actie 

ondernemen (vier items) en Acceptatie (vier items). Proefpersonen gaven op een 

schaal van 1 (helemaal niet) tot 7 (helemaal wel) aan in hoeverre Anne naar 

aanleiding van de situatie bepaald gedrag zou vertonen. Een hogere gemiddelde 

score betekende een sterkere vertoning van gedrag. Voorbeelden van de items uit 

verschillende subschalen zijn: ‘een tijdje niet met anderen praten’ (Ontwijken), ‘iets 

van de situatie zeggen’ (Actie ondernemen) en ‘zich neerleggen bij de situatie’ 

(Acceptatie). De betrouwbaarheid van de subschalen was Chronbach’s α=.70 

(Ontwijken), Chronbach’s α=.89 (Actie ondernemen) en Chronbach’s α=.90 

(Acceptatie).  

 

Emoties. Om na te gaan of er sprake was van bepaalde emoties die niet in de 

overige vragenlijsten werden gemeten, werd er een vragenlijst van vijf items aan het 

onderzoek toegevoegd. Op een schaal van 1 (helemaal niet) tot 7 (helemaal wel) 

konden deelnemers aangeven in hoeverre Anne de bepaalde emotie zou ervaren. Een 

voorbeeld hiervan is: ‘In hoeverre ervaart Anne in deze situatie de emotie angst’. Ook 

werden discriminatie en vernedering expliciet als emotie in deze lijst opgenomen.  

 

Manipulatiecheck en exit-vragen.  Het scenario dat gebruikt is voor de 

manipulatie is op basis van sterkte van de manipulatie geselecteerd uit het 

pilotonderzoek. Het pilotonderzoek fungeerde in deze zin als manipulatiecheck. In dit 

onderzoek is er aan de hand van twee vragen (‘In hoeverre is er in deze situatie 

sprake van discriminatie’ en ‘In hoeverre is er in deze situatie sprake van 

vernedering?’) nog een extra controle gedaan. Ook is er gecontroleerd op de 

manipulatie van de scheve machtsverhouding. Hiervoor werden er twee vragen 

gesteld: ‘In hoeverre denk je dat de leraar zich in deze situatie superieur voelde?’ en 

‘In hoeverre denk je dat de leraar zich in deze situatie boven Anne verheven voelde?’. 
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Tot slot werden er twee exit-vragen gesteld om na te gaan in hoeverre de deelnemer 

zich kon inleven in de situatie. Alle vragen werden beantwoord op een schaal van 1 

(helemaal niet) tot 7 (helemaal wel).  

 

Procedure 

Na binnenkomst in de onderzoeksruimte werden de deelnemers meegenomen naar 

een aangrenzende aparte ruimte die afgesloten kon worden. Elke deelnemer zat in 

een eigen ruimte. Daar ontvingen ze een korte schriftelijke uitleg over het onderzoek 

en de procedure waar onder andere in stond dat het een onderzoek betrof naar 

discriminatie en vernedering. Er werd mondeling nog benadrukt dat het van belang 

was dat de deelnemer zich goed zou inleven in het scenario. Afhankelijk van de 

conditie ontvingen de deelnemers vervolgens het discriminatiescenario of het 

vernederingscenario met daarbij de vragenlijsten (pen-en-papier). Eerst werd de 

sekse-identiteitvragenlijst afgenomen, vervolgens mochten de deelnemers het 

scenario lezen. Daarna werden de discriminatie-, vernedering-, actietendens- en 

emotievragenlijst afgenomen. Tot slot werd er een aantal vragen gesteld ter controle 

van de manipulatie. Toen de deelnemers klaar waren kwamen ze zelf weer terug naar 

de algemene onderzoeksruimte en leverden de vragenlijst in. Het onderzoek duurde 

ongeveer 10 minuten.  
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Resultaten 

 

Manipultatiecheck  

Om na te gaan of de manipulatie had gewerkt, zijn de antwoorden op vragen ‘In 

hoeverre is hier sprake van discriminatie?’ en ‘In hoeverre is hier sprake van 

vernedering?’ geanalyseerd (zie Tabel 2). Uit een tweeweg-variantieanalyse met 

onafhankelijke variabelen Sekse (Man, Vrouw) en Conditie (Discriminatie, 

Vernedering) op de afhankelijke variabele Waarneming Discriminatie bleek dat de 

manipulatie van discriminatie was gelukt: men nam significant meer discriminatie 

waar in de discriminatieconditie (M=5.87, SD=1.43) dan in de vernederingconditie 

(M=5.09, SD=1.49), F(1,59)=4.16, p=.046, η²=.066). Er bleek geen effect van 

Sekse (F(1,59)=.97, p=.330, η²=.016). Op de afhankelijke variabele Waarneming 

Vernedering bleek dat er iets meer vernedering werd gerapporteerd in de 

vernederingconditie (M=4.81, SD=1.67) dan in de discriminatieconditie (M=4.52, 

SD=1.95) maar dit was helaas niet significant, F(1,59)=.536, p=.467, η²=.009. Ook 

bleek er geen effect van Sekse (F(1,59)=1.556, p=.217, η²=.026).  

