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1 Abstract 

Hoewel happy slapping, in wetenschappelijk onderzoek, vaak een geciteerde vorm van 

delinquentie is, blijven specifieke studies omtrent dit fenomeen uit. Op het eerste gezicht 

kadert het binnen cyberpesten, maar bij nader inzien is happy slapping het centrum van 

omringende pest- en agressievelden. Deze studie licht enerzijds dit gedrag toe en geeft 

anderzijds antwoord op vragen omtrent de aanwezigheid ervan op het internet, meer bepaald 

op Youtube, en bij de Vlaamse jeugd. Uit de inhoudsanalyse blijkt dat er een duidelijk 

onderscheid gemaakt kan worden tussen happy slapping-filmpjes. Waar 46% van de 

geënquêteerde leerlingen op de hoogte is van het fenomeen, blijkt respectievelijk 8%, 10% en 

14% de aanvaller, filmer of verspreider te zijn van happy slapping(-filmpjes). Bovendien is er 

allerminst sprake van een strikte scheiding tussen slachtoffer-dader-omstander.   
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2 Inleiding en theoretisch kader 

“There was me, that is Alex, and my three droogs, that is Peter, Georgie, and Dim, and we sat 

in the Korova Milkbar trying to make up our rassoodocks what to do with the evening. The 

Korova milkbar sold milk-plus (…) This would sharpen you up and make you ready for a bit 

of the old ultra-violence.” (A Clockwork Orange, 1971) 

Dit citaat uit Stanley Kubrick’s A Clockwork Orange omvat het theoretische kader in zijn 

essentie. Happy slapping wordt, in deze studie, benaderd vanuit verschillende velden die in de 

komende pagina’s de maatschappelijke relevantie en ernst van het fenomeen uiteenzetten. Dit 

citaat is een gepast voorbeeld van de overlapping van deze verschillende domeinen: impulsief, 

expressief en willekeurige agressie, sensatiezoekend gedrag en een psychologische staat van 

verveling bij jongeren.  

In de volgende bladzijden wordt happy slapping toegelicht aan de hand van een theoretisch 

kader en een interview met een onderzoekster van het Leuvens Instituut voor Criminologie 

van de Katholieke Universiteit Leuven, genaamd Evi Verdonck. Mevrouw Evi Verdonck is 

momenteel bezig met een doctoraatsstudie rond jongeren en geweld. Door haar expertise op te 

nemen, biedt zich een extra informatieluik aan.  

Volgens (Britse) media is happy slapping een trend die zich voornamelijk bij jongeren 

afspeelt en zijn inspiratie haalt uit jongerenprogramma’s zoals Jackass (BBC news, 2006).  

Of het fenomeen echt leeftijdsgebonden is, is moeilijker te duiden, volgens mevrouw Evi 

Verdonck (persoonlijke mededeling, 4 mei 2012):  

“Happy slapping is een term die in Engeland is ontstaan een tiental jaren geleden. Het 

fenomeen komt voornamelijk bij jongeren voor en wordt ook door de media aan hen 

verbonden. Hoewel volwassenen niet geheel uitgesloten mogen worden. De kwestie 

hieromtrent is: wat wordt er net verstaan onder jongeren? Gaat het om 12 tot 18-jarigen of 12 

tot 30-jarigen? Happy slapping betreft vooral jongeren die experimenteren, in de 

adolescentiefase zitten en bezig zijn hun identiteit vorm te geven, kortom: nog zoekend zijn. 

Dan denk ik vooral aan jongeren tussen de 13 en 17 jaar oud.” 

Concreet omvat happy slapping beelden die worden opgenomen met een gsm-camera waarbij 

een persoon, vaak willekeurig en in ondergeschikte positie, wordt aangevallen (Calvete, Orue, 

Estévez, Villardón, & Padilla, 2010). Deze beelden worden verspreid via het internet of gsm 
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en kunnen bijgevolg een ongelimiteerd aantal kijkers hebben. Deze virtuele bezoekers kunnen 

bij deze gewelddadige filmpjes commentaren posten. Happy slapping kan in eerste instantie 

onschuldig lijken, toch zijn er gradaties in te onderscheiden (Robert Saunders, 2005). Het 

varieert van een onschuldige slag tot verkrachting of zelfs moord. Vanuit dit perspectief moet 

er met absolute ernst en behoedzaamheid naar dit onderwerp gekeken worden. Afgezien van 

deze gradaties, heeft happy slapping nog een onderverdeling, aldus mevrouw Evi Verdonck 

(persoonlijke mededeling, 4 mei 2012): 

“Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen reële zaken waarbij er echt een groep 

jongeren een willekeurig persoon op straat iets aandoen en filmpjes die in scène zijn gezet 

door vrienden onderling. Dit zijn twee aparte zaken die beiden wel onder happy slapping 

verstaan worden.”    

Om het fenomeen accuraat te benaderen, is het belangrijk de verschillende velden van waaruit 

happy slapping kan bestudeerd worden, in kaart te brengen. Aanvankelijk beginnen we in het 

bredere veld van agressie. Vervolgens passeren specifiekere types van agressie, zoals 

cyberpesten en willekeurig geweld, de revue. Verder is het interessant om te achterhalen 

welke redenen en motieven deze zogenaamde happy slappers hebben. Daarbij betrekken we 

sensatiezoekend gedrag en expressief geweld. Afsluiten doen we met literatuur die een 

antwoord kan geven op de vraag wie er net betrokken is bij dit fenomeen. Worden de happy 

slappers beïnvloed door de media of door hun peers? Hierbij betrekken we de velden van 

hypevorming en de invloed van media.  

2.1 Agressie 

Ferguson, San Miguel en Hartley (2009) doen, ondanks het complexe karakter van 

(jeugd)agressie, een poging om dit soort geweld te omschrijven:  

“Een myriade van gedragingen, variërend van moord tot minder fatale vormen van agressief 

gedrag zoals pesten.”  

Verschillende oorzaken kunnen aan de basis liggen van deze gradaties in geweld. Ferguson et 

al. (2009) toonde aan dat depressiviteit en delinquente peerassociaties de sterkste voorspellers 

zijn voor jeugdgeweld en –agressie. Aansluitend hierop zijn de inzichten van Fitzpatrick 

(1997). Hij benadrukt de invloed van omgevingsfactoren op agressief gedrag. Slachtoffer of 

getuige zijn van agressief gedrag zijn sterke indicatoren voor eigen agressief gedrag. 
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Dat happy slapping kadert binnen agressie zal niet betwist worden. Door de grote variaties 

binnen het veld, met elk hun eigen oorzaken en gevolgen, is het aangewezen het veld van 

agressie te vernauwen en hieruit enkele types op de voorgrond te laten treden.  

2.2 Klassiek pesten, cyberpesten en online agressie 

Het reeds aangehaalde onderzoek van Calvete et al. (2010) met betrekking tot happy slapping 

plaatst dit fenomeen in de brede context van cyberpesten. Dit vinden we ook terug bij 

onderzoeken van Smith, Mahdavi, Carvalho, Fisher, Russell en Tippett (2008) en King, 

Walpole en Lamon (2007). Wanneer er gekeken wordt naar definities van cyberpesten, kan dit 

echter betwist worden. 

Law, Shapka, Hymel, Olson en Waterhouse (2011) geven in hun onderzoek een definitie van 

traditioneel pesten. In deze definitie onderscheiden zij drie essentiële aspecten. Het eerste 

aspect is het machtsonevenwicht tussen de persoon die pest en diegenen die gepest wordt. Een 

tweede aspect is het herhaaldelijke gedrag over de tijd heen. Ten slotte benadrukken zij de 

bewuste intentie van de dader. Als men klassiek pesten observeert, wordt duidelijk dat dit 

subtype van agressief gedrag vaak in een vertrouwde sociale context voorkomt (Salmivalli, 

2010). Kinderen pesten op school of in een jeugdbeweging maar ook volwassenen pesten op 

het werk, in gevangenissen en in het leger. Dit peer-to-peer (klassiek) pestgedrag kan 

verschillende vormen aannemen (Van der Wal, De Wit & Hirasing, 2003). Onderzoekers 

onderscheiden een directe en indirecte vorm van klassiek pestgedrag. De directe vorm omvat 

alle vormen van fysiek en verbale agressie zoals: slaan, stampen, bedreigen, schelden en 

beledigen. De indirecte vorm omvat sociale isolatie zoals: negeren, uitsluiten en roddelen. In 

eerste instantie legt men logischerwijs de link tussen fysiek pestgedrag en happy slapping. Als 

men de verspreiding van het filmpje in achting neemt, gaat het echter verder dan alleen fysiek 

geweld.  

Calvete et al. (2010) en eveneens Smith et al. (2008) nemen de eerste drie elementen op in 

hun definitie van cyberpesten, dat dan omschreven wordt als: agressief en opzettelijk gedrag 

dat herhaaldelijk wordt toegepast over de tijd heen, uitgevoerd door een groep of een individu 

gebruikmakend van elektronica en zich richt op een slachtoffer dat zich niet (goed) kan 

verdedigen. Hoewel vele gevallen van cyberpesten gelijkaardige handelingen bevatten als 

traditioneel pesten, die evenwel elektronisch gecommuniceerd worden in plaats van face-to-

face, kunnen de verschillende criteria anders ingevuld worden bij cyberpesten. Zowel Van 

Cleemput en Vandebosch (2006) als Calvete et al. (2010) duiden op dit feit.  
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De machtsverhouding en de intentionaliteit van de dader kan anders ingevuld worden bij 

cyberpesten (Van Cleemput & Vandebosch, 2006). Bij cyberpesten bestaat er een verhoogde 

kans op misinterpretatie. Een gebrek aan signaalrijkdom via elektronische 

communicatiemiddelen kunnen zorgen voor verwarring en miscommunicatie. De afwezigheid 

van connotatie en lichaamstaal kunnen conversaties dusdanig een andere betekenis geven. Dit 

kan een initieel humoristisch bericht een andere invulling geven. De kans bestaat dan dat het 

slachtoffer zich vernederd en gepest voelt. De fysieke kracht van de dader is online dan weer 

nutteloos. Zijn gevorderde technologische kennis kan hem echter wel een sterke machtspositie 

opleveren zeker t.o.v. mogelijk technisch onbekwame slachtoffers. Van Cleemput en 

Vandebosch (2006) spreken in termen van cyberpower.   

Het repetitieve karakter staat eveneens onder druk bij cyberpesten (Van Cleemput & 

Vandebosch, 2006). Bij klassiek pesten is het repetitieve karakter duidelijk: herhaaldelijk 

eenzelfde individu pesten. Bij cyberpesten is dit echter complexer. Of het pestgedrag online 

nu éénmalig of veelvoudig voorkomt, beiden hebben een continu karakter: 24/7 

beschikbaarheid doordat het langdurig online blijft staan. M.a.w.: een éénmalig online gepost 

pestbericht kan het slachtoffer dagelijks confronteren, terwijl dit offline bij een éénmalige 

confrontatie blijft.  

De reeds aangehaalde vertrouwde sociale omgeving is bij klassiek pesten ook anders dan bij 

cyberpesten (Van Cleemput & Vandebosch, 2006). Het cyberpesten van bekenden bevat een 

dualiteit. Gaat het hier om pesten van bekenden uit het echte leven of pesten van bekenden die 

men enkel online kent? 

Concreet kan cyberpesten gaan om meer directe vormen van cyberpesten (flaming, 

bedreigende of pornografische foto’s doorsturen) of meer indirecte vormen (outing, 

masquerade). De technologie wordt soms gezien als een trigger: anonimiteit die er (kan) mee 

gepaard gaan, zou aanleiding kunnen geven tot cyberpesten. In eerste instantie gaat het om 

een grote troef, namelijk een kleinere kans om betrapt te worden (Tokunaga, 2010). 

Desondanks lijkt anonimiteit niet (altijd) te worden nagestreefd.  

Happy slapping in de enge zin van het woord, niet in een vriendencontext, omvat offline 

geweld, maar niet noodzakelijkerwijs in een vertrouwde sociale context. Bovendien is het ook 

niet per se noodzakelijk repetitief. Het is dus geen fysiek “pesten” in de klassieke zin van het 

woord. Men kan zich bv. ook eenmalig richten op een onbekend, zwakker slachtoffer. Happy 
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slappers kiezen vaak slachtoffers die hen tot voor kort onbekend waren. Bovenstaande 

duiding is een lokroep om happy slapping niet enkel te plaatsen in een vriendencontext.  

Voorgaand wetenschappelijk onderzoek leert ons dat criteria als “geslacht” en 

“onderwijsvorm” een invloed hebben op pesten. De onderzoeken van Calvete et al. (2010) en 

Tokunaga (2010) duiden op het feit dat jongens vaker betrokken zijn, zowel in de rol van 

pester als de rol van slachtoffer, bij traditioneel pesten in het bijzonder wanneer het gaat om 

fysiek geweld. Meisjes lopen op hun beurt een groter risico om slachtoffer te zijn van 

cyberpesten. Waar Walrave en Heirman (2011) aanhalen, gebaseerd op onderzoek van 

Vandebosch, Van Cleemput, Mortelmans en Walrave (2006), dat ASO-leerlingen minder 

betrokken zijn bij cyberpesten dan de overige onderwijsvormen wijzen Nansel, Overpeck, 

Pilla, Ruan, Simons-Morton en Scheidt (2001) op een hogere frequentie van cyberpesten bij 

6th graders tot 8th graders (elf tot veertien jaar) dan bij 9th-10th graders (vijftien en zestien 

jaar). Ook de vrijheid van het kind heeft een invloed op het al dan niet cyberpesten. Kinderen 

met meer vrijheid, zoals een eigen computer en internet op hun kamer, hebben een grotere 

kans om zich te vergrijpen aan cyberpesten (Walrave en Heirman (2011). Ondanks het feit dat 

er gepest wordt, heerst er toch een negatieve houding tegenover pesten (Menesini, Eslea, 

Smith, Genta, Giannetti, Fonzi en Costabile, 1997). Ook hier is een onderscheid in geslacht te 

ontdekken waarbij meisjes negatiever staan t.o.v. pestgedrag, meer overstuur waren en meer 

sympathie voor de slachtoffers hadden. 

Ondanks alles wijst onderzoek naar cyberpesten ook op een sterke overlapping met 

traditioneel pesten (Van Cleemput & Vandebosch, 2006). Wat offline gebeurt, bv.: in de 

schoolcontext, krijgt soms online een vervolg. Daarbij worden de rollen behouden: de offline 

daders worden ook online daders, de offline slachtoffers worden ook online slachtoffers. Het 

onderscheid tussen de online en offline leefwereld is ook doorslaggevend op vlak van 

anonimiteit. Enerzijds geven de happy slappers vaak hun identiteit prijs wanneer ze toeslaan. 

Anderzijds kunnen zij het beeldmateriaal anoniem verspreiden via het internet. 

Hoewel bepaalde gevallen van happy slapping terecht als cyberpesten worden beschouwd, is 

het vaak ruimer dan dat. Ook mevrouw Evi Verdonck (persoonlijke mededeling, 4 mei 2012) 

wijst erop dat cyberpesten enkel een raakvlak is van happy slapping. Andere gevallen lijken 

eerder aan te sluiten bij of uitingen te zijn van willekeurige agressie.  
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2.3 Willekeurige agressie 

Silk (2002) spreekt over random aggression. Hoewel ze zich toespitst op primaten, biedt ze 

een zeer interessante invalshoek voor happy slapping. Zij stelt dat willekeurig geweld deel is 

van een evolutiestrategie d.m.v. het proces van natuurlijke selectie. Het plotseling, 

onvoorspelbaar en zonder aanleiding toeslaan zorgt namelijk voor een maximalisatie van de 

negatieve impact op slachtoffers en een minimalisatie van de kosten, namelijk energie, tijd, 

geld, van de aanvaller. Dit is eveneens kenmerkend voor happy slapping. Het vertonen van 

agressief gedrag kan zorgen voor een machtspositie in een groep: de leider is sterk en 

zelfzeker en de ondergeschikten zijn zwakker en angstig. Happy slapping kan, in dit opzicht, 

gezien worden als een versterking van de dominante relaties in een jongerengroep, zelfs al 

zijn deze zeer stabiel van aard. De agressor kiest zwakkere schakels uit de omgeving en kan 

zo zijn dominantie laten gelden. Dit statusmanagement is geen uniek kenmerk maar is 

eveneens aanwezig bij pestgedrag.  