 

Tabel 2: Gemiddelden en standaarddeviaties per waarneming 

  Conditie 

  Discriminatie Vernedering 

Waarneming Discriminatie 5.87 (1.43) 5.09 (1.49) 

 Vernedering 4.52 (1.95) 4.81 (1.67) 

 

Factoranalyse op discriminatie- en vernederingschalen 

Om de verschillende factoren waaruit discriminatie en vernedering bestaat te 

extraheren is er een factoranalyse uitgevoerd over alle items van de discriminatie- en 

vernederingvragenlijst. De geroteerde componentenmatrix bleek zeven componenten 

te hebben (zie Tabel 3) die in totaal 71.172% van de variantie verklaarden.  

Na inhoudelijke analyse van de items zijn de componenten teruggebracht naar twee 

discriminatie- en drie vernederingschalen. De twee schalen die bij discriminatie horen 
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zijn: Oneerlijk (6 items) en Pesten (2 items). De drie schalen die bij vernedering 

horen zijn: Bespot (3 items), Neergehaald (4 items) en Machteloos (3 items). Vijf 

items zijn niet opgenomen in de schalen (voor een overzicht van de schalen zie 

Bijlage 3). Uit een berekening van Chronbach’s α bleken de schalen betrouwbaar: 

Oneerlijk α=.84, Pesten α=.60 (r=.429, p<.0005), Bespot α=.80, Neergehaald α=.83 

en Machteloos α=.70. De correlaties tussen deze schalen zijn opgenomen in Tabel 4. 

Zoals verwacht waren de correlaties significant.  

 

Tabel 3: Geroteerde componentenmatrix  

 Component 

 1 2 3 4 5 6 7 

Schaal ‘Oneerlijk’        

oneerlijk  .831      

respectloos  .755 .305     

onrechtvaardig  .842      

ongepast  .548 .674     

oneerbiedig  .469 .644     

onterecht  .470  .445    

Schaal ‘Pesten’        

geplaagd    .787    

gepest .398   .617    

Schaal ‘Bespot’        

bespot .738       

te schande gemaakt .812       

belachelijk gemaakt  .781       

Schaal ‘Neergehaald’        

neergehaald     .867   

veracht     .832   

omlaag gebracht .468    .579   

onderuit gehaald .593    .333   

Schaal ‘Machteloos’        

hulpeloos .402  .635     

weerloos   .746     

machteloos      .704  

Overige items        

inferieur      .718  

insignificant       .758 

onbelangrijk    .610  .524  

Buitengesloten    .513  .557  

onteerd .334  .487 .353    

ongewaardeerd .487      .695 

Eigenwaarde 3.373 2.999 2.673 2.338 2.280 2.069 1.350 

% verklaarde variantie 14.055 12.496 11.136 9.740 9.499 8.620 5.626 

    * componentladingen <.30 zijn niet opgenomen in de tabel 
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Tabel 4: Correlaties tussen discriminatie-, vernedering- en actietendensschalen en sekse-identiteit 

 

 oneerlijk Pesten bespot neergehaald machteloos ontwijken actie acceptatie 

         

oneerlijk 1.00        

pesten .33** 1.00       

bespot .30* .36** 1.00      

neergehaald .46** .34** .52** 1.00     

machteloos .32* .23 .48** .45** 1.00    

         

ontwijken -.06 -.06 .11 .15 .20 1.00   

actie .26* .11 .22 .16 .18 -.48** 1.00  

acceptatie -.30* -.14 -.29* -.23 -.34** .43** -.86** 1.00 

         

sekse-identiteit .38* .04 .05 .09 .03 .11 .08 -.14 

** p < .01 

  * p < .05 



Effecten op de vijf schalen 

Alle gemiddelden en standaarddeviaties op de twee discriminatieschalen (‘oneerlijk’ 

en ‘pesten’) en de drie vernederingschalen (‘bespot’, ‘neergehaald’ en ‘machteloos’) 

staan vermeld in Tabel 5, Tabel 6 en Tabel 7.  

 

Uit een tweeweg-variantieanalyse met onafhankelijke variabelen Sekse (Man, Vrouw) 

en Conditie (Discriminatie, Vernedering) werd het verwachte significante effect van 

Sekse op de afhankelijke variabele Oneerlijk gevonden. Het bleek dat vrouwen 

(M=6.07, SD=.74) aangaven dat er meer sprake was van een oneerlijke situatie dan 

mannen (M=5.43, SD=.94): F(1,59)=8.51, p=.005, η²=.126. Zoals verwacht had 

Conditie hier geen effect op (F(1,59)=1.13, p=.291, η²=.019). Op de afhankelijke 

variabele Pesten werd, tegen de verwachting in, geen significant effect gevonden van 

Sekse. Ook werd er geen effect gevonden van Conditie (F(1,59)=.52, p=.473, 

η²=.009), dit is echter wel overeenkomstig met de verwachting.  

 

Op de afhankelijke variabele Machteloos kwamen de verwachtingen deels uit. Het 

bleek dat vrouwen (M=5.69, SD=.89) aangaven dat er meer sprake was van 

machteloosheid dan mannen (M=5.17, SD=1.16), F(1,59)=4.21, p=.045, η²=.067. 

Helaas werd er geen significant effect gevonden voor Conditie (F(1,59)=1.15, 

p=.289, η²=.019). Op de afhankelijke variabele Neergehaald bleken er, tegen de 

verwachting in, geen significante hoofdeffecten voor Sekse (F(1,59)=1.49, p=.227, 

η²=.025) en Conditie (F(1,59)=.22, p=.638, η²=.004). Wel bleek er een significant 

interactie-effect, F(1,59)=5.91, p=.018, η²=.091. Uit een simple effects analyse 

bleek dat vrouwen (M=5.77, SD=.79) in de vernederingconditie aangaven dat er 

meer sprake was van neerhalen dan dat mannen dat aangaven (M=4.69, SD=1.50), 

F(1,59)=6.79, p=.012. In de discriminatieconditie was er geen significant verschil 

tussen vrouwen (M=4.91, SD=1.06) en mannen (M=5.27, SD=1.13; F(1,59)=.79, 

p=.378). Ook bleek dat vrouwen aangaven dat er meer sprake was van neerhalen in 
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de vernederingconditie (M=5.77, SD=.79) dan in de discriminatieconditie (M=4.91, 

SD=1.08; F(1,59)=4.05, p=.049). Voor mannen werd er geen significant verschil 

gevonden tussen de vernederingconditie (M=4.69, SD=1.50) en de 

discriminatieconditie (M=5.27, SD=1.13; F(1,59)=2.11, p=.151). 

Tot slot bleken er, tegen de verwachting in, geen significante effecten van Sekse, 

Conditie, of de interactie daartussen op de afhankelijke variabele Bespot.   

 
 

Tabel 5: Gemiddelden en standaarddeviaties op de vijf schalen, opgedeeld naar Sekse 

en Conditie. 

 MAN VROUW 

 discriminatie Vernedering discriminatie Vernedering 

 M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) 

oneerlijk 5.55 (.96) 5.33 (.93) 6.19 (.54) 5.94 (.92) 

pesten 4.57 (1.12) 4.47 (1.54) 4.85 (1.46) 4.47 (1.09) 

bespot 4.76 (1.71) 4.76 (1.06) 4.90 (1.34) 5.24 (.93) 

neergehaald 5.27 (1.13) 4.69* (1.50) 4.91* (1.08) 5.77* (.79) 

machteloos 5.17 (1.22) 5.18 (1.14) 5.43 (.98) 5.98 (.68) 

Het significantieniveau is per schaal bekeken 
 verschilt significant van ,  p < .05 

 
 

Tabel 6: Gemiddelden en standaarddeviaties per Sekse op de vijf schalen 

 Man Vrouw 

 M (SD) M (SD) 

oneerlijk 5.43 (.94)  6.07** (.74)  

pesten 4.52 (1.34) 4.67 (1.29) 

bespot 4.76 (1.37) 5.06 (1.16) 

neergehaald 4.95 (1.36) 5.31 (1.03) 

machteloos 5.17 (1.16) 5.69* (.89) 

Het significantieniveau is per schaal bekeken 
 verschilt significant van , ** p < .01, * p < .05 

 

 

Tabel 7: Gemiddelden en standaarddeviaties per Conditie op de vijf schalen 
 

 

 

 

 

 

 Discriminatie Vernedering 

 M (SD) M (SD) 

oneerlijk 5.90 (.81) 5.62 (.96) 

pesten 4.73 (1.30) 4.47 (1.33) 

bespot 4.84 (1.50) 4.99 (1.01) 

neergehaald 5.07 (1.10) 5.20 (1.32) 

machteloos 5.31 (1.09) 5.55 (1.03) 
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Actietendensen 

Uit een tweeweg-variantieanalyse met onafhankelijke variabelen Sekse (Man, Vrouw) 

en Conditie (Discriminatie, Vernedering) bleek een significant effect van Conditie op 

de afhankelijke variabelen Ontwijken (F(1,59)=7.41, p=.009, η²=.112), Actie 

ondernemen (F(1,59)=8.52, p=.005, η²=.126) en Acceptatie (F(1,59)=5.56, p=.022, 

η²=.086). Er waren geen significante effecten van Sekse. Zowel mannen als vrouwen 

gaven aan dat er in de vernederingsconditie (M=3.19, SD=.96) meer sprake zou zijn 

van ontwijkend gedrag als gevolg van de situatie dan in de discriminatieconditie 

(M=2.47, SD=1.20). Ook gaven ze aan dat er in de discriminatieconditie (M=5.14, 

SD=1.28) meer sprake zou zijn van het ondernemen van actie naar aanleiding van de 

situatie dan in de vernederingconditie (M=4.13, SD=1.41). Tot slot gaven ze aan dat 

er in de vernederingconditie (M=3.98, SD=1.40) meer aanleiding is voor acceptatie 

dan in de discriminatieconditie (M=3.15, SD=1.37). Deze resultaten ondersteunen 

alle verwachtingen over de actietendensen.  

 

Sekse-identiteit 

Om na te gaan of sekse-identiteit een rol speelt, is gekeken naar de correlaties 

tussen Sekse-identiteit en Oneerlijk, Pesten, Bespot, Neergehaald en Machteloos. 