De kerngedachte van willekeurige agressie is net de onvoorspelbaarheid van zowel tijd als 

slachtoffers. Als het slachtoffer de intentie van de happy slappers kent, zal hij proberen te 

vluchten, hulp halen of zich eventueel er tegen verzetten. Bijgevolg verstoren zij op deze 

manier de plannen van de aanvallers. De aanval zal altijd tijds- en contextafhankelijk zijn. 

Indien een potentieel slachtoffer omringd is door vele kennissen, zullen de daders een andere 

prooi zoeken. Ten slotte duidt Pyzalski (2011) op het feit dat door de hoge toegankelijkheid 

van internet er een hoge willekeurigheid ontstaat. De willekeurigheid zit dus niet enkel in het 

kiezen van de slachtoffers, ook het publiek dat de filmpjes bekijkt is heel heterogeen, 

verspreid en willekeurig.  

Nu happy slapping gekaderd is binnen verscheidene types van agressie, is het interessant te 

kijken naar de drijfveren achter deze handelingen. Hebben happy slappers de neiging om hun 

slachtoffers, na het aanvallen, te bestelen van hun geld? M.a.w.: zit er ook een monetair of 

materialistisch doel achter de agressieve daden? De redenen achter happy slapping kunnen 

eveneens gekaderd worden binnen verscheidene velden.  

2.4 Impulsief en expressief geweld, sensatiezoekend gedrag en intrinsieke 

aantrekkingskracht 

Gewelddadig gedrag kan geenszins worden goed gepraat. Toch fascineert geweld ons en dat 

heeft het altijd al gedaan (de Jong & Schinkel, 2005). Denk maar aan de gladiatoren in het 

Colosseum of de riddertornooien. Ook nu nog heerst er een grote fascinatie voor geweld. 
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Maar wat is geweld nu net? Welke vormen van geweld kunnen oorzaken zijn voor happy 

slapping?  

Schur, Sikich, Findling, Malone, Crismon, Derivan, MacIntyre, Pappadopulos, Greenhill, 

Schooler, Van Orden en Jensen (2004) verwijzen in hun artikel naar de terminologie van 

Vitiello, Behar, Hunt, Stoff en Ricciuti (1990). Zij spreken over impulsieve, ongeplande, 

onrendabele en slecht gecontroleerde agressie tegenover predatory aggression, die net wel 

gepland, winstgevend en zelf-gecontroleerd gedrag is. Ook Miller, Collins en Kent (2008) 

spreken over impulsieve agressie, en onderscheiden daarbij drie vormen: verbale agressie, 

fysieke agressie tegenover objecten en fysieke agressie t.o.v. mensen. Pesten kan moeilijk 

onder impulsieve agressie gerekend worden. Eerst en vooral is pestgedrag weinig impulsief en 

voornamelijk doordacht. Bovendien voelt een dader van impulsief agressief gedrag, vaak na 

het incident, een gevoel van wroeging (Miller et al., 2008). Hij erkent zijn overdreven 

agressieve reactie en dat deze niet in verhouding staat tot de eventuele evocatieve trigger. 

Happy slapping is in dit opzicht moeilijker onder impulsieve agressie te plaatsen. Toch zijn er 

happy slapping-gevallen waarbij de ongeplande slag harder is dan verwacht met een ernstige 

uitkomst als gevolg.  

Impulsieve agressieve gedragingen komen echter, aanvankelijk, nooit in functie van een 

monetair of materialistisch winstbejag voor. Farrell (2010) maakt hieromtrent een onderscheid 

tussen expressive crimes en hebzuchtig geweld of acquisitive crimes. Expressief geweld bevat 

een significant emotioneel element, zoals woede, vijandigheid en opwinding. Net als bij 

impulsieve agressie, heeft dit soort geweld geen monetair doel. Terwijl impulsieve agressie 

eerder aanleunt bij reflexen en snelle reacties, heeft expressief geweld meer “sociale 

ambities”. Adolescenten kunnen expressief geweld vertonen om een ‘ideaal’ imago te creëren 

binnen hun sociale groep zonder bijkomstig voordeel. Hayward (2007) stelt dat een toename 

van dergelijk geweld gevaarlijk is aangezien de traditionele preventiemiddelen, Situational 

Crime Prevention, moeilijker toepasbaar zijn. Diefstal om een koopwaar is dus een zeer 

verschillend deviant gedrag dan diefstal vanuit imagomanagement en moet bijgevolg anders 

benaderd worden. Hayward, geciteerd in Farrell (2010), vermeldt de negentien soorten 

expressieve misdaden. Happy slapping is daar één van (naast bv.: binge drinking, 

drugsgebruik en verkrachting).   

Toch is er bij expressief geweld steeds een achterliggend iets, namelijk een sentiment of 

frustratie. Bij het plegen van instrumenteel geweld is dat een doel dat de dader voor ogen 
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heeft. Toch hoeft er niet altijd een achterliggende reden aanwezig te zijn bij het plegen van 

geweld. Mensen ervaren een autotelische, intrinsieke aantrekkingskracht rond geweld (de 

Jong & Schinkel, 2005). Uiteraard is dit situatieafhankelijk en daarom niet een compleet van 

andere vormen van geweld te onderscheiden type. De zin om geweld te plegen komt echter 

wel voort uit het plezier dat genoten wordt bij het geweld. Dit soort geweld heeft een sterke 

intrinsieke waarde en bijgevolg wordt er tevergeefs gezocht naar de betekenis buiten dat 

geweld. M.a.w.: dit geweld wordt niet gepleegd vanuit imagomanagement, financiële of 

sensatiezoekende redenen, maar puur om het geweld zelf. Een wat vreemde eend in de bijt, 

maar dit aspect kan in sommige gevallen een verklaring bieden. Ook mevrouw Evi Verdonck 

(persoonlijke mededeling, 4 mei 2012) zegt hierover: 

“Bij verklaringen van geweld moet je niet altijd alleen kijken naar de achterliggende factoren, 

zoals een problematische gezinssituatie, invloed van vrienden of impulsief gedrag. De 

intrinsieke aspecten van geweld worden vaak niet mee opgenomen als verklaring, ook niet in 

wetenschappelijk onderzoek. Jongeren plegen soms ook geweld puur vanuit het plezier ervan. 

Dit kan dus ook (deels) een verklaring geven voor het geweld dat zij plegen. (…) We 

exterioriseren het geweld te gemakkelijk. We leggen het geweld buiten onszelf en we worden 

er blind voor: dit geweld is ver van ons bed en zou ons nooit overkomen. Als we inzien dat 

het geweld plezier geeft, komt het wel dichterbij. Op die manier kan het iedereen 

overkomen.”               

Ten slotte kunnen we redenen vinden binnen het veld van sensatiezoekend gedrag. Voor we 

sensatiezoekend gedrag benaderen, moet er eerst rekening gehouden worden met de 

psychologische staat: verveling. Fisher (1993) omschrijft verveling als een tijdelijke staat, 

waarin een individu zich bevindt, van diep doorgedrongen desinteresse in een huidige 

activiteit. Door het ervaren van verveling kan sensatiezoekend gedrag net aantrekkelijker 

lijken. Zo beschrijven Hansen en Breivik (2001) dat crimineel gedrag een ‘goed’ alternatief is 

voor momenten van weinig opwinding en spanning. Hoyle, Stephenson, Palmgreen, Lorch en 

Donohew (2002), steunend op een definitie van Zuckerman (1979), argumenteren dat 

sensatiezoekend gedrag gekarakteriseerd wordt door de nood aan gevarieerde, nieuwe en 

complexe sensaties en ervaringen en de bereidheid om fysieke en sociale risico’s te nemen om 

dergelijke ervaringen te bekomen. Slater (2003) voegt hieraan toe dat sensatiezoekend gedrag 

een biologisch kenmerk is. Zowel Hoyle et al. (2002) als later Slater (2003) duiden op het 

gevaar van sensatiezoekend gedrag. Beiden wijzen ze erop dat dit gedrag een indicator is voor 

sociale deviante houdingen. Zuckerman (1994) haalt studies aan waarbij jongeren met bestraft 
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illegaal gedrag hoger scoren op de sensation seeking scale vergeleken met studenten die, in 

het verleden, geen deviant gedrag vertoonden. Jongeren met een hoge biologische staat van 

sensatie zoeken, willen experimenteren en avontuurlijke activiteiten uitproberen. Slater (2003) 

haalt eveneens de socialisatietheorie aan waarbij adolescenten met zwakke relaties in hun 

(directe) omgeving zich sneller zullen aansluiten bij peer groups die deviant gedrag vertonen. 

Arnett (1994) vond enerzijds een hogere score op het zoeken van sensatie bij jongens dan bij 

meisjes en anderzijds scoren adolescenten beduidend hoger dan volwassenen.     

Arnett (1995) haalt in haar artikel aan dat deviante gedragingen gehanteerd worden vanuit 

intrinsieke motivaties, namelijk het verlangen om een volwassenstatus te verwerven of vanuit 

eigenwaarden. De benadering vanuit deze intrinsieke motivatie sluit onherroepelijk aan bij het 

expressieve geweld van Farrell (2010). Er is geen nood aan materialistisch profijt, enkel het 

imagomanagement of vanuit verveling: de weinig opwindende routine willen doorbreken. 

Arnett (1995) beweert dat vele adolescenten het echte gevaar er niet van inzien. Zij 

onderschatten de waarschijnlijkheid van negatieve gevolgen van hun handelingen. Bovendien 

wordt de kloof met crimineel gedrag steeds nauwer. Ten slotte duidt Arnett (1995) op de eis 

van conformiteit in een groep. In sommige groepen worden leden onder druk gezet om 

sensaties op te zoeken en roekeloos gedrag te hanteren. In deze denkpiste staat de groep, hun 

motivatie en overtuigingskracht omtrent deviant gedrag centraal.   

Logischerwijs is de sensatie, die jongeren halen uit de activiteiten, van tijdelijke aard (Hansen 

& Breivik, 2001). Na het herhaaldelijk toepassen ervan wordt er, na verloop van tijd, niet 

dezelfde sensatie bekomen als bij aanvang. Dan is er meer sprake van expressief geweld van 

Farrell (2010) en Hayward (2007). Ook Leung (2008) heeft enkele bevindingen rond 

sensatiezoekend gedrag. Zo haalt hij een onderzoek aan dat aantoont dat 28% van de 

Amerikaanse jongeren hun gsm gebruikt om de ontspanningsfuncties, zoals het nemen, 

versturen en ontvangen van foto’s, ervan. Om af te sluiten haalt Leung nog aan dat jongeren 

de gsm meer als middel gebruiken om een hoger niveau van opwinding of entertainment te 

bekomen. Happy slapping is hiervan een schoolvoorbeeld, vermits de filmpjes vaak 

opgenomen worden met de videofunctie van de mobiele telefoon.     

Aanvullend op deze motieven achter het deviant gedrag, beseffen jongeren niet altijd de 

realiteit van het geweld, aldus mevrouw Evi Verdonck (persoonlijke mededeling, 4 mei 

2012): 
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“Jongeren maken geen onderscheid tussen reëel geweld en geweld dat ze in scène zetten. Uit 

focusgroepen blijkt dat jongeren dergelijke filmpjes grappig en leuk vinden. Maar ze staan er 

niet bij stil dat dit echt geweld kan zijn. Vele veronderstellen dat deze in scène gezet werden, 

wat zeker niet altijd zo is. Imitatie van de media kan een oorzaak zijn. Ik durf niet zeggen dat 

dit een grote rol speelt maar het zal zeker wel een invloed hebben.” 

Leren jongeren dit fenomeen echt van media? Of via peers? Het schetsen van een bredere 

sociale context binnen een vriendengroep en eveneens de velden van hypevorming en de 

invloed van media kunnen hierover duidelijkheid creëren.   

2.5 Imitatiegedrag, Theory of Planned Behavior, hypevorming en invloed van 

media 

Bernburg en Thorlindsson (2005) beschrijven dat groepsleden met geïnternaliseerde deviante 

waarden de sociale groep beïnvloeden. Bijgevolg zal de gehele groep dergelijke waarden en 

handelingen legitimeren en een “ideaal” mannelijkheidsbeeld, zoals Arnett’s (1995) 

beschrijving rond een volwassenstatus, etaleren door stoer en moedig gedrag te hanteren. Dit 

gegeven hangt nauw samen met imitatiegedrag.  

Farmer en Cadwallader (2000) zeggen dat sociaal gedrag tot stand komt en onderhouden 

wordt door interacties met anderen. Imitatiegedrag is, volgens hen, wanneer individuen hun 

gedrag synchroniseren met anderen door processen van imitatie, reciprociteit en 

complementariteit. Onder reciprociteit verstaat men gelijkaardig gedrag, zoals twee teams die 

voetballen tijdens een wedstrijd. Complementariteit ontstaat wanneer de twee partijen 

verschillend gedrag vertonen maar hier wel wederzijds akkoord mee zijn, bijvoorbeeld een 

leider en een volger. Door deze processen wordt gedrag gestuurd en versterkt. In een 

groepsactiviteit als happy slapping steekt de term complementariteit de kop op: de happy 

slapper associeert zich met anderen die hij kan pesten. Beide partijen vertonen ander gedrag, 

respectievelijk agressief en angstig gedrag. Het slachtoffer is evenwel onderdanig en gaat op 

deze manier, weliswaar opgedrongen, akkoord met de hiërarchie die heerst. Dit is echter niet 

de enige relatie die dader en slachtoffer met elkaar hebben. 

“Enerzijds is er sprake van een indirecte relatie: het slachtoffer en de dader hebben een 

gelijkaardige levensstijl. Ze komen door deze levensstijl in situaties waar veel potentiële 

slachtoffers en daders zijn. Anderzijds is er ook sprake van een directe relatie, namelijk 
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daderschap verhoogt rechtstreeks de kans om slachtoffer te worden.” (mevrouw Evi 

Verdonck, persoonlijke mededeling, 4 mei 2012) 

Ook Twemlow, Sacco en Williams (1996) en Hanish en Guerra (2004) spreken over een 

verschuiving van slachtoffer naar dader en omgekeerd. Er is een dunne grens tussen de 

rolverdelingen. M.a.w.: de dader kan slachtoffer worden en het slachtoffer kan zich vergrijpen 

aan happy slapping.  

Verder hebben agressieve kinderen het moeilijk om contacten te onderhouden met anderen. 

Op die manier komen zij weinig in contact met kinderen die wel sociaal aanvaardbaar gedrag 

vertonen. In een groep waar de norm ‘deviant is briljant’ geldt, blijft imitatiegedrag niet lang 

uit. Deze vriendengroepen komen echter niet toevallig tot stand (Farver, 1996). Van jongs af 

aan associëren kinderen zich met gelijkaardige anderen. Agressieve kinderen zullen zich veel 

vaker associëren met andere agressieve kinderen. Happy slappers kunnen imitatiegedrag 

vertonen, aangezien ze zich enerzijds goed voelen bij dit gedrag en anderzijds omdat de 

gehele groep zich zo gedraagt. Een vicieuze cirkel die deviante gedragingen steeds een 

positieve bevestiging geeft.    

Niet alleen externe factoren kunnen een invloed hebben op het gedrag van een persoon, ook 

interne factoren spelen een belangrijke rol. De persoon beslist zelf om het gedrag te stellen. 