Hieruit bleek alleen een significante correlatie tussen Sekse-identeit en Oneerlijk, 

r=.38, p=.002. Na opsplitsing van de dataset naar sekse bleek alleen voor vrouwen 

een significante correlatie tussen Sekse-identiteit en Oneerlijk, r=.49, p=.005. Een 

nieuwe opsplitsing naar conditie bleek significante correlaties op te leveren voor de 

discriminatieconditie tussen Sekse-identiteit en Oneerlijk, r=.36, p=.044 en voor de 

vernederingconditie tussen Sekse-identiteit en Oneerlijk, r=.38, p=.030, tussen 

Sekse-identiteit en Neergehaald, r=.41, p=.019 en tussen Sekse-identiteit en 

Machteloos, r=.381, p=.031. Na verdere exploratieve analyses bleken er geen 

duidelijke effecten te zijn voor Sekse-identiteit.  
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Emoties 

Uit een tweeweg-variantieanalyse met onafhankelijke variabelen Sekse (Man, Vrouw) 

en Conditie (Discriminatie, Vernedering) bleek er een significant effect van Conditie 

op de afhankelijke variabele Angst. Men gaf aan dat er in de vernederingconditie 

(M=3.59, SD=1.93) meer angst werd ervaren dan in de discriminatieconditie 

(M=2.52, SD=1.59), F(1,59)=5.55, p=.022, η²=.086. Voor Sekse werden geen 

significante effecten gevonden. Op de afhankelijke variabele Boosheid bleken geen 

significante hoofdeffecten voor Sekse en Conditie, wel werd er een significant 

interactie-effect gevonden, F(1.59)=5.04, p=.029, η²=.079. Een simple effects 

analyse liet zien dat vrouwen (M=6.27, SD=.59) in de vernederingsconditie aangaven 

dat er meer boosheid werd ervaren dan dat mannen dat deden (M=5.41, SD=1.54), 

F(1,59)=5.71, p=.020. In de discriminatieconditie was er geen significant verschil 

tussen vrouwen (M=6.12, SD=.78) en mannen (M=6.43, SD=.85; F(1,59)=.51, 

p=.478). Ook bleek dat mannen aangaven dat er meer boosheid werd ervaren in de 

discriminatieconditie (M=6.43, SD=.85) dan in de vernederingconditie (M=5.41, 

SD=1.54; F(1,59)=7.95, p=.007). Voor vrouwen werd er geen significant verschil 

gevonden tussen de discriminatieconditie (M=6.12, SD=.78) en de 

vernederingconditie (M=6.27, SD=.59; F(1,59)=.13, p=.717). De gemiddelden en 

standaarddeviaties op Boosheid zijn opgenomen in Tabel 8.  

 

Tabel 8: Gemiddelden en standaarddeviaties op de afhankelijke variabele Boosheid 

  Sekse 

  Man Vrouw 

Conditie Discriminatie 6.43 (.85)  6.12 (.78) 

 Vernedering 5.41 (1.54)  6.27 (.59)  

  verschilt significant van   

 

Tot slot bleken er geen significante effecten van Sekse en Conditie op de afhankelijke 

variabele Schaamte.  
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Discussie 

Binnen de sociale psychologie zijn onderzoeken waarin discriminatie en vernedering 

worden vergeleken schaars. Er lijkt geen consensus te bestaan over de precieze 

afbakening van de begrippen en de relatie tussen beide fenomenen is onduidelijk. In 

dit onderzoek is een begin gemaakt met het maken van een onderscheid tussen 

discriminatie en vernedering. Het uitgangspunt was dat discriminatie en vernedering 

een aantal overlappende factoren heeft, en dat er bij vernedering extra factoren een 

rol spelen. Om dit te onderzoeken is er een factoranalyse uitgevoerd waaruit vijf 

verschillende factoren naar voren kwamen. Vervolgens zijn deze factoren inhoudelijk 

en statistisch verder onderzocht.  

 

Het blijkt dat er inderdaad factoren zijn die zowel bij discriminatie als bij vernedering 

een rol spelen. Bij beide fenomenen is er namelijk sprake van een oneerlijke 

behandeling en het pesten van het slachtoffer. De ‘extra’ factoren (het bespotten en 

neerhalen van het slachtoffer en een machteloos gevoel bij het slachtoffer), waarvan 

verwacht werd dat ze uitsluitend een rol zouden spelen bij vernedering, lijken echter 

niet onderscheidend te zijn. Zowel in een discriminerende als in een vernederende 

situatie spelen deze factoren een rol. Een mogelijke verklaring voor deze onverwachte 

uitkomst zou kunnen zijn dat de manipulatie van vernedering niet sterk genoeg was. 

Hoewel in het vooraf gehouden pilotonderzoek de manipulatie voldoende bleek om 

mee verder te werken, bleek deze in het huidige onderzoek onvoldoende 

onderscheidend.  

 

Wanneer we echter de factor ‘neerhalen van het slachtoffer’ specifieker bekijken, in 

het licht van dader- en slachtofferperspectief, komt er iets interessants naar voren. 

Bij het beoordelen van eenzelfde situatie waarin een vrouw vernederd of 

gediscrimineerd werd door een man, blijkt dat mannen deze factor, in lijn met 

bovengenoemd resultaat, niet als onderscheidend voor vernedering zien. Maar het 

blijkt dat vrouwen deze factor wél toeschrijven aan vernedering, minder dan aan 
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discriminatie. Dit lijkt de hypothese te bevestigen dat waargenomen discriminatie en 

vernedering afhankelijk is van de groep waartoe de waarnemer behoort, de dader- of 

de slachtoffergroep.  