Hier is de Theory of Planned Behavior, het verlengde van de Theory of Reasoned Action, 

cruciaal (Ajzen, 1991). Deze theorie stelt dat het potentieel vertonen van gedrag sterk 

afhankelijk is van de achterliggende motivationele factor: intentie. Hoe sterker de intentie tot 

een bepaald gedrag is, hoe groter de kans dat dit gedrag vertoond zal worden. De intentie tot 

gedrag is op zijn beurt afhankelijk van drie achterliggende factoren: de attitude van het 

individu ten opzichte van het desbetreffende gedrag, de subjectieve norm en de gepercipieerde 

gedragscontrole. Een positieve attitude zal een sterkere intentie opwekken. Subjectieve norm 

is hoe andere mensen, die belangrijk zijn voor het individu, staan tegenover het gedrag. Deze 

subjectieve norm wordt onderverdeeld in twee items. De injunctive quality omvat hoe 

vrienden of familie staan tegenover het gedrag. Vermits mensen vaak “slecht” gedrag 

afkeuren en “goed” gedrag aanmoedigen, wordt de descriptive norm opgenomen: in welke 

mate deze mensen zelf het gedrag vertonen. De gepercipieerde gedragscontrole omvat de 

vrijheid van het individu om het gedrag te kunnen vertonen. Ook deze wordt onderverdeeld in 

de self-efficacy, in hoeverre ze in staat zijn om het gedrag te vertonen, en de controllability, 

hoeveel beslissingsrecht zij zelf hebben om het gedrag eventueel te vertonen. Deze theorie 
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wordt vaak gehanteerd in wetenschappelijk onderzoek bij het voorspellen van gedrag. Net 

daarom wordt hij eveneens opgenomen in dit onderzoek.   

Verder speelt de media een hoofdrol in het debat omtrent imitatiegedrag. Dat de invloed van 

media op kinderen een turbulent debat is, is niemand onbekend. Sinds lange tijd heerst er een 

grote angst over de negatieve effecten van media op kinderen, denk maar aan de 

veelbesproken cultivatietheorie van Gerbner uit 1976 (Hughes, 1980). Zonder deze uitvoerig 

te bespreken is de navolging van deze theorie interessant. Onderzoeken tonen mediageweld 

als een causale risicofactor van agressief gedrag (Escobar-Chaves & Anderson, 2008). In de 

contemporaine samenleving denkt men onmiddellijk aan de populaire gewelddadige 

videospelletjes. Toch wordt er ook heel wat geweld op televisie getoond. Verscheidene 

experimenten tonen een correlatie aan tussen het kijken naar televisiegeweld en agressief 

gedrag, zoals vechten en slaan bij leerlingen uit het middelbaar onderwijs, voor zowel meisjes 

als jongens. Deze correlatie houdt stand op zowel korte als op lange termijn. Of dit agressief 

gedrag getriggerd wordt of het net gaat om puur imitatiegedrag is echter niet duidelijk. Media 

die berichten over geweldplegingen en deze ook effectief in beeld brengen houden de 

bevolking, en dus eveneens de jeugd, op de hoogte van het bestaan. Zou happy slapping dan 

een hype worden door de media? Of berichten de media over de hype die happy slapping is? 

Weinigen durven hier een antwoord op te geven. Toch is Pärna (2010) van mening dat de 

media een belangrijk aandeel hebben in hypevorming. Reclame- en advertentiebedrijven, 

trendsetters, journalisten en de zogenaamde spindoctors creëren via actieve promotie een 

intense interesse en opwinding bij het publiek. Op die manier creëert men een hype: een 

sociaal fenomeen van plotse collectieve opwinding over een gekozen object van attentie. 

Vasterman (2005) duidt op een belangrijk kenmerk van hypes, namelijk de manier van 

berichtgeving. Hypes karakteriseren zich met een hijgerige soort van berichtgeving. M.a.w.: 

deze nieuwsitems zijn gebaseerd op halve waarheden en snelle oordelen. Net hierin zitten de 

gevaren. Verder heeft de hypevorming via de media een invloed op andere aspecten van de 

samenleving, zoals de politieke en publieke agenda.  

Terwijl gewelddadig nieuws sensationeel en aantrekkelijk is bij het kijkend publiek, spelen de 

media hier graag op in: television uses violence to attract viewers (de Jong & Schinkel, 2005). 

Toch niet zonder risico’s met bovenstaande literatuur in het achterhoofd. Indien media vaak 

berichten over happy slapping kan dit de gedachten van jongeren beïnvloeden. Aanvankelijk 

worden ze op de hoogte gebracht van het fenomeen. De volgende stap kan zijn dat zij dit zelf 

in de praktijk willen omzetten. Er moet dus uitgekeken worden dat deze handelingen geen 
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aanmoediging krijgen. Media moeten een evenwicht vinden in de berichtgeving. Het aanhalen 

van dergelijke gedragingen brengt dit op de publieke agenda en bijgevolg kan er op de 

gevaren van happy slapping gewezen worden. Media moeten er echter wel voor zorgen dat de 

berichtgevingen niet uitnodigen tot actieve participatie.  

“Als er een geval van happy slapping is, springt de media er op. En is het weer een “hot” 

item. Zo is de term “zinloos geweld” zijn doel voorbijgestreefd. Media moet proberen in te 

spelen op het feit dat jongeren niet altijd beseffen dat het om reëel geweld gaat. Dan zou hun 

enthousiasme een stuk getemperd zijn. Repressief optreden is geen oplossing maar net de 

gevolgen hiervan benadrukken. Ze zien enkel het moment zelf en staan niet stil bij de 

gevolgen.” (mevrouw Evi Verdonck, persoonlijke mededeling, 4 mei 2012) 

Maar wie heeft er nu een grote kans om happy slapping mee te maken als dader, slachtoffer of 

omstander? 

“De daders lijken mij, net als pesters, heel onzeker. Zij willen er bij horen. Zo krijg je al heel 

snel veel volgers. Positieve commentaren krikken hun zelfbeeld dan ook op. Een profiel 

labelen op de slachtoffers is minder eenvoudig. Iedereen kan het slachtoffer worden als het 

gaat om willekeurige slachtoffers. Toch nemen zij vaak, wederom zoals bij pesten, net 

diegenen die “anders” zijn, bijvoorbeeld qua kledij. (…) Doorslaggevend is of de gelegenheid 

er zich toe leent: controle, getuigen, is het slachtoffer alleen of niet?” (mevrouw Evi 

Verdonck, persoonlijke mededeling, 4 mei 2012) 

Tenslotte geeft mevrouw Evi Verdonck (persoonlijke mededeling, 4 mei 2012) haar inzicht 

over de ernst van het onderwerp. Dit laatste houdt sterk verband met het sensatiezoekend 

gedrag en haar tijdelijk karakter.  

“De gevolgen kunnen enorm zijn. Uit onderzoek met focusgroepen en foto’s van onder andere 

happy slapping, blijkt ook dat jongeren dit de meest ernstige vorm van geweld vinden. Er 

wordt mentale en fysieke schade toegebracht aan het slachtoffer. De ernst van happy slapping 

is natuurlijk afhankelijk van de variatie. Sommige dingen kunnen door de beugel omdat ze 

geen fysieke of mentale gevolgen hebben. Als dit wel het geval is, moet er uiteraard wel 

ingegrepen worden. Toch moeten we niet overdrijven in het fenomeen. Het komt zeker nog 

voor, maar niet heel vaak, denk ik. Verder ben ik van mening dat het van voorbijgaande aard 

zal zijn. Ik heb de indruk dat het, in vergelijking met enkele jaren geleden, minder in de media 

komt. Het was voornamelijk een “hot item” bij ons een drietal jaar geleden.” 
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Bovenstaande literatuur probeert happy slapping te kaderen vanuit verschillende 

invalshoeken. Wetenschappelijk onderzoek omtrent dit fenomeen is vrijwel onbestaande. 

Deze masterproef tracht daarom die leemte in te vullen. Vermits het om een verkennende 

studie gaat, zullen we daarbij aan triangulatie (Bryman, 2004) doen: we hanteren in dit 

onderzoek verschillende methoden. Logischerwijs is deze dan ook onderverdeeld in 

verschillende studies.  

3 Studie 1: Inhoudsanalyse 

3.1 Onderzoeksvragen 

Eerst en vooral proberen we te achterhalen in welke mate en in welke vormen happy slapping-

filmpjes te vinden zijn op het internet. De populairste en meest gebruikte videowebsite is 

Youtube (Lange, 2007). Heel de wereld kan op deze User Generated Content-website 

filmpjes plaatsen en bekijken. In de tweede studie van dit onderzoek wordt eveneens 

aangetoond dat deze website het meest gebruikt wordt en bijgevolg de uitgelezen plek op het 

internet is om te bestuderen. Hoeveel van dergelijke filmpjes zijn er? Wat zijn de reacties 

hierop? Toch concentreert de studie zich niet enkel op kwantitatieve elementen. Er wordt 

verder gekeken naar de context van de filmpjes. Worden de filmpjes opgenomen in een 

vriendschappelijke context of gaat het echt om happy slapping in de enge zin van het woord, 

namelijk reëel agressief geweld. Een inhoudsanalyse is de meest aangewezen methode voor 

deze studie.        

3.2 Methodologie 

Bij een inhoudsanalyse staat het analyseren van de documentatie centraal (Bryman, 2004). 

Deze documentatie is, aangezien het onderzoek gaat over happy slapping, van audiovisuele 

aard. Alle happy slapping-filmpjes uit deze studie werden integraal op Youtube opgezocht. 

Dit omdat Youtube de grootste en populairste public video-sharing website is (Lange, 2007) 

en omdat na het enquêteren van de leerlingen in studie twee van dit onderzoek, Youtube 

eveneens de meest geschikte documentatiebron bleek te zijn. Als zoekterm, om de happy 

slapping-filmpjes te bekomen, gebruikten we: happy slapping, bitch slap en happy slappin’. 

Happy slappin’ werd gebruikt als zoekterm omdat deze schrijfwijze typisch is voor jongeren, 

bijgevolg kregen we meer filmpjes ter beschikking. De zoekterm ‘bitch slap’ werd gebruikt 

omdat dit in enkele Britse kranten voorkwam wanneer men berichtte over happy slapping 

(The Guardian, 2005). De drie zoektermen hadden 7580 (happy slapping), 24600 (bitch slap) 
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en 497 (happy slappin’) resultaten. Onder elke zoekterm werden de eerste 220 resultaten 

bestudeerd. Youtube geeft 22 filmpjes weer per tabblad als men deze zoektermen ingeeft. 

Hier werden de eerste tien tabbladen onderzocht.       

De Youtube-filmpjes werden geanalyseerd vanuit bovenstaande literatuur. Zijn er kenmerken 

te onderscheiden van (cyber)pesten, willekeurige agressie of expressief geweld? Zijn dader en 

slachtoffer ook degelijk onbekenden voor elkaar? 

3.3 Resultaten en discussie 

Een eerste bevinding, na het bekijken van deze resultaten, hangt nauw samen met de inzichten 

van mevrouw Evi Verdonck (persoonlijke mededeling, 4 mei 2012): er zijn reële happy 

slapping-filmpjes en de filmpjes die in scène worden gezet. Het leeuwendeel van de filmpjes 

kan allerminst onder de noemer “reëel geweld” geplaatst worden. Een nuancering is hier 

echter op zijn plaats. Naast enkele promofilmpjes, om happy slapping tegen te gaan, zijn de 

meest voorkomende happy slapping-filmpjes diegenen die “in scène worden gezet”. M.a.w.: 

happy slapping onder vrienden. Bij het bekijken van deze filmpjes is te zien dat het 

slachtoffer, een kennis of klasgenoot, de “humor” inziet van het gedrag: nadat hij geslagen 

werd, lacht hij samen met de dader over wat er net gebeurde. Bovendien is er geen sprake van 

fysieke toetakeling en wordt het filmpje op internet gezet zonder vermelding van namen of 

dergelijke kenmerken. Mevrouw Evi Verdonck (persoonlijke mededeling, 4 mei 2012) 

waarschuwde reeds dat vele jongeren het gevaar niet inzien omdat zij denken dat het in alle 

gevallen gaat om een geënsceneerde situatie, onder vrienden.  

Toch zijn er enkele filmpjes terug te vinden van reële happy slapping-gevallen. Uit de 

zoekresultaten van de drie kernwoorden kwamen 20 filmpjes voor die onder de noemer 

“happy slapping” geplaatst kunnen worden. Een klein percentage per zoekterm gezien het 

totaal aantal onderzochte filmpjes: 7% (happy slapping), 1% (bitch slap) en 1% (happy 

slappin’).  

Toch is er onder de noemer “reële happy slapping-filmpjes” een verdere opdeling. In zeven 

filmpjes, onder de noemer “verwantschap” is duidelijk dat dader en slachtoffer elkaar kennen. 

Het grote verschil met de hierboven vermeldde geënsceneerde filmpjes  is de aard van de 

handeling. Uit deze filmpjes valt af te leiden dat enerzijds de slagen beduidend harder en 

strategisch geplaatst worden en anderzijds het slachtoffer, op zijn minst gezegd, een blijk van 



17 

 

misnoegen vertoont: terug vechten, roepen. Uit de tabel, bijlage A, blijkt hoeveel likes deze 

filmpjes krijgen van hun onlinebezoekers.  

In deze tabel worden de 20 reële happy slapping-gevallen beschreven. Zeven filmpjes kunnen 

onder happy slapping in de enge zin van het woord worden geplaatst waarbij de dader 

onverwacht toeslaat bij een onbekend slachtoffer. Bij het bekijken van de filmpjes lijken de 

daders en de slachtoffers onbekenden te zijn voor elkaar. De slachtoffers krijgen onverwacht 

enkele slagen, worden gefilmd en deze filmpjes worden publiekelijk gemaakt door ze op het 

internet te laten circuleren. Deze filmpjes krijgen duidelijk minder likes. Dit kan duiden, in de 

gedachtegang van mevrouw Evi Verdonck (persoonlijke mededeling, 4 mei 2012), op het feit 

dat als jongeren weten dat het om onbekende slachtoffers gaat, het ernstig is en zo zijn humor 

verliest.  

Ook bij de achtergelaten reacties worden deze filmpjes niet geheel positief onthaald. Één 

filmpje krijgt positieve reacties van mensen die klaarblijkelijk, toen het filmpje werd 

opgenomen, er bij waren. De andere filmpjes krijgen commentaren onder de vorm van: ‘(…) 

zo ben je echt niet stoer ofzo.” Twee filmpjes worden hier apart vermeld. Het filmpje met 

18033 likes wordt, ook uit de reacties af te leiden, positief onthaald omdat het een gevoel van 

rechtvaardigheid oproept bij de bezoekers. De vrouw krijgt onverwacht een slag, waarbij haar 

vriend de daders een koekje van eigen deeg geeft. Bij de reacties op het filmpje waar de 

fietser in elkaar geslagen wordt door een groep jongeren, leeft het debat realisme. De reactie 

van een onlinebezoeker, die de echtheid van het filmpje in vraag stelt, lokt een reactie uit van 

iemand die opkomt voor de echtheid van het filmpje.   

Aangezien het hier om de eigenlijke vorm van happy slapping gaat, is random aggression 

goed van toepassing (Silk, 2002). De onverwachte slag brengt het slachtoffer in een kwetsbare 

positie waarbij de dader weinig energie verliest. Bij deze filmpjes gelden ook de kenmerken 

van het expressieve geweld (Farrell, 2010), vanuit imagomanagement, en de intrinsieke 

aantrekkingskracht rond geweld, namelijk het genot van het geweld zelf (de Jong & Schinkel, 

2005).  

Verder zijn er de reeds aangehaalde filmpjes met noemer “verwantschap”. Het slachtoffer, 

een bekende voor de dader, is zichtbaar niet gediend met de situatie. Hij draait zich weg of 

schreeuwt in sommige gevallen echt de pijn uit. Reacties op deze filmpjes blijven in de 

meeste gevallen uit. Het filmpje waar het jongetje door de oudere man wordt geslagen, krijgt 

verdeelde reacties. Sommigen vinden het hilarisch terwijl anderen stil staan bij hoe hard de 
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jongen geslagen wordt. De reacties op het iPad-filmpje zijn positief. Dit is, aan de reacties te 

zien, te wijten aan het feit dat de dader met een iPad slaat en niet zozeer om het gedrag zelf. 

Laat bij deze filmpjes geen verwarring bestaan: dader en slachtoffer mogen elkaar dan wel 

kennen, het gaat hier wel degelijk om reëel geweld. De intrinsieke aantrekkingskracht rond 

geweld kan hier een verklaring bieden (de Jong & Schinkel, 2005). Vertrekkende vanuit de 

gedachte dat het slachtoffer deel uitmaakt van de vriendengroep is het expressieve geweld van 

Farrell (2010) dan weer veel minder toepasselijk. Dit moet wel genuanceerd worden: het 

slachtoffer kan echter gewoon een kennis zijn en moet daarom geen vriend zijn. Een moeilijk 

af te leiden relatie op basis van het beschikbare materiaal.     