 

Ook andere resultaten suggereren dat waarnemers van een dader- en 

slachtoffergroep een verschillend perspectief hebben. In het perspectief van vrouwen 

is er in een situatie waarin een vrouw door een man wordt gediscrimineerd of 

vernederd meer sprake van machteloosheid bij het slachtoffer dan in het perspectief 

van mannen. Ook zien vrouwen deze situaties als oneerlijker dan mannen. Daarnaast 

vinden vrouwen meer dan mannen dat in de vernederende situatie het slachtoffer 

wordt neergehaald. Opmerkelijk is dat dit laatst genoemde onderscheid niet naar 

voren komt in een discriminerende situatie. Op andere punten lijkt er geen verschil te 

zijn in dader- en slachtofferperspectief. Zo is er geen verschil in waarneming van het 

bespotten en pesten van het slachtoffer. 

 

Het is interessant dat er op sommige punten van waarneming van discriminatie en 

vernedering verschil is in het perspectief van mannen en vrouwen, en op andere 

punten niet. Een belangrijk punt is dat vrouwen in vergelijking met mannen aangeven 

dat er meer sprake is van machteloosheid en oneerlijkheid in een discriminerende en 

vernederende situatie, maar dat mannen en vrouwen in dezelfde mate aangeven dat 

er sprake is van bespotten en pesten. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de 

factoren machteloosheid, oneerlijkheid en – in het geval van vernedering - neerhalen 

voor vrouwen zwaarder wegen dan de factoren bespotten en pesten. Met andere 

woorden: het zou zo kunnen zijn dat vrouwen verschillende waarden hechten aan de 

verschillende factoren. Een aanwijzing hiervoor kan gevonden worden in de 

gemiddelde scores van vrouwen op de vijf verschillende factoren. De gemiddelde 

scores op ‘pesten’ en ‘bespot’ liggen lager dan de scores op de factoren ‘oneerlijk’ en 

‘machteloos’. Dit impliceert dat vrouwen de eerstgenoemde factoren minder 

waarnemen in een discriminerende en vernederende situatie dan de laatst genoemde 
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factoren. Dit zou kunnen komen doordat ze een ander belang hechten aan de 

factoren ‘pesten’ en ‘bespot’ enerzijds en ‘oneerlijk’ en ‘machteloos’ anderzijds.  

 

Naast de verschillende factoren van discriminatie en vernedering en het dader- en 

slachtofferperspectief, richtte dit onderzoek zich ook op de vraag welke 

actietendensen er optreden bij discriminatie en vernedering. Zoals verwacht is 

gebleken dat een slachtoffer van een vernederende situatie meer geneigd is 

ontwijkend gedrag te vertonen of de situatie te accepteren dan een slachtoffer van 

een discriminerende situatie. Daarnaast is een slachtoffer van een discriminerende 

situatie meer geneigd actie te ondernemen naar aanleiding van de situatie dan een 

slachtoffer van een vernederende situatie. Als verklaring voor deze resultaten is aan 

te voeren dat verschillen in de aard van de situatie leiden tot verschillen in 

actietendensen. Hoewel er in dit onderzoek geen verschil werd gevonden tussen de 

condities op machteloosheid, blijkt uit voorgaand onderzoek (bijvoorbeeld van 

Hartling en Luchetta, 1999) dat een slachtoffer van vernedering machteloos is ten 

opzichte van de dader. Deze machteloosheid zorgt ervoor dat een slachtoffer weinig 

middelen heeft om actie te ondernemen tegen de situatie (en hiermee ook tegen de 

dader). Het gevolg hiervan is dat hij of zij de situatie moet accepteren of ontwijken. 

In vergelijking met een vernederende situatie heeft een slachtoffer in een 

discriminerende situatie meer macht, en hiermee wellicht meer mogelijkheden om 

actie te ondernemen. Naast de machteloosheid die het slachtoffer van een 

vernederende situatie ervaart, zou ook de emotie angst een verklaring kunnen bieden 

voor de gevonden resultaten van actietendensen. Uit het huidige onderzoek blijkt dat 

een slachtoffer van een vernederende situatie meer angst ervaart dan een slachtoffer 

van een discriminerende situatie. Deze angst zou, net als de hierboven beschreven 

machteloosheid, het slachtoffer kunnen belemmeren in het ondernemen van actie.  

 

De emotie boosheid speelt een iets complexere rol bij discriminatie en vernedering. 

Het is afhankelijk van de situatie en het perspectief van de waarnemer of deze 
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aangeeft dat een slachtoffer boosheid ervaart in een discriminerende of vernederende 

situatie. Mannen (vanuit het daderperspectief) en vrouwen (vanuit het 

slachtofferperspectief) geven in dezelfde mate aan dat het slachtoffer van een 

discriminerende situatie boosheid ervaart. Het verschil tussen beide perspectieven 

komt naar voren bij een vernederende situatie. In deze situatie geven vrouwen aan 

dat het slachtoffer meer boosheid ervaart dan mannen dat doen. Voor vrouwen heeft 

de aard van de situatie echter geen invloed op de ervaring van boosheid bij het 

slachtoffers: dit is gelijk voor beide situaties. Bij mannen zit hier wel een verschil 

tussen. Zij geven aan dat het slachtoffer van een discriminerende situatie meer 

boosheid ervaart dan het slachtoffer van een vernederende situatie.  