Vervolgens bespreken we een categorie happy slapping-filmpjes waar kenmerken van 

pestgedrag, online of offline, onderscheiden kunnen worden. Ook dit is moeilijk af te leiden 

gezien het beschikbare materiaal: is het gedrag herhaaldelijk? In het eerste filmpje slaapt de 

jongen op de schoolbus en krijgt hij een slag in het gezicht. Het fysieke geweld is hier niet de 

kwestie. In eerste instantie bevatten de filmpjes de voor- en achternaam van het slachtoffer. 

Het kan confronterend en beschamend zijn voor de jongen is kwestie wanneer anderen dit te 

zien krijgen. Verder wordt er in een filmpje volgende tekst getoond: “He’s a nice fella. Likes 

men and loves boys!!!”. Naast happy slapping is er mogelijk sprake van een andere, reeds 

aangehaalde, vorm van agressie: outing. De context van dit filmpje is eveneens niet geweten, 

dus zijn conclusies moeilijk te trekken. Toch heeft het filmpje de neiging een seksuele 

voorkeur te verkondigen waar het slachtoffer mogelijk geen toestemming voor gaf. De 

technologische kennis van de dader is echter wel opvallend. Hij heeft de kennis om dergelijke 

filmpjes te maken en kan zich op die manier een machtspositie toekennen. Ook de overige 

filmpjes geven een blijk van pestgedrag. Het tweede filmpje met als titel “fat kid get slapped 

hard” spreekt hieromtrent boekdelen. Verder zijn er filmpjes waarbij het slachtoffer geslagen 

wordt en voor schut gezet wordt op video. Bij het laatste filmpje reageert het slachtoffer niet 

en laat hij het gebeuren. Bij het andere filmpje is dit allerminst het geval: het slachtoffer 

reageert fel en gooit de oorspronkelijke dader op de grond. De filmpjes met veel likes werden 

gewaardeerd doordat ze een vorm van “gerechtigheid” inhoudt. De overige filmpjes lokken 

geen reacties of likes uit.  

De laatste categorie van happy slapping filmpjes is ambigue. Het is moeilijk aan de context af 

te leiden of dit echte gevallen zijn van happy slapping. Na het bekijken lijken dader en 

slachtoffer bekenden te zijn voor elkaar en lijken zij verwikkeld te zijn in een vete. Waarbij de 

dader zijn agressie niet kan bedwingen en het slachtoffer slaat tot hij op de grond ligt. Deze 
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filmpjes kunnen rekenen op veel likes. Desondanks zijn de reacties verdeeld. Sommigen 

moedigen het gedrag aan terwijl anderen tegenstanders zijn. Opmerkelijk is dat in beide 

filmpjes discussie heerst. In het eerste filmpje gaat de discussie over het feit of de dader het 

slachtoffer insluit, hem vervolgens neerslaat en weg gaat. Verder discussieert men over het 

feit dat het slachtoffer zelf stevig gebouwd is en snel neergaat. Bij het tweede filmpje heerst 

de discussie over het feit dat de dader het slachtoffer neerslaat en vervolgens in de 

“herstelpositie” legt, namelijk op zijn zij zodat het slachtoffer niet stikt. Ook deze filmpjes 

kunnen aansluiten bij de inzichten van mevrouw Evi Verdonck (persoonlijke mededeling, 4 

mei 2012). De onlinebezoekers die deze filmpjes leuk vinden, beseffen misschien niet dat dit 

wel degelijk reëel geweld is. Als de onlinebezoekers dit zouden inzien, zou hun enthousiasme 

meer getemperd zijn. Bij deze filmpjes is de verrassende aanslag doorslaggevend net als bij 

willekeurig geweld. Het slachtoffer krijgt een flinke slag waardoor hij geen weerstand meer 

kan bieden tegen eventueel bijkomende slagen.     

4 Studie 2: Survey 

4.1 Onderzoeksvragen 

Studie twee wil nagaan of happy slapping bij Vlaamse jongeren bekend is, wat ze er precies 

onder verstaan, in welke mate ze er persoonlijke of gemedieerde ervaring mee hebben en hoe 

ze er tegenover staan. Doen de Vlaamse jongeren effectief aan happy slapping? Zijn zij al 

dader geweest? Zijn ze reeds slachtoffer of omstander geweest? Heeft geslacht, 

onderwijsvorm en onderwijsjaar eventueel een invloed op dit alles? De methode van studie 

twee bestaat uit een survey die voorgelegd werd aan leerlingen uit het middelbaar onderwijs.  

4.2 Methodologie 

Het onderzoek is een eerste, beperkte aanzet om meer wetenschappelijke gegevens te 

verzamelen over happy slapping. Het Katholiek Scholencentrum Joma te Merksem was bereid 

om deel te nemen aan dit onderzoek. Deze school heeft zowel ASO- als TSO-richtingen. Sint-

Elizabeth was bereidwillig om haar BSO-klassen ter beschikking te stellen. Aangezien deze 

school geen eerste jaar middelbaar inricht, hebben wij een eerste jaar BSO bevraagd uit een 

samenwerkend instituut, Stella Maris. Naast het criterium “onderwijsvorm”, werd ook dat van 

“leeftijd” opgenomen in dit onderzoek. Om dit laatste criterium zo gevarieerd mogelijk aan 

bod te laten komen, hebben we het eerste, derde en zesde jaar van het middelbaar onderwijs 

bevraagd. In het kader van dit onderzoek worden dus negen klassen ondervraagd. De 
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onderverdeling “onderwijsvorm” en “onderwijsjaar” zijn niet toevallig gekozen. In onderzoek 

naar cyberpesten bestudeert men vaak adolescenten. Cyberpesten en andere vormen van 

agressie zijn erg leeftijdsgebonden (Schoffstall & Cohen, 2011). Daarom is het belangrijk om 

het aspect “onderwijsjaar” op te nemen. Hoewel pesten overal voorkomt, toont voorgaand 

onderzoek eveneens een verschil tussen de onderwijsvormen (Walrave & Heirman, 2011). In 

het kader van deze masterproef is het aantal bevraagde jongeren onmogelijk representatief te 

noemen voor de gehele Vlaamse jeugd.  

In het gebruik van een vragenlijst zitten enkele gevaren verscholen (Bryman, 2004). Zo is een 

vragenlijst steeds artificieel en dat zal altijd voelbaar blijven bij de participant. Het gevaar zit 

erin dat de participant de vragenlijst snel wil afronden en zodoende de betrouwbaarheid van 

het onderzoek in het gedrang brengt. Om de ecologische validiteit echter op te waarderen, zijn 

er maatregelingen getroffen (Bryman, 2004). Zoals reeds aangehaald is de enquête afgenomen 

tijdens de lesuren en zonder aanwezigheid van de desbetreffende leerkracht. Dit om sociaal 

wenselijke antwoorden te vermijden. De leerlingen blijven in hun dagelijkse routine of wat er 

het dichtst tegen aanleunt. Er vond geen verandering van klaslokaal plaats en het onderzoek 

werd niet na de schooluren gedaan wanneer de leerlingen snel naar huis willen. Ze zouden 

deze enquête kunnen zien als een rustmoment en zouden rustig de tijd kunnen nemen om deze 

in te vullen. Ikzelf bleef in de klas tijdens de enquête om alles in goede banen te leiden en 

eventuele moeilijkheden op te lossen.  

4.2.1 Gebruikte schalen en directe metingen in de vragenlijst 

De vragenlijst bevat 66 vragen en bestaat uit drie delen. Het eerste deel beslaat de socio-

demografische kenmerken. Hier wordt er onder meer gevraagd naar de leeftijd, geslacht en de 

schoolresultaten. Het tweede deel gaat over het internet- en gsm-gebruik. Welke functies 

gebruiken zij het meest en hoe vaak gebruiken ze deze media? Vermits happy slapping 

gebruik maakt van een gsm en internet, is het vanzelfsprekend dat er gepeild wordt naar het 

gebruik van deze media.  

In het laatste deel wordt er gevraagd naar hun kennis over happy slapping en hun eventuele 

ervaringen hiermee. In dit laatste deel wordt er gebruik gemaakt van directe metingen naar de 

Theory of Planned Behavior van Ajzen (2002), die eerder besproken werd. Alle 

achterliggende factoren werden via een zevenpuntenschaal bevraagd. Zo werd de subjectieve 

norm en de waargenomen gedragscontrole als volgt bevraagd: “Mensen in mijn leven wiens 
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mening ik belangrijk vind, zouden happy slapping afkeuren/goedkeuren” en “Als ik zou 

willen, zou ik aan happy slapping kunnen doen: onwaar/waar". 

De bevragingen naar de attitude van happy slapping is overgenomen van de Jongeren en 

Media Vragenlijst van de Universiteit Antwerpen. Ook hier wordt er via een directe meting 

gevraagd naar de attitude met een zevenpuntenschaal (Ajzen, 2002): “Ik vind happy slapping 

goed/slecht, niet leuk/leuk, spannend/saai, moedig/laf, grappig/niet grappig, 

kinderachtig/volwassen.”  

Zoals reeds besproken in het theoretisch kader gaan jongeren met een hoge biologische staat 

van sensatie avontuurlijke activiteiten uitproberen (Zuckerman, 1994). Net om deze reden 

vonden wij het aangewezen een schaal, die peilt achter sensatie, op te nemen in de vragenlijst. 

Er is geopperd voor de Arnett Inventory Sensation Seeking-schaal (Haynes, Miles & 

Clements, 2002). Deze geeft aan in welke mate mensen op zoek gaan naar veelzijdige, 

nieuwe, complexe en intense sensaties en ervaringen in hun leven. Deze schaal bestaat uit 20 

items met vier antwoordcategorieën, namelijk: 1 = helemaal niet akkoord, 2 = niet akkoord, 3 

= akkoord, 4 = helemaal akkoord. Voorbeelden van de gebruikte items zijn: “Wanneer het 

water heel koud is, verkies ik om niet te zwemmen zelfs als het een warme dag is” en “Ik vind 

het leuk om bij een hoge afgrond te staan en naar beneden te kijken.”    

Na het controleren van de gebruikte schalen blijken deze intern inconsistent. Na een 

factoranalyse van de attitudeschaal en een verwijdering van vier items bij de sensation 

seeking scale was de Cronbach’s alpha respectievelijk 0,830 en 0,614. Aangezien de grens 

van 0,6 overschreden is, kan deze gebruikt worden in de binaire logistische regressie.  

4.3 Resultaten 

De resultaten van het onderzoek zullen stapsgewijs aan bod komen. Beginnende bij een 

algemene beschrijving van de analyse. Na de univariate analyses worden de relaties tussen 

meerdere variabelen besproken en de toegepaste binaire logistische regressie beschreven.   

4.3.1 Univariate analyses 

In totaal werden er 131 jongeren bevraagd. De enquête werd afgenomen in drie scholen: 

Katholiek Scholencentrum Joma (63%), Stella Maris (9%) en Sint-Elizabeth (28%). Uit de 

resultaten blijkt dat het gaat om 93 meisjes (71%)  en 38 jongens (29%). Waar het 

onevenwicht in geslacht overduidelijk is, is dit beter verdeeld over de onderwijsjaren. In het 
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eerste, derde en zesde jaar werden ongeveer een gelijk aantal respondenten bevraagd, 

respectievelijk 43 (33%), 47 (36%), 41 (31%). Ook de onderwijsvormen zijn meer gelijk 

verdeeld in vergelijking met geslacht. 25 leerlingen (28%) werden bevraagd uit het ASO en 

27 uit TSO (31%). Een licht hoger aantal komt uit het BSO, namelijk 36 leerlingen (41%). 

Aangezien er in het eerste middelbaar nog geen onderscheid in onderwijsvorm wordt 

gemaakt, moesten deze leerlingen dit niet aanduiden. Verder behaalt 92% van de leerlingen, 

algemeen gezien, tussen 50% en de 80% op zijn schoolrapport.  

In het tweede deel blijkt dat enkel één leerling geen gsm-toestel heeft (0,8%). Respectievelijk 

104 en 101 leerlingen hebben een filmfunctie (79%)  en een rechtstreekse internetverbinding 

(77%) op hun mobiele telefoon. Uit het onderzoek blijkt eveneens dat deze jongeren 

gemiddeld 138 sms’en sturen per dag met een standaarddeviatie (SD) van 289 en 42 minuten 

per dag bellen (SD 81) met hun gsm. De internetfunctie op hun gsm gebruiken zij gemiddeld 

99 minuten (SD 225) per dag. Indien hun toestel de mogelijkheid biedt om te filmen, nemen 

zij gemiddeld twee filmpjes (SD 3,4) per week op met hun gsm-toestel.  

Op de vraag of zij thuis een internetverbinding hebben, antwoordt 97% van de leerlingen 

positief. In het bezit zijn van een eigen computer is echter minder vanzelfsprekend, hoewel dit 

nog een aanzienlijk aantal is, namelijk 79%. De slaapkamer en de woonkamer zijn de meest 

voorkomende plaatsen waar zij de computer en/of internet gebruiken. Ten slotte bekijken de 

leerlingen gemiddeld 30 filmpjes online (SD van 99,6) per week.  

In het derde en laatste deel van de vragenlijst werd onder meer gevraagd naar hun kennis over 

en attitude ten opzichte van het fenomeen happy slapping. Uit de enquête blijkt dat het 

leeuwendeel, 83% van de jongeren, de term happy slapping niet kent.  46% van de leerlingen 

die de term kent, verneemt het via vrienden en familie. 32% kent het via media of door een 

voorbeeld te hebben gezien op het internet. Indien men verder kijkt naar de beschrijving van 

het fenomeen, zoals “Het heeft iets te maken met blij zijn” en “Iemand slaan zonder reden”, 

duidt dit op het feit dat de kennis bij diegenen die beweren “happy slapping” te kennen toch 

niet altijd juist is of zelfs volledig fout is. Om het overige deel van de enquête te kunnen 

invullen, wordt voor diegenen waarbij de term geen belletje doet rinkelen en voor diegenen 

die een fout beeld hebben van “happy slapping” een omschrijving van deze term gegeven in 

het volgende onderdeel (dat begint op een nieuwe pagina).Vervolgens werd er gevraagd naar 

de ervaringen met happy slapping. Op de vraag of ze zelf ooit iemand hebben aangevallen 

waarbij dit ook gefilmd en verspreid werd, antwoorden elf leerlingen (8%) dit minstens één 
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keer te hebben gedaan. Respectievelijk dertien (10%) en achttien (14%) leerlingen 

antwoorden minstens één keer te hebben gefilmd of een filmpje te hebben verspreid waar 

iemand werd aangevallen. Het slachtoffer blijkt in de meeste gevallen (59%) een onbekende 

te zijn. Die krijgt vaak meerdere harde slagen (52%) te verwerken terwijl het merendeel van 

de omstanders kijkt en niets doet (43%). In 25% van de gevallen wordt het filmpje niet 

verspreid. Indien dit wel gebeurt, is het op de volgende manier: van gsm naar gsm (36%), 

Youtube (25%), Facebook (11%) of e-mail (4%). Als de filmpjes niet worden verspreid, 

blijven de reacties logischerwijs ook uit (39%). In gevallen van verspreiding, kunnen de 

filmpjes voornamelijk op negatieve reacties en commentaren rekenen (36%) en beduidend 

minder positieve reacties (11%). De overige reacties (14%) zijn eveneens negatief getint 

waaronder “schokkende reacties” en reacties die vinden dat de opgenomen actie overdreven 

is.   

De jongeren vergrijpen zich niet enkel aan het deviant gedrag. Uit de resultaten blijkt dat ze 

ook al slachtoffer en omstander van happy slapping zijn geweest. Waar dertien leerlingen 

(10%) minstens één keer slachtoffer zijn geweest van happy slapping, beweren 27 leerlingen 

(21%) hiervan reeds getuige te zijn geweest. Wanneer de jongeren slachtoffer zijn, is de dader 

in 39% van de gevallen een vriend en in 23% van de gevallen een onbekende. Wanneer ze 

getuige zijn, is dit respectievelijk 44% en 37%. Wanneer de leerling getuige is en bijgevolg 

iemand anders slachtoffer, is dit in 44% van de gevallen een onbekende. Zelf slachtoffer en 

ooggetuige zijnde krijgen zij of het desbetreffende slachtoffer voornamelijk harde slagen, 

respectievelijk 54% en 56% krijgt minstens één harde slag. Als slachtoffer moeten ook zij niet 

al te veel rekenen op medeleven van eventuele omstanders (in 15% van de gevallen is er geen 

omstander), 39% van de gevallen kijkt en doet niets, 8% laat zijn afkeuring blijken, 15% komt 

tussen beiden, 15% moedigt het gedrag zelfs aan en 8% doet iets anders negatiefs (bv.: 

lachen). Indien ze zelf omstander zijn, komt 33% tussen beiden en eveneens 33% kijkt en doet 

niets. Zij zijn overigens nooit alleen omstander. Gelijkaardig aan wanneer de leerling dader is, 

nu in de rol van slachtoffer en getuige, wordt het filmpje meestal niet verspreid in 

respectievelijk 69% en 48% van de gevallen. Wanneer dit echter wel verspreid wordt, gebeurt 

dit in 8% van de gevallen van gsm naar gsm of via Youtube. In 15% van de gevallen gebruikt 

de dader Facebook als distributiemiddel. In de rol van getuige wordt het filmpje verspreid van 

gsm naar gsm (22%), via Youtube (15%) of Facebook (15%). Wanneer er reacties komen, 

zijn deze voornamelijk negatief: als slachtoffer 17% en als getuige 60%.      
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De leerlingen moesten ook aangeven in hoeverre zij filmpjes over happy slapping reeds 

doorgestuurd kregen of dit zelf opzochten. Waar 21 leerlingen (16%) aangeven dat ze 

minstens één keer een filmpje doorgestuurd kregen waarbij een persoon die ze kenden werd 

aangevallen, geven 40 leerlingen (31%) aan dat ze minstens één keer een gelijkaardig filmpje 

doorgestuurd kregen over iemand die ze niet persoonlijk kenden. Het zelf opzoeken van 

happy slapping-filmpjes is dan weer veel minder voorkomend, enkel 12% geeft aan dit 

minstens één keer te hebben gedaan. Bovenstaande resultaten duiden toch op een zekere 

aanwezigheid van happy slapping bij de ondervraagde Vlaamse jongeren.  

Ten slotte werd er gevraagd naar hun ervaringen met ander agressief gedrag. Waar het 

opzoeken van happy slapping-filmpjes minder frequent gebeurt, is het bekijken van filmpjes 

over ander agressief gedrag veelvoorkomend. 51% van de leerlingen geeft aan dit minstens 

één keer te hebben gedaan. Deze filmpjes worden voornamelijk op de populaire User 

Generated Content-website, Youtube, opgezocht. 94% van de leerlingen geeft aan deze te 

gebruiken. Deze website laat Facebook (10%) en Netlog (2%) ver achter zich. Bij het 

afsluiten van de vragenlijst wordt er nog gevraagd in hoeverre zij zelf ander agressief gedrag 

vertonen. 54% geeft aan minstens één keer gevochten te hebben op school en 47% beweert 

minstens één keer te hebben gevochten buiten de schoolmuren. Aansluitend hierop geven 

respectievelijk 22 (17%) en 28 (21%) leerlingen aan minstens één keer iemand online gepest 

te hebben of hier zelf reeds het slachtoffer van geweest te zijn. Op de vraag wat hen net drijft 

om iemand aan te vallen, geeft 6% aan minstens één keer iemand te hebben aangevallen om 

hun imago te verbeteren of puur uit verveling (94% geeft aan dit nog nooit te hebben gedaan). 

Geld is nooit een drijfveer om iemand aan te vallen (100% geeft aan dit nooit te hebben 

gedaan).    

4.3.2 Multivariate analyses 

Na de univariate analyses, worden de multivariate analyses besproken. Hierbij is het onder 

andere belangrijk te bespreken hoe de leerlingen gemiddeld scoren op de attitudeschaal en de 

sensation seeking scale. Alvorens deze resultaten te bespreken, worden de invloed van 

“geslacht”, “onderwijsvorm” en “onderwijsjaar” op kennis en uitvoering van happy slapping 

bekeken.  

De kennis omtrent happy slapping bij jongens en meisjes, is niet significant (0,062) maar 

wijst toch op een sterk verband (chi-kwadraat 3,473; df 1). Terwijl 13% van de meisjes 

beweren op de hoogte te zijn van de term happy slapping, kennen dubbel zoveel jongens het 
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fenomeen. Ook de kennis in verband met onderwijsvorm (chi-kwadraat 1,299; df 3) en 

onderwijsjaar (chi-kwadraat 4,102; df 2) gaf geen significantie, respectievelijk 0,729 en 

0,129. Waar leerlingen uit TSO beter op de hoogte zijn  dan ASO en BSO, respectievelijk 

22%, 12% en 14%, hebben ook de leerlingen uit het zesde jaar een betere kennis hierover ten 

opzichte van het eerste en derde jaar: 24%, 19% en 9%. Kennis is één ding, maar in hoeverre 

worden zij er ook mee geconfronteerd?  

Het onderscheid tussen jongens en meisjes is overduidelijk. Jongens vechten significant vaker 

binnen (sign. 0,003; chi-kwadraat 11,676; df 2) en buiten (sign. 0,031; chi-kwadraat 6,942; df 

2)) de schoolmuren, respectievelijk 76% tegenover 45% en 61% tegenover 40%. Dat Meisjes 

vaker online pesten, 18% tegenover 13%, was echter niet significant (sign. 0,589; chi-

kwadraat 1,058; df 2).  Ook het feit dat jongens vaker omstander, slachtoffer en dader, met 

uitzondering de rol van eigenlijke aanvaller, zijn dan meisjes is niet significant (tabel 1).  

Tabel 1  

Kruistabel prevalentie van happy slapping bij jongens en meisjes 

                 Sign.   Chi²  df Meisjes Jongens 

Omstander  0,480; 0,500; 1 19% 25% 

Slachtoffer 0,808; 0,059; 1 10% 11% 

Verspreider 0,663, 0,190; 1 13% 16% 

Filmer 0,429; 0,626; 1 9% 13% 

Aanvaller 0,895; 0,018; 1 9% 8% 

 

Als we dezelfde rolverdeling in verband brengen met de onderwijsvormen en de 

onderwijsjaren zien we het volgende: waar de kennis het eerder liet afweten, is de 

betrokkenheid bij BSO-leerlingen en leerlingen uit het derde jaar vaak hoger.  Hier geldt 

enkel een significantie voor de rol van omstander en het onderwijsjaar (sign. 0,034; chi-

kwadraat 6,750; df 2) 

Algemeen genomen is de attitude, op een zevenpunten attitudeschaal, tegenover happy 

slapping niet geheel positief, namelijk met een gemiddelde van 2,3 (SD 1,2). 

Bovenstaande resultaten duiden op een hogere confrontatie van happy slapping bij jongens. 

Als we de attitude ten opzichte van happy slapping in verband brengen met het geslacht, zien 

we dat jongens eveneens een positievere houding hebben dan meisjes (tabel 2). Jongens staan 

0,6 keer positiever tegenover happy slapping ten opzichte van meisjes op de zevenpunten 
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attitudeschaal (SD 1,55). Ook bij dit verband werd de significantiegrens net overschreden 

maar toch kunnen we duiden op een verschil in attitude (sign. 0,057; chi-kwadraat 35,843; df 

24). 

Tabel 2 

Gemiddelde attitude ten opzichte van happy slapping bij jongens en meisjes 

Ben je een jongen of 

een meisje? Mean N Std. Deviation 

meisje 2,1353 85 1,07598 

jongen 2,6569 34 1,54503 

Total 2,2843 119 1,24407 

 

Indien we de attitude ten opzichte van happy slapping in verband brengen met het 

onderwijsjaar (model sign. 0,019; df 2), lijkt er enkel een significant verschil te zijn tussen de 

leerlingen van het eerste en de zesde jaar (tabel 3). De leerlingen uit het zesde jaar staan 0,8 

keer positiever tegenover happy slapping ten opzichte van de leerlingen uit het eerste jaar. 

Indien we dezelfde redenering maken bij onderwijsvorm, is het model wel significant (0,044) 

maar echter geen significantie tussen de onderwijsvormen.  

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

Tabel 3 

One way anova attitude ten opzichte van happy slapping met factor onderwijsjaar 

 (I) In welk jaar van 

het middelbaar zit 

je momenteel? 

(J) In welk jaar van 

het middelbaar zit je 

momenteel? 

Mean    

Difference (I-

J) 

Sig. 

 

 

Tukey HSD 

 

1ste middelbaar 
 
3de middelbaar ,59184 ,082 

6de middelbaar ,76296
*
 ,019 

 3de middelbaar 
 
1ste middelbaar -,59184 ,082 

6de middelbaar ,17112 ,797 

6de middelbaar 
 
1ste middelbaar -,76296

*
 ,019 

3de middelbaar -,17112 ,797 

Bonferroni 

 

1ste middelbaar 
 
3de middelbaar ,59184 ,098 

6de middelbaar ,76296
*
 ,021 

3de middelbaar 
 
1ste middelbaar -,59184 ,098 

6de middelbaar ,17112 1,000 

6de middelbaar 
 
1ste middelbaar -,76296

*
 ,021 

3de middelbaar -,17112 1,000 
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De leerlingen scoren gemiddeld 2,4 met een standaard deviatie van 0,35 op de sensation 

seeking scale (vierpuntenschaal). Indien we geslacht in verband brengen met dit gegeven is er 

een nihil verschil tussen jongens en meisjes op vlak van sensatiezoeken, namelijk 0,2 in het 

voordeel van de meisjes (SD 0,34). Dit cijfer is echter niet significant (sign. 0,588; chi-

kwadraat 19,920; df 22) 

Tabel 4 

Gemiddelde sensatiezoekend gedrag bij jongens en meisjes 

Ben je een jongen of 

een meisje? Mean N Std. Deviation 

 

 meisje 2,4769 92 ,34254 

jongen 2,3177 36 ,33085 

Total 2,4321 128 ,34555 

Waar de sensation seeking scale geen significante resultaten gaf met de factor  

“onderwijsjaar” (model sign. 0,251; df 2), kwamen er echter wel bruikbare resultaten naar 

boven met de factor “onderwijsvorm” (model sign. 0,033; df 3) in tabel 5.  

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 Tabel 5 

One way anova sensatiezoekend gedrag met factor onderwijsvorm 

 (I) Ik volg ASO, 

BSO, TSO? 

(J) Ik volg ASO, 

BSO, TSO? 

Mean 

Difference (I-

J) Sig. 

 

Tukey HSD 

 

ASO 
 
BSO -,23583

*
 ,031 

TSO -,08769 ,641 

BSO 
 
ASO ,23583

*
 ,031 

TSO ,14815 ,227 

TSO 
 
ASO ,08769 ,641 

BSO -,14815 ,227 

Bonferroni 

 

ASO 
 
BSO -,23583

*
 ,035 

TSO -,08769 1,000 

BSO 
 
ASO ,23583

*
 ,035 

TSO ,14815 ,302 

TSO 
 
ASO ,08769 1,000 

BSO -,14815 ,302 
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Hier is een significant verschil tussen ASO en BSO. BSO-leerlingen zoeken significant meer 

sensatie op dan de ASO-leerlingen (0,24). Een klein verschil tussen de onderwijsvormen, 

maar desalniettemin significant.   

4.3.3 Binaire logistische regressie 

Wanneer we de resultaten van de binaire logistisch regressies bekijken, komen er 

verschillende significante resultaten uit. Elke regressie bevat één, per regressie verschillende, 

afhankelijke variabele. Deze werden reeds gebruikt in de bovenstaande kruistabellen. De 

afhankelijke variabelen worden in verband gebracht met verschillende onafhankelijke, 

covariate variabelen. De opgenomen variabelen zijn enerzijds afkomstig van de reeds 

aangehaalde TPB-model (Ajzen, 1991): attitude, subjectieve norm en waargenomen 

gedragscontrole. Deze werden aangevuld door verscheidene andere variabele die uit 

bovenstaande literatuurstudie relevant bleken, zoals socio-demografische, 

persoonlijkheidskenmerken (sensatiezoekend gedrag) en betrokkenheid.  Van de regressie 

bespreken we telkens het derde blok aangezien hier alle onafhankelijke variabelen opgenomen 

worden.  

Het derde blok uit de eerste regressie met afhankelijke variabele “zelf omstander” heeft een 

algemeen percentage van 83,1% met een stijging van 4,3%. Het percentage zegt enkel dat in 

de regressie er 83,1% kans is om geen omstander te zijn. Dit zegt echter niets over de 

significantie van het model. De Hosmer en Lemeshow test heeft een significantie van 0,703. 

Deze moet boven de 0,05 zijn om een goed model te zijn. Voor elke regressie wijst de 

Hosmer en Lemeshow test op een goed model en heeft elk model eveneens een goede 

significantie.   
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In de eerste regressie zijn er drie onafhankelijke variabelen die een significante invloed 

hebben (tabel 6). Als men in het derde jaar (jaar(1)) zit, heeft dit een significant negatieve 

invloed (-2,468) om omstander te zijn, in vergelijking met het eerste jaar. Als men echter 

reeds zelf slachtoffer (2,324) of verspreider (2,144) was van een happy slapping-filmpje, 

vergroot dit de kans om omstander te worden.   

 Tabel 6 

Binaire logistische regressie met afhankelijke variabele “zelf omstander” 

Significantie model: 0,000 

Nagelkerke R-kwadraat: 0,411 

Hosmer en Lemeshow test: 0,703 

 B Sig. Exp(B) 

Step 

1
a
 

Geslacht ,205 ,757 1,227 

Jaar  ,040  

jaar(1) -2,468 ,020 ,085 

jaar(2) ,088 ,894 1,092 

Onderwijs  ,414  

onderwijs(2) ,015 ,985 1,015 

onderwijs(3) -,965 ,214 ,381 

Attitudeschaal ,253 ,437 1,288 

Subjectievenormdirectemeting ,245 ,427 1,278 

Wgcdirectemeting ,149 ,297 1,161 

Zelfslachtofferdichotoom 2,324 ,009 10,215 

Zelfverspreiddichotoom 2,144 ,003 8,531 

Zelffilmdichotoom ,472 ,601 1,603 

Zelfaanvaldichotoom -,497 ,651 ,608 

Constant -2,986 ,000 ,050 

a. Variable(s) entered on step 1: zelfslachtofferdichotoom, zelfverspreiddichotoom, 

zelffilmdichotoom, zelfaanvaldichotoom. 
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Wanneer de afhankelijke variabele “zelf slachtoffer is”, zijn er drie onafhankelijke variabelen 

met een invloed. In deze regressie heeft blok drie een overall percentage van 93,2% met een 

stijging van 4,2%. Als men zelf reeds omstander (3,012) was, heeft dit een positieve invloed op 

de rol van slachtoffer. Dit is een logisch verband aangezien een gelijkaardige correlatie zich 

voordeed in bovenstaande regressie. Het zesde jaar (jaar(2)) heeft een significant positieve 

invloed (2,876) op het slachtoffer zijn en als men zelf reeds aanvaller was in een happy 

slapping-situatie, heeft de aanvaller (6,365) een significant grotere kans om zelf slachtoffer te 

worden.   

Tabel 7 

Binaire logistische regressie met afhankelijke variabele “zelf slachtoffer” 

Significantie model: 0,00 

Nagelkerke R-kwadraat: 0,529 

Hosmer en Lemeshow test: 0,991 

 B Sig. Exp(B) 

Step 1
a
 Geslacht 1,107 ,267 3,025 

Jaar  ,098  

jaar(1) 2,939 ,077 18,905 

jaar(2) 2,876 ,034 17,739 

Onderwijs  ,253  

onderwijs(2) -18,703 ,998 ,000 

onderwijs(3) 2,132 ,097 8,435 

Attitudeschaal -,321 ,506 ,726 

Subjectievenormdirectemeting ,053 ,895 1,054 

Wgcdirectemeting -,366 ,232 ,694 

Zelfomstanderdichotoom 3,012 ,007 20,336 

Zelfverspreiddichotoom -3,545 ,063 ,029 

Zelffilmdichotoom -,441 ,741 ,644 

Zelfaanvaldichotoom 6,365 ,004 580,889 

Constant -4,965 ,001 ,007 

a. Variable(s) entered on step 1: zelfomstanderdichotoom, zelfverspreiddichotoom, 

zelffilmdichotoom, zelfaanvaldichotoom. 
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De rol van verspreider van filmpjes (tabel 8), heeft invloed van het grootst aantal 

onafhankelijke variabelen. De waargenomen gedragscontrole (-,458) heeft een negatieve 

invloed op de rol van verspreider. Naast dit verband hebben de rollen als omstander (2,628), 

filmer (2,093) en aanvaller (5,304) een significant positieve invloed en dus een grotere kans 

om verspreider te worden van de filmpjes. Het derde blok heeft een algemeen percentage van 

87,8% met een stijging van 2,6%.  