 

Uit dit onderzoek kunnen meerdere conclusies getrokken worden. Kenmerkend voor 

discriminatie en vernedering is dat er bij beide fenomenen sprake is van een 

oneerlijke behandeling en het pesten van het slachtoffer. Ook het bespotten en 

neerhalen van het slachtoffer en een machteloos gevoel bij het slachtoffer zijn 

factoren die een rol spelen. Omdat al deze factoren voorkomen bij beide fenomenen 

lijken discriminatie en vernedering op het eerste gezicht vergelijkbaar. Toch zijn er 

verschillen tussen discriminatie en vernedering. Deze verschillen worden zichtbaar 

wanneer we de ervaring van discriminatie en vernedering bekijken vanuit het licht 

van de dadergroep en de slachtoffergroep. Zowel bij discriminatie als bij vernedering 

is er sprake van een superieure groep (de dadergroep) en een inferieure groep (de 

slachtoffergroep) die allebei een eigen perspectief hebben. Hoe iemand een 

discriminerende of vernederende situatie waarneemt, hangt af van de groep waartoe 

hij behoort. Leden van een slachtoffergroep beoordelen de situaties anders dan leden 

van de dadergroep; ze hebben een ander beeld van wat het slachtoffer ervaart en 

voelt. Ze vinden deze situaties bijvoorbeeld oneerlijker dan leden van de dadergroep 

dit vinden. De discrepantie in de subjectieve beleving van de dader en het slachtoffer 

zorgt ervoor dat ze beiden dezelfde situatie anders inschatten.  

Beperkingen en aanbevelingen 
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In dit onderzoek werd discriminatie en vernedering bekeken vanuit het slachtoffer- en 

daderperspectief. Om dit te kunnen doen waren er twee groepen deelnemers nodig: 

deelnemers die behoren tot de slachtoffergroep en deelnemers die behoren tot de 

dadergroep. We hebben ervoor gekozen om mannen en vrouwen te onderzoeken 

omdat deze deelnemers (voor ons) gemakkelijk te selecteren waren. Elke deelnemer 

behoort immers op basis van zijn sekse tot één van de twee groepen. Een andere 

reden om te kiezen voor deze groepen is dat er tussen mannen en vrouwen vanaf de 

geboorte al sprake is van een bepaalde verhouding. In de westerse cultuur zijn 

mannen in zekere mate superieur ten opzichte van vrouwen (Swift, 1991; Klonoff & 

Landrine, 1995), wat kan leiden tot discriminatie en vernedering van vrouwen door 

mannen. Dat vrouwen in hun leven te maken krijgen met discriminatie door mannen 

(Swift, 1991) vergroot de geloofwaardigheid van de scenario’s die gebruikt zijn in dit 

onderzoek. Dit heeft een positieve invloed op de mate waarin zowel mannelijke als 

vrouwelijke deelnemers zich kunnen inleven in de scenario’s.  

 

Er kan echter een kanttekening worden geplaatst bij de keuze om mannen en 

vrouwen te gebruiken als onderzoeksgroep. Tussen deze twee groepen is er, in 

tegenstelling tot andere groepen zoals autochtone en allochtone Nederlanders, sprake 

van veel interactie. Mannen en vrouwen delen een directe leefomgeving, groeien op 

in een gezin waartoe – meestal - mannen en vrouwen behoren en gaan 

vriendschappelijke en romantische relaties aan. Het is vanzelfsprekend dat mannen 

en vrouwen interactie met elkaar hebben. Hierdoor hebben ze meer inzicht in elkaar 

dan leden van groepen die niet van nature een interactieve relatie hebben. Het is 

mogelijk dat de kennis die mannen en vrouwen van elkaar hebben van invloed is 

geweest op het onderzoek. Het zou daarom interessant zijn om in een 

vervolgonderzoek twee andere onderzoeksgroepen te gebruiken, groepen die minder 

kennis van elkaar hebben.  
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Uit het huidige onderzoek is gebleken dat er op sommige punten van discriminatie en 

vernedering verschil is in het slachtoffer- en daderperspectief en op andere punten 

niet. Dit verschil lijkt voornamelijk veroorzaakt te worden door verschillen binnen de 

slachtoffergroep. Er zijn aanwijzingen in de gemiddelde scores van vrouwen dat voor 

hen bepaalde factoren zwaarder wegen dan andere. Aangezien er in dit onderzoek 

geen analyses zijn gedaan om de relatie tussen te factoren te bekijken, is niet met 

zekerheid te zeggen of dit werkelijk het geval is. Vervolgonderzoek waarbij dieper 

wordt ingegaan op deze mogelijke relatie is nodig om na te gaan wat precies de 

oorzaak is van bovengenoemde uitkomst.   

 

Tot slot bleek de manipulatie van vernedering in dit onderzoek niet voldoende. Dit 

kan invloed hebben gehad op de resultaten die zijn gevonden voor vernedering. Om 

in een vervolgonderzoek sterkere effecten te vinden, is het nodig om een nieuwe 

manipulatie te ontwikkelen. Het is raadzaam om een nieuwe manipulatie te testen in 

een pilotonderzoek waaraan leden van beide te onderzoeken groepen deelnemen.  