 Tabel 8 

Binaire logistische regressie met afhankelijke variabele “zelf verspreid” 

Significantie model: 0,01 

Nagelkerke R-kwadraat: 0,454 

Hosmer en Lemeshow test: 0,411 

 B         Sig.   Exp(B) 

Step 

1
a
 

Geslacht -,569 ,544 ,566 

Jaar  ,819  

jaar(1) ,445 ,706 1,561 

jaar(2) -,304 ,739 ,738 

Onderwijs  ,974  

onderwijs(2) ,114 ,920 1,121 

onderwijs(3) -,151 ,879 ,860 

Attitudeschaal ,577 ,168 1,780 

Subjectievenormdirectemeting -,104 ,766 ,901 

Wgcdirectemeting -,458 ,044 ,632 

Sensatiezoekenschaal -1,938 ,180 ,144 

Zelfomstanderdichotoom 2,628 ,002 13,846 

Zelfslachtofferdichotoom -4,543 ,090 ,011 

Zelffilmdichotoom 2,093 ,047 8,108 

Zelfaanvaldichotoom 5,304 ,030 201,167 

Constant 1,607 ,664 4,989 

a. Variable(s) entered on step 1: zelfomstanderdichotoom, zelfslachtofferdichotoom, 

zelffilmdichotoom, zelfaanvaldichotoom. 
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Bij de regressie met afhankelijke variabele “zelf gefilmd” heeft de waargenomen 

gedragscontrole (WGC) en de rol van verspreider een significante invloed. Waar de rol van 

verspreider (3,229) en de WGC (,624) een positieve invloed hebben, heeft de attitude ten 

opzichte van happy slapping (-1,694) een negatieve invloed.  

Tabel 9 

Binaire logistische regressie met afhankelijke variabele “zelf gefilmd”  

Significantie model: 0,000 

Nagelkerke R-kwadraat: 0,587 

Hosmer en Lemeshow test: 0,827  

 B Sig. Exp(B) 

Step 

1
a
 

Geslacht 1,798 ,119 6,040 

Jaar  ,141  

jaar(1) ,630 ,720 1,878 

jaar(2) 2,653 ,073 14,197 

Onderwijs  ,950  

onderwijs(2) -21,711 ,998 ,000 

onderwijs(3) ,370 ,750 1,448 

Attitudeschaal -1,694 ,038 ,184 

Subjectievenormdirectemeting ,586 ,280 1,797 

Wgcdirectemeting ,624 ,025 1,866 

Sensatiezoekenschaal -3,151 ,105 ,043 

Zelfomstanderdichotoom ,863 ,407 2,371 

Zelfslachtofferdichotoom ,029 ,984 1,029 

Zelfverspreiddichotoom 3,229 ,027 25,256 

Zelfaanvaldichotoom ,928 ,620 2,530 

Constant 2,724 ,552 15,245 

a. Variable(s) entered on step 1: zelfomstanderdichotoom, zelfslachtofferdichotoom, 

zelfverspreiddichotoom, zelfaanvaldichotoom. 
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De laatste regressie (tabel 10), met een algemeen percentage van 95,7% en een stijging van 

3,5% in het derde blok, is overigens de regressie met de minst significante verbanden tussen 

de afhankelijke en onafhankelijke variabelen. De rol van aanvaller heeft enkel een significant 

verband met de rol van slachtoffer. Slachtoffer zijnde van happy slapping heeft een significant 

positieve invloed op de rol van aanvaller. Slachtoffers vergrijpen zich dus zelf ook aan de 

feiten.       

Tabel 10 

Binaire logistische regressie met afhankelijke variabele “zelf aanvallen” 

Significantie model: 0,000 

Nagelkerke R-kwadraat: 0,725 

Hosmer en Lemeshow test: 0,999 

 B Sig. Exp(B) 

Step 

1
a
 

Geslacht ,186 ,900 1,204 

Jaar  ,458  

jaar(1) -3,595 ,235 ,027 

jaar(2) -1,041 ,449 ,353 

Onderwijs  ,992  

onderwijs(2) -16,357 ,998 ,000 

onderwijs(3) -,208 ,899 ,812 

Attitudeschaal -,283 ,753 ,754 

Subjectievenormdirectemeting -,194 ,819 ,824 

Wgcdirectemeting ,842 ,055 2,322 

Sensatiezoekenschaal 4,257 ,073 70,570 

Zelfomstanderdichotoom -,906 ,554 ,404 

Zelfslachtofferdichotoom 7,139 ,031 1260,646 

Zelfverspreiddichotoom 6,687 ,067 801,874 

Zelffilmdichotoom -,122 ,950 ,885 

Constant -18,715 ,030 ,000 

a. Variable(s) entered on step 1: zelfomstanderdichotoom, zelfslachtofferdichotoom, 

zelfverspreiddichotoom, zelffilmdichotoom. 

 

 

Bovenstaande resultaten brengen een eerste zicht op de feiten van de studies. Wat volgt is een 

wetenschappelijke duiding: deze resultaten in verband brengen met elkaar en met eerder 

uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek. Dit heeft als doel een beter inzicht te krijgen in de 

resultaten van de uitgevoerde studies.  
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4.4 Discussie  

Vooraleer we de resultaten uit studie twee bespreken, vinden we een nuancering op zijn 

plaats. Een kleine groep van 131 participanten kan onmogelijk een goede representatie 

vormen voor de hele Vlaamse jeugd. Deze resultaten moeten in dit opzicht dan ook met de 

nodige behoedzaamheid bekeken worden. Bovendien blijken de resultaten van de multivariate 

analyses vaak niet significant te zijn. Een verklaring hiervoor is de geringe steekproef. 

Desalniettemin kunnen er voorzichtig conclusies getrokken worden.  

Jongens blijken vaker te vechten binnen en buiten de schoolmuren. Ook op vlak van happy 

slapping zijn ze beter vertegenwoordigd in de rol van zowel slachtoffer, omstander en dader 

met uitzondering van de eigenlijke aanvaller. Een weinig verrassend resultaat gezien 

voorgaand onderzoek van Tokunaga (2010) en Calvete et al. (2010). Het vergrijpen aan 

dergelijk agressief gedrag is niet onlogisch gezien hun positievere houding hier tegenover. Dit 

moet echter genuanceerd worden. De algemene attitude tegenover happy slapping is eerder 

negatief. Een, in voorgaand onderzoek bevestigd (Menesini et al., 1997), contradictorisch 

verschijnsel dat jongeren een negatieve houding hebben tegenover agressief gedrag maar dit 

toch geregeld gebruiken als “oplossing” voor het desbetreffende probleem, is en blijft een 

merkwaardig gegeven. Een oplossing waar BSO-leerlingen, uit dit onderzoek, frequenter 

gebruik van maken dan hun kennis omtrent happy slapping doet uitschijnen. Een opvallend 

resultaat is dat leerlingen uit het derde jaar een kleinere kans hebben om omstander te zijn en 

leerlingen uit het zesde jaar net de rol van slachtoffer vaker mogen verwachten.  

Uit de regressie bleek, in tegenstelling tot de literatuur, sensatiezoekend gedrag allerminst een 

verband te hebben met happy slapping. Deze schaal  heeft geen significant verband met noch 

de verspreider, noch de filmer of de aanvaller van happy slapping. Het zoeken van sensatie is 

in dit opzicht een weinig verklarende factor voor happy slapping. Uiteraard kan deze 

conclusie herbekeken worden in uitvoering van toekomstig wetenschappelijk onderzoek.  

Er bleken evenwel verbanden tussen de verschillende rolverdelingen van happy slapping. Een 

eerste significant verband is te vinden tussen verspreider en omstander. Dit lijkt een logisch 

verband maar is toch, gezien de leemte omtrent dit onderwerp, een belangrijk resultaat. Het 

toont aan dat de verspreider van het filmpje vaak zelf aanwezig is tijdens de happy slapping-

daad. Aansluitend hierop vergroot “het zelf filmen” de kans op “het zelf verspreiden” van het 

opgenomen materiaal. Kortom: wanneer iemand happy slapping filmt, vergroot dit de kans 

dat diezelfde persoon het filmpje zal verspreiden op het internet. Ook de rol van aanvaller had 



35 

 

een significante invloed op “het zelf verspreiden”. Verder hebben de rollen “aanvaller” en 

“slachtoffer” een invloed op elkaar. Slachtoffer zijn vergroot de kans om aanvaller te worden 

en omgekeerd. Ook dit gegeven is allerminst ongewoon gezien de bovenstaande literatuur van 

Twemlow et al. (1996) en Hanisch en Guerra (2004). Of een slachtoffer gelijkaardig deviant 

gedrag vertoont in een later stadium vanwege wraakgevoelens of gerechtigheid, is 

onduidelijk. Dit zal moeten blijken uit toekomstig onderzoek. 

Ten slotte zorgt de waargenomen gedragscontrole voor een kleinere kans op verspreiding. 

Indien de potentiële verspreider minder privacy heeft van thuis uit, bv.: geen eigen computer 

of een strikte controle van de ouders op het internetgebruik, zal deze moeilijker de filmpjes 

kunnen verspreiden. Ook dit ligt in het verlengde van de bovenstaande literatuur (Walrave en 

Heirman, 2011).     

5 Conclusie en toekomstig onderzoek  

Vanuit de theorie werd happy slapping gekaderd binnen bredere velden van agressie: 

cyberpesten en willekeurige agressie. Aansluitend hierop werden verscheidene mogelijke 

drijfveren achter en redenen voor dit deviant gedrag besproken. Ook de invloed van media en 

groepsvorming werden aangehaald om het fenomeen volledig te omkaderen. Bovenstaande 

resultaten van beide studies tonen een zekere aanwezigheid van happy slapping aan bij 

Vlaamse jongeren. Het belang van geslacht, onderwijsvorm en onderwijsjaar resulteerde 

eveneens uit de verschillende studies. Ten slotte heeft het onderzoek resultaten uit andere 

velden van agressie voor happy slapping bewezen: een gelijkaardige rolverschuivingen tussen 

slachtoffer-dader-omstander. Een bewijs dat happy slapping een fenomeen is dat centraal 

gepositioneerd staat tussen verschillende pest- en agressievelden.  

Toekomstig, grootschalig onderzoek kan aan de hand van deze studie op een representatieve 

manier controleren of happy slapping een trend is bij de gehele Vlaamse jeugd. De invloed 

van sensatiezoekend gedrag bleek in deze studie een weinig verklarende factor. Toch is het 

aangewezen, steunend op voorgaande literatuur, dit criterium op te nemen in toekomstig 

onderzoek omtrent happy slapping en meer bepaald agressie bij jongeren. Verder kan deze 

studie aanleiding geven tot het dieper onderzoeken van specifieke vormen van agressie: 

willekeurige agressie en expressief geweld. De leemte in wetenschappelijk onderzoek omtrent 

dit onderwerp is alles behalve volledig gedicht. Toch zijn er na deze studie meer inzichten en 

werd een eerste bouwsteen gelegd om verder te verruimen.  
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7 Bijlagen 

7.1 Bijlage A (Happy slapping-tabel) 

Korte omschrijving Context Zoekterm 
Likes/ 

dislikes 

Jaar van 

uploading 
Hyperlink 

Man praat en slaat 

onverwacht de andere 

tegen de grond. 

happy 

slapping met 

ruzie 

bitch slap 380/31 2010 http://www.yout

ube.com/watch?

v=RYAUB8Sm

N6g&feature=re

lated 

Man praat en slaat 

onverwacht de andere 

tegen de grond. 

happy 

slapping met 

ruzie 

bitch slap 91/11 2010 http://www.youtu

be.com/watch?v=

h-

VpIXV7aYQ&N

R=1&feature=end

screen  

Jongen wijst zijn 

slachtoffer aan en slaat 

hem van zijn 

skateboard. 

happy 

slapping  

happy 

slappin’ 

2/2 2008 http://www.youtu

be.com/watch?v=

IXfKbPd5PjM 

 

Meisjes die een jongen 

onverwacht slaan in 

een winkel.  

happy 

slapping  

Happy 

slappin’ 

1/0 2009 http://www.youtu

be.com/watch?v=

ypACvmdT9sU 

Mannen slaan 

onverwacht vrouw en 

de vriend begint in te 

slaan op de daders. 

happy 

slapping  

happy 

slapping 

18033/

390 

2006 http://www.youtu

be.com/watch?v=

RJQtF3iGzTA&f

eature=related 

 

Op de schoolbus krijgt 

een jongen, die slaapt, 

een slag. Ook een vorm 

van outing in dit 

filmpje.   

happy 

slapping in 

combinatie 

met 

pestgedrag 

happy 

slapping 

0/0 2008 http://www.youtu

be.com/watch?v=

8ccy3AW39Gs&f

eature=endscreen

&NR=1 

 

Jongetje krijgt harde 

slag van man achter 

zich. 

verwantschap happy 

slapping 

550/ 

174 

2007 http://www.youtu

be.com/watch?v=

1XTmhBWbaOU

&feature=related 

Jongen legt het zwijgen 

op aan een kennis en 

krijgt een slag van de 

cameraman. 

verwantschap happy 

slapping 

819/ 

915 

2009 http://www.youtu

be.com/watch?v=

7OHZL4-

jAys&feature=fv

wrel 

Jongen geeft een slag 

met een iPad aan 

andere jongen. 

verwantschap happy 

slapping 

2472/ 

89 

2011 http://www.youtu

be.com/watch?v=

WPRGV3YN31c

&feature=related 
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Een jongen daagt 

iemand uit en slaat 

hem. Deze haalt 

onverwacht uit.  

happy 

slapping in 

combinatie 

met 

pestgedrag 

happy 

slapping 

4487/ 

146 

2011 http://www.youtu

be.com/watch?v=

mEqniEvNcnk&f

eature=related 

 

Jongen steekt de straat 

over en slaat iemand 

die op de bus wacht. 

happy 

slapping  

happy 

slapping 

0/14 2009 http://www.youtu

be.com/watch?v=

oPPjX710Rqw&f

eature=related 

Twee jongens op een 

schoolbus beginnen de 

voorzittende klasgenoot 

te slaan. 

verwantschap happy 

slapping 

0/0 2008 http://www.youtu

be.com/watch?v=

mcuxRqlZofA 

 

Jongeren slaan een 

fietsende jongen in 

elkaar. 

happy 

slapping  

happy 

slapping 

1/2 2008 http://www.youtu

be.com/watch?v=

eHV-Gk9zoUQ 

 

Een jongen loopt de 

speelplaats over en 

slaat iemand. 

happy 

slapping  

happy 

slapping 

0/3 2006 http://www.youtu

be.com/watch?v=

fI0EgqePQv4 

Slapende jongen op 

schoolbus krijgt een 

slag en draait zich om. 

verwantschap happy 

slapping 

1/3 2007 http://www.youtu

be.com/watch?v=

1nmnht38Gmo 

 

In de schoolgangen 

wordt een jongen in het 

aangezicht geslagen. 

verwantschap happy 

slapping 

0/0 2011 http://www.youtu

be.com/watch?v=

1qWGzm_AFTI 

 

Jongen krijgt 

onverwacht enkele 

slagen van een andere 

jongen. 

happy 

slapping  

happy 

slapping 

2/1 2009 http://www.youtu

be.com/watch?v=

8LcpTGWYlSQ 

 

Een compilatie van 

verschillende happy 

slapping incidenten 

door en met 

allochtonen. 

een 

compilatie 

van happy 

slapping 

gevallen 

happy 

slapping 

1/0 2010 http://www.youtu

be.com/watch?v=

GSu0pmtSedk 

 

Slapende jongen wordt 

met veters geslagen in 

zijn tent. 

verwantschap happy 

slapping 

0/0 2008 http://www.youtu

be.com/watch?v=i

ZHshUb3m3o 

Jongen krijgt een slag 

van klasgenoot en 

reageert niet. 

happy 

slapping in 

combinatie 

met 

pestgedrag 

happy 

slapping 

0/0 2008 http://www.youtu

be.com/watch?v=

DONQrtNoVec 
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7.2 Bijlage B (Vragenlijst) 

Beste leerling, 

Ik studeer Communicatiewetenschappen aan de Universiteit Antwerpen. Voor mijn eindwerk doe ik 

een onderzoek naar “happy slapping” bij jongeren in Vlaanderen.  Je zou mij daarbij kunnen helpen, 

door deze vragenlijst zo eerlijk en zo volledig mogelijk te beantwoorden.  