 

De belangrijkste conclusie die uit dit onderzoek getrokken kan worden, is dat de 

ervaring van discriminatie en vernedering afhankelijk is van de waarnemer. Het 

perspectief van leden van een slachtoffergroep verschilt van het perspectief van leden 

van een dadergroep en dit maakt dat zij eenzelfde situatie anders ervaren. Het 

verschil in ervaring van de situatie zou mede ten grondslag kunnen liggen aan het feit 

dat discriminatie en vernedering nog altijd veel voorkomt. Als de dader zich er niet 

(genoeg) van bewust is dat zijn gedrag discriminerend of vernederend overkomt op 

het slachtoffer, is deze ook niet goed in staat om zijn gedrag te veranderen. Om 

discriminerende en vernederende situaties in de toekomst te verminderen, lijkt het 

dan ook nuttig om daders meer bewust te maken van wat een slachtoffer ervaart in 

deze situaties.  
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Bijlage 1: Scenario’s  
 

 
Scenario 1, discriminatievariant 

Op de fiscale afdeling van een bedrijf in Amsterdam werken zes mensen: drie 
mannelijke medewerkers, twee vrouwelijke medewerkers en één (mannelijke) 
manager. De manager is verantwoordelijk voor de aansturing en begeleiding van het 
team en voor de resultaten die de afdeling behaalt. Hij staat bekend als een wat 
arrogante man met traditionele opvattingen over man/vrouw rolverdelingen. Elk jaar 
moet de manager de werknemers individueel beoordelen op de behaalde resultaten. 
Die beoordeling heeft gevolgen voor de (eventuele) salarisstijging. Hoewel de 
vrouwelijke medewerkers net zulke goede resultaten behalen als hun mannelijke 
collega’s, krijgen ze stelselmatig slechtere beoordelingen van de manager dan hun 
mannelijke collega’s, waardoor ze minder stijgen in salaris dan de anderen. 
 
 

Scenario 1, vernederingvariant  
Op de fiscale afdeling van een bedrijf in Amsterdam werken zes mensen: vier 
mannelijke medewerkers, één vrouwelijke medewerker en één (mannelijke) 
manager. De manager is verantwoordelijk voor de aansturing en begeleiding van het 
team en voor de resultaten die de afdeling behaalt. Hij staat bekend als een wat 
autoritaire, arrogante man met traditionele opvattingen over man/vrouw 
rolverdelingen. Hij is moeilijk benaderbaar waardoor het lastig is om 
werkgerelateerde problemen bij hem aan te kaarten.  
Hoewel de vrouwelijke medewerker net zulke goede resultaten behaalt als haar 
mannelijke collega’s, worden de nieuwe projecten die binnenkomen vaak toegewezen 
aan de mannen. Wanneer ze dit bespreekt met de manager legt hij uit dat hij dat 
doet omdat mannen nu eenmaal beter zijn in fiscale zaken dan vrouwen. Met de 
tekst: ‘Meisjes, je hoeft je mooie hoofdje niet te breken over allerlei fiscale zaken, 
laat de mannen dat maar lekker doen’, rondt hij het gesprek af. 
 
 

Scenario 2, discriminatievariant 
Een vaste schoonmaakploeg van schoonmaakbedrijf BEM maakt elke avond hetzelfde 
kantoorgebouw schoon. Het gebouw bestaat uit 10 verdiepingen en op elke 
verdieping moet hetzelfde gebeuren: de gang en de kantoren stofzuigen, het 
meubilair afnemen, de ramen lappen, de toiletten schoonmaken en de vloeren van de 
toiletten schrobben. 
De schoonmaakploeg bestaat uit vijf mannen en vijf vrouwen. Ze hebben een 
rayonmanager die verantwoordelijk is voor de aansturing van de ploeg en het 
geleverde resultaat. Hij staat bekend als een wat arrogante man met traditionele 
opvattingen over man/vrouw rolverdelingen. De schoonmaakploeg werkt volgens een 
door de rayonmanager vastgesteld rooster waarin ook de taken onderverdeeld zijn. 
Hoewel de mannen en vrouwen in de schoonmaakploeg allen even goed zijn in hun 
werk, heeft de rayonmanager de overtuiging dat vrouwen geschikter zijn als 
schoonmakers dan mannen. Daarom heeft hij bepaald dat de vrouwen zes 
verdiepingen moeten schoonmaken en de mannen vier verdiepingen.  
 
 

Scenario 2, vernederingvariant 
Een vaste schoonmaakploeg van schoonmaakbedrijf BEM maakt elke avond hetzelfde 
kantoorgebouw schoon. Het gebouw bestaat uit 10 verdiepingen en op elke 
verdieping moet hetzelfde gebeuren: de gang en de kantoren stofzuigen, het 
meubilair afnemen, de ramen lappen, de toiletten schoonmaken en de vloeren van de 
toiletten schrobben. 
De schoonmaakploeg bestaat uit vijf mannen en vijf vrouwen. Ze hebben een 
rayonmanager die verantwoordelijk is voor de aansturing van de ploeg en het 



 36

geleverde resultaat. Hij staat bekend als een wat arrogante man met traditionele 
opvattingen over man/vrouw rolverdelingen. Hij is moeilijk benaderbaar waardoor het 
lastig is om werkgerelateerde problemen bij hem aan te kaarten.  
De schoonmaakploeg werkt volgens een door de rayonmanager vastgesteld rooster 
waarin ook de taken onderverdeeld zijn. Hoewel de mannen en vrouwen in de 
schoonmaakploeg allen even goed zijn in hun werk, heeft de rayonmanager de 
overtuiging dat vrouwen geschikter zijn als schoonmakers dan mannen. Daarom heeft 
hij bepaald dat de mannen de kantoren moeten stofzuigen en het meubilair moeten 
afnemen, terwijl de vrouwen de ramen moeten lappen, de toiletten moeten 
schoonmaken en de vloeren van de toiletten moeten schrobben.  
 