Jouw antwoorden komen enkel bij mij terecht en zullen dus niet worden doorgegeven aan je 

leerkrachten, ouders, klasgenoten of andere personen.   

Alvast bedankt voor je medewerking!  

Peter 
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Deel 1: achtergrondkenmerken 

In dit eerste deel worden er enkele vragen gesteld over je persoonlijke achtergrondkenmerken, 

zoals, je school, je leeftijd en je geslacht.    

1. Wat is de naam van je middelbare school?     

  

2. Ben je een jongen of een meisje? 

 Jongen  

 Meisje  

 

3. In welke jaar van het middelbaar zit je momenteel? 

 1
ste

 middelbaar, ga dan naar vraag 5. 

 2
de

 middelbaar, ga dan naar vraag 5. 

 3
de

 middelbaar 

 4
de

 middelbaar 

 5
de

 middelbaar 

 6
de

 middelbaar 

 

4. Ik volg: 

 Algemeen Secundair Onderwijs (ASO) 

 Beroeps Secundair Onderwijs (BSO) 

 Technisch Secundair Onderwijs (TSO) 

 

5. In welk jaar ben je geboren? 

 

6. Mijn algemeen punt op mijn schoolrapport is meestal: 

 Onder de 40% 

 40%-50% 

 50%-60% 

 60%-70% 

 70%-80% 

 Boven de 80% 

 

 

7. Kruis aan in hoeverre je akkoord bent met volgende stellingen. (Lees de stelling goed 

na) 
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 Helemaal niet 

akkoord 

Niet 

akkoord 

akkoord Helemaal 

akkoord 

Ik kan begrijpen dat het 

interessant is om met iemand te 

trouwen uit het buitenland. 

    

Wanneer het water heel koud is, 

verkies ik om niet te zwemmen 

zelfs als het een warme dag is. 

    

Als ik gedurende lange tijd moet 

wachten, ben ik altijd heel 

geduldig. 

    

Wanneer ik naar muziek luister, 

heb ik deze graag heel luid. 

    

Wanneer ik een uitstap maak, 

vind ik dat het leukste als er zo 

weinig mogelijk planning 

bijkomt.  

    

Ik kijk nooit naar films die 

beangstigend of verschietachtig 

zijn. 

    

Ik vind het leuk om op te treden 

of te spreken voor een groep 

mensen 

    

Als ik naar een pretpark ga, 

verkies ik de achtbanen en 

andere snelle attracties boven de 

rustige.    

    

Ik reis graag naar vreemde en 

ver gelegen plaatsen.  

    

Ik zou nooit gokken met een 

geldinzet, zelfs al zou ik het me 

kunnen veroorloven.  

    

Ik zou het fijn gevonden hebben 

als ik een ontdekker was van een 

onbekend land.  

    

Ik kijk graag films met veel 

ontploffingen en auto-

achtervolgingen.  

    

Ik houd niet van zeer pikant 

eten. 

    

Ik werk, algemeen bekeken, 

beter onder druk. 

    

Ik heb graag de televisie aan 

terwijl ik andere dingen doe, 

zoals lezen of kuisen.  

 

    

 

Ik zou het interessant vinden om 
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een auto-accident te zien in het 

echte leven.   

Ik bestel liever iets wat ik al ken 

in een restaurant.  

    

Ik vind het leuk om bij een hoge 

afgrond te staan en naar beneden 

te kijken.  

    

Als het mogelijk was om een 

andere planeet of de maan gratis 

te bezoeken, zou ik me 

onmiddellijk inschrijven.  

    

Ik begrijp dat je enthousiast bent 

tijdens een oorlogsstrijd.   

    

 

 

Deel 2: Internet en gsm-gebruik 

In het volgende deel worden er vragen gesteld over je internet en gsm-gebruik. De vragen 

zullen voornamelijk gaan over waar, hoe, wanneer en waarom je deze middelen gebruikt.    

8. Heb je een eigen gsm-toestel?  

 Ja 

 Neen, ga dan naar 11.  

 

9. Heb jij een filmfunctie op je gsm-toestel? 

 Ja 

 Neen 

 Ik weet het niet 

 

10. Heb je een rechtstreekse verbinding met het internet via je gsm-toestel?  

 Ja 

 Neen 

 Ik weet het niet 

 

11. Hoeveel sms’en verstuur je gemiddeld per dag tijdens een normale week (geen 

vakantieperiode). Maak een schatting van het aantal berichten en vul dat getal in. 

 

 

 

 

12. Geef aan hoe lang je belt per dag tijdens een normale week (geen vakantieperiode). 

Maak een schatting van het aantal uur en minuten en vul dit getal in. 

 

Aantal sms’en  

per dag:  
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 Uren Minuten 

Telefoongesprekken (tijd 

per dag) 

  

 

13. Geef aan hoeveel filmpjes je opneemt met je gsm-toestel tijdens een normale week 

(geen vakantieperiode). Maak een schatting van het aantal en vul dit getal in. 

Aantal filmpjes 

per week: 

 

 

14. Geef aan hoe lang je op internet zit met je gsm-toestel per dag tijdens een normale 

week (geen vakantieperiode). Maak een schatting van het aantal uur en minuten en vul 

dit getal in.  

 

 Uren Minuten 

Internetgebruik (tijd       

per dag) 

  

 

 

15. Heb je thuis internet? 

 Ja 

 Neen 

 

16. Heb je een eigen computer? 

 Ja 

 Neen 

 

17. Waar gebruik je jouw computer het meest? 

 Op je slaapkamer 

 In de woonkamer 

 In de keuken 

 Andere:……. 

 

18. Geef aan hoeveel filmpjes je bekijkt op het internet tijdens een normale week (geen 

vakantieperiode). Maak een schatting van het aantal en vul dit in.  

Aantal filmpjes 

per week: 

 

 

 

Deel 3: Happy slapping 

Dit laatste deel gaat specifiek over “happy slapping”. De vragen gaan hier voornamelijk over 

of je het fenomeen kent en hoe je er tegenover staat.   
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19. Weet je wat happy slapping is? 

 Ja 

 Neen, ga dan naar vraag 22.  

 

20. Van waar ken je happy slapping? Je mag meerdere vakjes aankruisen. 

 Mijn vrienden, familie, leerkrachten, kennissen …hebben mij verteld wat 

Happy Slapping is 

 Ik heb via televisie, radio, kranten, tijdschriften …vernomen wat Happy 

Slapping is 

 Ik heb al eens een voorbeeld van happy slapping gezien op het internet 

 Via een andere weg, namelijk: …….. 

 

 

 

21. Kan je in jouw eigen woorden beschrijven wat happy slapping is: 
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Er wordt van happy slapping gesproken als een aantal mensen iemand aanvalt, deze aanval 

opneemt via een camera (van een gsm) en wordt doorgestuurd van de ene gsm naar de andere 

of via het internet (bv.: Youtube, Facebook of e-mail).  

 

Ervaringen met happy slapping 

Duid aan op welke manieren jij al eens te maken hebt gehad met happy slapping! 

22. Heb jij zelf al eens iemand aangevallen (waarbij dat ook werd gefilmd en waarbij het 

filmpje via het internet of via gsm werd verspreid)?  

 Neen, nog nooit 

 Ja, één keer 

 Ja, meerdere keren 

 

23. Heb jij zelf al eens iemand gefilmd die werd aangevallen (en waarvan het filmpje ook 

via het internet of via gsm werd verspreid)?  

 Neen, nog nooit 

 Ja, één keer 

 Ja, meerdere keren 

 

24. Heb je zelf al eens een filmpje verspreid via internet of gsm van iemand die werd 

aangevallen en gefilmd (door jezelf of door iemand die je kent)?  

 Neen, nog nooit 

 Ja, één keer 

 Ja, meerdere keren 

 

25. Wie was het slachtoffer? 

 Een kennis 

 Een vriend 

 Een onbekende 

 Andere:…………….. 

 

26. Wat werd er met het slachtoffer gedaan? 

 Hij/zij kreeg één onschuldige slag 

 Hij/zij kreeg één  harde slag 

 Hij/zij kreeg meerdere onschuldige slagen 

 Hij/zij kreeg meerdere harde slagen 

 Andere:……………. 
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27. Hoe reageerden de eventuele omstanders? 

 Er waren er geen 

 Ze moedigden het gedrag aan 

 Ze lieten hun afkeuring blijken 

 Ze kwamen er tussen om het te doen stoppen 

 Ze keken en deden niets 

 Andere:…………………….. 

 

28. Hoe werd het filmpje verspreid? 

 Het werd niet verspreid 

 Van gsm naar gsm 

 Via websites als Youtube 

 Via mail 

 Via facebook 

 Andere:………….. 

 

29. Wat waren de reacties op dit filmpje 

 Er waren er geen 

 Vooral positieve reacties 

 Vooral negatieve reacties 

 Andere:…………………. 

 

30. Heb je ooit al eens een filmpje doorgestuurd gekregen via internet of gsm waarbij 

iemand die je kent werd aangevallen? 

 Neen, nog nooit 

 Ja, één keer 

 Ja, meerdere keren 

 

31. Heb je ooit al eens een filmpje doorgestuurd gekregen via internet of gsm waarbij 

iemand die je niet persoonlijk kent werd aangevallen? 

 Neen, nog nooit 

 Ja, één keer 

 Ja, meerdere keren 

 

32. Heb je ooit zelf al eens een filmpje op internet opgezocht dat over Happy Slapping 

ging?  

 Neen, nog nooit 

 Ja, één keer 

 Ja, meerdere keren 
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33. Ben je zelf al het slachtoffer geweest van happy slapping? 

 Neen, nog nooit, ga dan naar vraag 39.  

 Ja, één keer 

 Ja, meerdere keren 

 

34. Wie was/waren de dader/s? 

 Een kennis/kennissen 

 Een vriend/vrienden 

 Een onbekende/onbekenden 

 Andere:…………….. 

 

35. Wat deed/deden de dader/s net? 

 Ze gaven één onschuldige slag 

 Ze gaven één  harde slag 

 Ze gaven meerdere onschuldige slagen 

 Ze gaven meerdere harde slagen 

 Andere:……………. 

 

36. Hoe reageerden de eventuele omstanders? 

 Er waren er geen 

 Ze moedigden het gedrag aan 

 Ze lieten hun afkeuring blijken 

 Ze kwamen er tussen om het te doen stoppen 

 Ze keken en deden niets 

 Andere:…………………….. 

 

37. Hoe werd het filmpje verspreid? 

 Het werd niet verspreid 

 Van gsm naar gsm 

 Via websites als Youtube 

 Via mail 

 Via facebook 

 Andere:………….. 

 

38. Wat waren de reacties op dit filmpje? 

 Er waren er geen 

 Vooral positieve reacties 

 Vooral negatieve reacties 

 Andere:…………………. 
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39. Ben je zelf al omstander geweest van happy slapping? 

 Neen, nog nooit, ga dan naar vraag 47 

 Ja, één keer 

 Ja, meerdere keren 

 

40. Wie was/waren de dader/s? 

 Een kennis/kennissen 

 Een vriend/vrienden 

 Een onbekende/onbekenden 

 Andere:…………….. 

 

41. Wie was het slachtoffer? 

 Een kennis 

 Een vriend  

 Een onbekende 

 Andere:………… 

 

42. Wat deed/deden de dader/s net? 

 Ze gaven één onschuldige slag 

 Ze gaven één  harde slag 

 Ze gaven meerdere onschuldige slagen 

 Ze gaven meerdere harde slagen 

 Andere:……………. 

 

43. Hoe reageerden jij als omstander? 

 Ik  moedigde het gedrag aan 

 Ik liet mijn afkeuring blijken 

 Ik kwam tussen beiden 

 Ik keek en deed niets 

 Andere:…………………….. 

 

44. Hoeveel omstanders waren er? 

 Ik was alleen 

 We waren met 2, inclusief mezelf 

 We waren met meer dan 3, inclusief mezelf 
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45. Hoe werd het filmpje verspreid? 

 Het werd niet verspreid, ga dan naar vraag 47 

 Van gsm naar gsm 

 Via websites als Youtube 

 Via mail 

 Via facebook 

 Andere:………….. 

 

46. Wat waren de reacties op dit filmpje? 

 Er waren er geen 

 Vooral positieve reacties 

 Vooral negatieve reacties 

 Andere:…………………. 

 

Algemene houding tegenover happy slapping 

In welke mate ben je het eens met de volgende uitspraken? Hoe dichter je het kruisje bij een 

woord zet, hoe meer je vindt dat dat woord van toepassing is. 

47. Ik vind happy slapping:  

Goed O          O          O          O          O          O          O Slecht 

Niet leuk O          O          O          O          O          O          O Leuk 

Spannend O          O          O          O          O          O          O Saai 

Moedig O          O          O          O          O          O          O Laf 

Grappig O          O          O          O          O          O          O Niet grappig 

Kinderachtig O          O          O          O          O          O          O Volwassen 

 

48. De meeste mensen die belangrijk zijn voor mij vinden dat ik  

 

aan happy slapping moet doen.  

 

49. Mensen in mijn leven wiens mening ik belangrijk vind, zouden happy slapping 

  

 

50. Mensen die belangrijk zijn voor mij doen zelf aan happy slapping: 

 

 

 

 

niet O          O          O          O          O          O          O wel 

afkeuren O          O          O          O          O          O          O goedkeuren 

onwaar  O          O          O          O          O          O          O waar  
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51. Mensen in mijn leven wiens mening ik belangrijk vind, doen  

  

aan happy slapping.  

 

52. Aan happy slapping doen, is voor mij: 

 

 

53. Als ik zou willen, zou ik aan happy slapping kunnen doen: 

 

 

54. Hoeveel controle en beslissingsrecht heb je om zelf aan happy slapping te doen: 

  

55. De beslissing ligt voornamelijk bij mezelf om aan happy slapping te doen: 

 

56. Ik ben van plan aan happy slapping te doen de komende maanden: 

 

57. Ik zal proberen aan happy slapping te doen de komende maanden: 

 

Andere ervaringen met agressief gedrag 

58. Heb je ooit zelf al eens een filmpje op internet opgezocht dat over ander agressief 

gedrag ging?  

 Neen, nog nooit, ga dan naar vraag 60.  

 Ja, één keer 

 Ja, meerdere keren 

 

59. Waar heb je dit filmpje opgezocht? 

 Youtube 

 Facebook 

 Netlog 

 Andere:……………. 

 

niet O          O          O          O          O          O          O wel 

volledig 

onmogelijk 

O          O          O          O          O          O          O volledig  

mogelijk 

onwaar  O          O          O          O          O          O          O waar  

geen 

controle 

O          O          O          O          O          O          O volledige 

controle 

volledig  

oneens  

O          O          O          O          O          O          O volledig  

eens 

heel 

onwaarschijnlijk 

O          O          O          O          O          O          O heel 

waarschijnlijk 

onwaar O          O          O          O          O          O          O waar 
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60. Heb je ooit zelf al eens gevochten op school? 