 

Scenario 3, discriminatievariant 
Anne heeft een presentatie voor Aardrijkskunde. Zoals altijd heeft ze zich goed 
voorbereid, maar voor deze presentatie heeft ze extra haar best gedaan. Want 
hoewel ze bij andere vakken altijd goede cijfers haalt voor presentaties, staat deze 
docent er om bekend dat hij de meisjes in de klas altijd lage cijfers geeft. Bij andere 
vakken halen de meisjes en jongens wél vergelijkbare cijfers. De presentatie verloopt 
goed, de klas luisterde geboeid, en ze krijgt positieve feedback uit de klas. Toch 
beoordeelt de docent haar presentatie met een 6-.  
 
 

Scenario 3, vernederingvariant 
Anne heeft een presentatie voor Aardrijkskunde. Zoals altijd heeft ze zich goed 
voorbereid, maar voor deze presentatie heeft ze extra haar best gedaan. Want 
hoewel ze bij andere vakken goede cijfers haalt voor presentaties, staat deze docent 
er om bekend dat hij de meisjes in de klas altijd lage cijfers geeft. Bij andere vakken 
halen de meisjes en jongens wél vergelijkbare cijfers.  
De presentatie verloopt goed, de klas luistert geboeid, en ze krijgt positieve feedback 
uit de klas. Na afloop stelt de docent nog een aantal vragen. De vragen zijn erg 
moeilijk en Anne weet op sommige vragen het antwoord niet. Vervolgens concludeert 
de docent hardop dat Anne niet bijster veel van het onderwerp weet, en dat hij het 
maar net aan voldoende vond. Hij vraagt de klas of zij vinden dat ze een hoger cijfer 
heeft verdiend. Omdat reactie uitblijft, beoordeelt hij de presentatie met een 6-.  
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Bijlage 2: Vragenlijsten 
 
Vragenlijst Sekse-identiteit 
In hoeverre zijn de volgende uitspraken op u van toepassing: 
Ik identificeer me met andere mannen/vrouwen 
Ik zie mezelf als een man/vrouw 
Ik ben blij om een man/vrouw te zijn 
Ik voel me verbonden met mannen/vrouwen 
 
Vragenlijst Discriminatie 
In hoeverre vindt Anne haar behandeling: 
oneerlijk 
respectloos 
onrechtvaardig 
goed (filleritem) 
ongepast 
oneerbiedig 
onterecht  
 
In hoeverre voelt Anne zich als vrouw in deze situatie: 
inferieur 
blij (filleritem) 
geplaagd  
insignificant 
gepest 
tevreden (filleritem) 
onbelangrijk 
buitengesloten 
 
Vragenlijst Vernedering 
Geef voor de volgende gevoelens aan in welke mate Anne ze als vrouw in deze 
situatie ervaart: 
neergehaald 
veracht 
vrolijk (filleritem) 
onteerd 
hulpeloos 
omlaag gebracht 
enthousiast (filleritem) 
bespot 
te schande gemaakt 
plezierig (filleritem) 
weerloos 
onderuit gehaald 
gelukkig (filleritem) 
belachelijk gemaakt 
ongewaardeerd 
opgetogen (filleritem) 
machteloos 
 
Vragenlijst Actietendens 
In hoeverre zal Anne naar aanleiding van deze situatie… 
…anderen ontwijken  
…iets van de situatie zeggen 
…zich neerleggen bij de situatie 
…zichzelf ‘kleiner maken’  
…proberen de leraar over te halen tot het geven van een hoger cijfer 
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…de situatie accepteren 
…een tijdje niet met anderen praten 
…de situatie aankaarten bij de directeur  
…de situatie laten zoals die is 
…zich een tijdje gedeisd houden 
…een klacht indienen 
…zich berusten in de situatie 
 
Vragenlijst Emoties 
In hoeverre ervaart Anne de volgende emoties in deze situatie: 
vernedering 
boosheid 
angst 
discriminatie 
schaamte 
 
Manipulatiecheck en exit-vragen 
In hoeverre… 
…is er in deze situatie sprake van vernedering? 
…is er in deze situatie sprake van discriminatie? 
…denk je dat de leraar zich in deze situatie superieur voelde? 
…denk je dat de leraar zich in deze situatie boven Anne verheven voelde? 
…kon je je inleven in deze situatie? 
…kon je je makkelijk verplaatsen deze situatie? 
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Bijlage 3: Schalen discriminatie en vernedering 
 
Schaal 1: Oneerlijk 
oneerlijk 
respectloos 
onrechtvaardig 
ongepast 
oneerbiedig 
onterecht 
 
Schaal 2: Pesten 
geplaagd 
gepest 
 
Schaal 3: Bespot 
bespot 
te schande gemaakt 
belachelijk gemaakt 
 
Schaal 4: Neergehaald 
neergehaald 
veracht 
omlaag gebracht 
onderuit gehaald 
 
Schaal 5: Machteloos 
hulpeloos 
weerloos 
machteloos 

 
Niet opgenomen in een schaal 
insignificant 
onbelangrijk 
ongewaardeerd 
onteerd 
buitengesloten 

 
 
 
 