 Neen, nog nooit 

 Ja, één keer 

 Ja, meerdere keren 

 

61. Heb je ooit zelf al eens gevochten buiten de schoolmuren? 

 Neen, nog nooit 

 Ja, één keer 

 Ja, meerdere keren 

62. Heb je ooit zelf al eens iemand gepest via het internet? 

 Neen, nog nooit 

 Ja, één keer 

 Ja, meerdere keren 

 

63. Ben je ooit zelf al eens gepest via internet? 

 Neen, nog nooit 

 Ja, één keer 

 Ja, meerdere keren 

 

64. Heb je ooit zelf iemand aangevallen om je imago te verbeteren? 

 Neen, nog nooit 

 Ja, één keer 

 Ja, meerdere keren 

 

65. Heb je ooit zelf iemand aangevallen om geld te kunnen bemachtigen? 

 Neen, nog nooit 

 Ja, één keer 

 Ja, meerdere keren  

 

66. Heb je ooit zelf iemand aangevallen enkel uit verveling? 

 Neen, nog nooit 

 Ja, één keer 

 Ja, meerdere keren 

Als je nog opmerkingen hebt, kan je deze in de onderstaande ruimte kwijt. 

HARTELIJK BEDANKT VOOR JE MEDEWERKING!  
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7.3 Bijlage C (Transcriptie interview) 

Evi Verdonck, een onderzoekster van het Leuvens Instituut voor Criminologie van de 

Katholieke Universiteit Leuven, was bereid een interview te doen omtrent happy slapping. Zij 

heeft reeds ervaring met het onderwerp. Bij een vorig onderzoek, Jongeren en geweld, had zij 

een casus rond ‘happy slapping’ opgenomen. Het interview vond plaats op 4 mei 2012 om 

13u30 te Leuven. 

Peter De Klerck: Om te beginnen, hoe zou u happy slapping definiëren? 

Evi verdonck: Als ik een definitie moet geven, geef ik de meest gangbare. Dan zou ik het 

definiëren als een groep jongeren die een willekeurig slachtoffer of persoon aanvallen en dit 

dan op video plaatsen met een gsm of een videocamera. Ik denk tegenwoordig meer met de 

gsm. Het vervolg is dit dan op internet plaatsen. 

Is het slachtoffer dan vooral een bekend of onbekend figuur? 

Dit wilde ik net nog toevoegen. Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen reële zaken 

waarbij er echt een groep jongeren een willekeurig persoon op straat iets aandoen en filmpjes 

die in scène zijn gezet door vrienden onderling. Dit zijn twee aparte zaken die beiden wel 

onder happy slapping verstaan worden.   

Op welke manier verhoudt deze vorm van agressie zich ten opzichte van van andere 

vormen van agressie?  

Welke vormen van agressie? 

Bijvoorbeeld cyberpesten, willekeurig of expressief geweld? 

De naam zegt het zelf: happy slapping. Jongeren doen het voornamelijk voor het plezier en 

ook deels misschien omdat ze zich vervelen. Daarom zoeken ze met vrienden dergelijk plezier 

op om de tijd te verdrijven. Ik denk dat daar voornamelijk het grootste verschil in zit met 

andere vormen van geweld.    

Zou u happy slapping ook linken met cyberpesten of is het een andere vorm? 

Pesten is niet echt mijn expertiseveld maar happy slapping is wel een vorm van cyberpesten. 

De filmpjes worden op internet gezet dus het houdt ongetwijfeld een vorm van cyberpesten in. 

Het slachtoffer wordt er later terug mee geconfronteerd. Anderen, misschien klasgenoten, zien 
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dit en kunnen hem vervolgens beginnen pesten, bedreigen of uitlachen. Er is wel een verband 

tussen cyberpesten en happy slapping.  

Is happy slapping iets wat vooral door jongeren gedaan wordt? Is het in die mate echt 

leeftijdsgebonden?   

Het is een term die, formeel gezien, niet echt gangbaar is. De term is in Engeland ontstaan een 

tiental jaar geleden. Het fenomeen komt voornamelijk bij jongeren voor en wordt ook door de 

media aan hen verbonden. Hoewel volwassenen niet geheel uitgesloten mogen worden. De 

kwestie hieromtrent is: wat wordt er net verstaan onder jongeren? Is dit van 12 tot 18 jaar of 

12 tot 30 jaar?   

Welke leeftijdsgroep vindt u het meest toepasbaar? 

Dat is natuurlijk heel moeilijk om daar een leeftijdscategorie op te kleven. Happy slapping is 

vooral voor jongeren die experimenteren, in de adolescentiefase zitten en bezig zijn hun 

identiteit vorm te geven, kortom: nog zoekend zijn. Dan denk ik vooral aan jongeren tussen de 

13 en 17 jaar oud. 

Ok, en wie zijn net de dader? Welke kenmerken en motieven hebben zij? 

Dat is natuurlijk ook niet gemakkelijk te definiëren. Ik ben momenteel bezig met een 

doctoraatsonderzoek over verklaringen van geweld en meer bepaald ga ik dieper in op de 

intrinsieke aspecten van geweld. M.a.w.: geweld om het geweld zelf. Jongeren die geweld 

plegen om het plezier. Wat ook deels een verklaring kan bieden voor het geweld dat zij 

plegen. We moeten dus niet enkel kijken naar de extrinsieke en achterliggende factoren, zoals 

een problematische gezinssituatie, invloed van vrienden of impulsief gedrag. Er is deels een 

verklaring in het geweld zelf te zoeken. We zeggen vaak “ze doen het voor het plezier”. 

Jongeren plegen soms ook geweld puur vanuit het plezier ervan. Dit kan dus ook (deels) een 

verklaring geven voor het geweld dat zij plegen. Toch wordt dit vaak niet mee opgenomen als 

verklaring, ook niet in wetenschappelijk onderzoek. Het is belangrijk om dit te onderkennen. 

Zolang we niet erkennen dat het geweld op zich plezier veroorzaakt dan exterioriseren we het 

geweld te gemakkelijk. Dan leggen we het geweld buiten onszelf en worden we er blind voor: 

dit geweld is ver van ons bed zou en zou ons nooit overkomen. Als we inzien dat het geweld 

plezier geeft, komt het wel dichterbij. Op die manier kan het iedereen overkomen.  Verder wie 

de daders juist zijn… je hebt een onderscheid tussen daders, meelopers en slachtoffers. De 
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daders lijken mij, net als pesters, heel onzeker. Zij willen er bij horen. Zo krijg je al heel snel 

veel volgers. Positieve commentaren krikken hun zelfbeeld dan ook op. 

Zou u bij de motieven ook sensatiezoekend gedrag rekenen? 

Ja, zeker wel. We leven in een cultuur waarbij sensatie zoeken een grote rol speelt. In onze 

hedonistische cultuur gaan we meer en meer op zoek naar risico’s, uitdagingen en gevaarlijk 

gedrag. Dit is niet alleen voor crimineel gedrag ook voor bungeejumpen en andere extreme 

uitdagingen. Onze maatschappij is er één van controle en jongeren willen hier soms uit 

wegvluchten. Dan kunnen ze vluchten naar criminaliteit en geweld. Sensatie zoeken is hier 

dus wel doorslaggevend.  

Vermits happy slapping in groep is, gaat het dan ook over het bekomen of behouden van 

je status? 

Ja, inderdaad. Ze zijn onzeker en weten niet goed waar naar toe. Ze willen een status bereiken 

om te tonen dat ze ook iets kunnen of durven. Ook het opwekken bij elkaar: jij durft dat niet 

te doen. Met als gevolg dat ze daar op in gaan.   

Kan u ook een profiel schetsen van de slachtoffers? 

Een profiel labellen op de slachtoffers is minder eenvoudig. Iedereen kan het slachtoffer 

worden als het gaat om willekeurige slachtoffers. Toch nemen zij vaak, wederom zoals bij 

pesten, net diegenen die “anders” zijn, bijvoorbeeld qua kledij. Ik wil dit wel nuanceren met 

te zeggen dat iedereen “anders” is. “Jij hebt die T-shirt niet dus jij bent voor mij anders”. 

Doorslaggevend is of de gelegenheid er zich toe leent: controle, getuigen, is het slachtoffer 

alleen of niet? 

Wat kunnen de gevolgen zijn voor het slachtoffer? 

De gevolgen kunnen enorm zijn. Uit onderzoek met focusgroepen en foto’s van onder andere 

happy slapping, blijkt ook dat jongeren dit de meest ernstig vorm van geweld vinden. Er 

wordt mentale en fysieke schade toegebracht aan het slachtoffer. Een slag geeft fysieke 

schade maar het herstel is mogelijk. Happy slapping blijft u achtervolgen op het internet. 

Mentaal kan dit enorme gevolgen hebben.  
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Het repetitieve eraan is voornamelijk zwaar? 

Ik denk het wel. Ook het idee dat uw vrienden en klasgenoten dit kunnen zien, maakt het 

zwaar. Je wordt voor een stuk vernederd. Ik denk dat dit voor jongeren heel hard aankomt.  

Als je zelf slachtoffer van happy slapping was, geeft dit dan een aanzet om er zelf mee te 

beginnen? 

Dat is een mogelijke factor. Je moet natuurlijk verder kijken naar de omgevingsfactoren. Hoe 

reageren ouders en de school? Heb je genoeg steun gekregen? Dat zijn aspecten die het mee 

bepalen. 

Wat is het belang van leeftijdsgenoten? Speelt imitatiegedrag een rol? Vinden jongeren 

het normaal gedrag? 

Jongeren maken geen onderscheid tussen reëel geweld en geweld dat ze in scène zetten. Uit 

focusgroepen blijkt dat jongeren dergelijke filmpjes grappig en leuk vinden. Maar ze staan er 

niet bij stil dat dit echt geweld kan zijn. Vele veronderstellen dat deze in scène gezet werden, 

wat zeker niet altijd zo is. Imitatie van de media kan een oorzaak zijn. Ik durf niet zeggen dat 

dit een grote rol speelt maar het zal zeker wel een invloed hebben. 

Als jongeren beseffen dat het om reëel geweld gaat, zouden ze er dan minder sympathie 

voor hebben? 

Dat denk ik wel. Het zou hun enthousiasme een stuk temperen. Repressief optreden is geen 

oplossing maar net de gevolgen hiervan benadrukken. Ze zien enkel het moment zelf en staan 

niet stil bij de gevolgen. 

Hij heeft het zelf ook al aangehaald, maar wat is de rol van de media in dit alles? 

Ja, met de komst van gsm en internet is het fenomeen ontstaan. Ik denk wel dat het geen 

blijvend fenomeen is. Jongeren willen de nieuwe technologie uittesten. Het ligt niet aan de 

technologie dat er een dergelijk fenomeen voorkomt. Als de technologische middelen zich 

verder inburgeren, zal dit minder voorkomen. Media gaan er wel graag op in. Ik denk niet dat 

het echt heel vaak voorkomt, maar als er een geval van happy slapping is, springt de media er 

op. En is het weer een “hot” item. Zo heeft de term “zinloos geweld” zijn doel 

voorbijgestreefd. Al het geweld wordt nu bestempeld als zinloos geweld. Media moet 

proberen in te spelen op het feit dat jongeren niet altijd beseffen dat het om reëel geweld gaat. 
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Op welke manier kunnen media hier wel op een verantwoorde manier over berichten? 

Hier kan ik moeilijk op antwoorden. Ik ben namelijk geen media-expert. Misschien moeten ze 

meer de context schetsen. Allochtonen worden vaak specifiek vermeld, terwijl als het om een 

Belgische jongen gaat, er wordt bericht over een zestienjarige. Ze zouden misschien meer de 

achtergrond van de dader kunnen schetsen, terwijl nu enkel de daad in kaart wordt gebracht.  

Berichten de media misschien te vaak over de vriendencontext van happy slapping, 

waardoor jongeren dit sneller met elkaar zullen linken? 

Ja, er moet een onderscheid in ernst worden gemaakt. Maar hoe de media hier best over 

bericht, daar kan ik geen antwoord op geven. 

Wat is volgens u de reden van het online plaatsen van de filmpjes?  

Het terugzien van de filmpjes geeft weer dat plezier en die kick. Ook de gedachte dat iedereen 

het kan zien, zorgt ervoor dat ze het plaatsten op sociale media. Ook bewonderende reacties 

op de filmpjes zorgen ervoor dat ze dit doen. Dan denkt de dader ook niet dat hij slecht heeft 

gehandeld. Zo ziet hij ook niet in dat het kwalijk is.  

Denkt u dat ze hun anonimiteit willen vrijwaren bij het online plaatsen van de filmpjes? 

Daar heb ik echt geen idee van.  

Heeft u misschien enig idee van hoe vaak happy slapping voorkomt bij Vlaamse 

jongeren? 

Neen, daar heb ik ook echt geen idee van. Het wordt in geregistreerde cijfers niet als happy 

slapping opgenomen. Ik kan wel iets zeggen over geweldincidenten in het algemeen. Er is al 

drie keer een survey afgenomen bij Vlaamse jongeren. 5% van de Vlaamse jongeren had het 

laatste jaar fysiek geweld gebruikt. Meer dan de helft van deze groep gebruikt dit slechts één 

keer. Als we kijken naar het globaal beeld kunnen we stellen dat het toch heel miniem is. 

Slachtoffers van fysiek geweld was ook 5%, waarvan 4% eenmalig. Er is ook sprake van een 

relatie tussen dader en slachtoffer. Enerzijds is er sprake van een indirecte relatie: het 

slachtoffer en de dader hebben een gelijkaardige levensstijl. Ze komen door deze levensstijl in 

situaties waar veel potentiële slachtoffers en daders zijn. Anderzijds is er ook sprake van een 

directe relatie, namelijk daderschap verhoogt rechtstreeks de kans om slachtoffer te worden. 

 



61 

 

Zijn er ook cijfers rond getuigen van fysiek geweld? 

Neen. In het onderzoek waar ik momenteel mee bezig ben, ondervraag ik zowel slachtoffer, 

dader als getuige van fysiek geweld maar de cijfers van deze studie zijn echter nog niet 

bekend.  

Positieve reacties online stimuleert de daders, maar denk je dat een live publiek ook 

bevorderend werkt? 

Ik weet niet of ze het in functie van een publiek doen maar de situatie speelt ongetwijfeld een 

rol. Als er een vorm van controle is, zoals bewakingscamera’s, zullen ze minder geneigd zijn 

dit te doen. Het zal wel een invloed hebben maar of ze bewust streven naar een publiek, durf 

ik niet zeggen.  

Hoe ernstig moet happy slapping genomen worden? 

De ernst van happy slapping is natuurlijk afhankelijk van de variatie. Sommige dingen 

kunnen door de beugel omdat ze geen fysieke of mentale gevolgen hebben. Als dit wel het 

geval is, moet er uiteraard wel ingegrepen worden. Toch moeten we niet overdrijven in het 

fenomeen. Het komt zeker nog voor, maar niet heel vaak, denk ik. En verder ben ik van 

mening dat het van voorbijgaande aard zal zijn. Ik heb de indruk dat het, in vergelijking met 

enkele jaren geleden, minder in de media komt. Het was voornamelijk een hot item bij ons 

een drietal jaar geleden. Het komt zeker nog voor want je hoort jongeren nog zeggen: “Ik heb 

dat gefilmd met mijn gsm.”. Hoeveel en op welke manier het voorkomt, is moeilijker te 

zeggen.  

Denkt u dat daders de feiten zullen herhalen eens ze happy slapping deden?  

Of een dader het gedrag al dan niet herhalend vertoont, hangt van verschillende factoren af: 

de situatie, de vrienden,… Ik denk wel dat het voornamelijk jongeren zijn in de 

adolescentiefase. Naarmate zij ouder worden zullen ze minder feiten plegen. Ze gaan 

bindingen aan, beginnen te werken of studeren verder, ze krijgen een partner of kinderen. Dit 

zijn zaken die delinquentie doet verminderen. De meeste jongeren plegen geen geweld. 

Daarnaast bestaat de groep van 4% die delinquentie pleegt in de adolescentiefase. De derde 

groep is dan de persisterende groep van 1% die delinquent blijft een leven lang.  
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Pesten op het werk zou dan eerder een uitzondering zijn? 

Ja, dat is waar. Dat komt overal voor. Het hangt van veel verschillende factoren af: een laag 

zelfbeeld of werden ze misschien zelf vroeger gepest? Het is ontzettend moeilijk om daar 

verklaringen voor te geven. Er zullen altijd verklaringen voor pestgedrag zijn al dan niet uit 

het verleden. Het is altijd een cumulatie van risicofactoren.  

Graag wil ik u bedanken voor het gesprek. 

Graag gedaan. Ik hoop dat ik iets heb kunnen bijdragen.    


