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Samenvatting  

Het doel van dit onderzoek is de representatie van Chinese Nederlanders in Nederlandse kranten bloot 

te leggen. Hiervoor is de berichtgeving rondom het SARS-virus in 2003 vergeleken met de 

berichtgeving rondom het Coronavirus in 2020. De aanleiding voor deze studie is berichtgeving die 

discriminatie jegens Chinese Nederlanders aankaart. Vanwege de grote rol die de media hierin spelen, 

is het maatschappelijk relevant om de representatie van Chinese Nederlanders in de Nederlandse 

media te onderzoeken. Onderzoek naar de representatie van Chinese Nederlanders is nog weinig 

gedaan en daarom is dit onderzoek ook wetenschappelijk relevant. 

Theorieën over representatie en discours (Hall, 1997; Holliday, Kullman & Hyde, 2016; Pickering, 

2001), beeldvorming (Forrester, 2000; Leerssen, 2007) en identiteitsvorming (Leerssen, 2015; Tajfel 

et al., 1979; Zarate et al., 2004) dienen als fundering voor dit onderzoek. Daarnaast wordt er ingegaan 

op het concept othering: het reduceren van een persoon tot slechts een set karakteristieken van een 

groep (Holliday, Kullman & Hyde, 2016; Leerssen, 2015; Said, 1978).  

De krantenartikelen zijn afkomstig uit de vijf grootste landelijke dagbladen (Algemeen Dagblad, De 

Telegraaf, De Volkskrant, NRC Handelsblad en Trouw) en aan de hand van de drie dimensies van de 

kritische discoursanalyse van Fairclough (1995) geanalyseerd. Er is gekeken hoe Chinese 

Nederlanders lexicaal gerepresenteerd zijn, welke predicaties aan hen zijn toegeschreven en wie er een 

stem kreeg binnen het discours. Vervolgens is onderzocht in hoeverre de representaties overeenkomen 

met de sociale praktijken waarin de krantenberichten zijn ontstaan.  

Op basis van de resultaten kan er antwoord worden gegeven op de volgende onderzoeksvraag: In 
hoeverre verschillen de representaties van Chinese Nederlanders in de krantenberichten over het 

SARS-virus uit 2003 ten opzichte van de krantenberichten over het Coronavirus uit 2020? 

In 2003 werd de Chinese Nederlander gerepresenteerd als risicogroep voor het virus, terwijl in 2020 

de Chinese Nederlander vooral werd neergezet als slachtoffer van discriminatie. Daarmee kan er 

worden geconcludeerd dat er een verandering in het discours over Chinese Nederlanders heeft 

plaatsgevonden. Discriminatie leeft al zo lang als Chinese Nederlanders in Nederland wonen, maar het 

sentiment in de samenleving is veranderd, waardoor deze discussie in 2020 pas op gang kwam. Dit 

kan te maken hebben met de nieuwe generatie die hier geboren en getogen is en niet langer als 

buitenlander behandeld wil worden. Deze generatieverschillen werden ook al door eerder onderzoek 

aangetoond (Gijsberts, Huijnk & Vogels, 2011) en lijken dus een verklaring te zijn voor het 

veranderende discours. 
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1. Inleiding  
 

Het afgelopen jaar heb ik de kans gegrepen om te wonen en werken in Singapore. 10,463 kilometer 

van mijn huis vandaan, maar toch voelde ik mij volledig thuis in Zuidoost-Azië. In het begin gleden de 

chopsticks nog uit mijn handen, terwijl ik mij na een aantal weken al een echte local begon te voelen. 

Ik begroette mijn Chinese collega’s in de ochtend met Záo Ān (早安), dat is Mandarijn voor 

‘goedemorgen’, en genoot ervan dat ik met slurpen kon laten weten dat het eten mij goed smaakte. Ik 

probeerde mij onder te dompelen en voelde mij beledigd als men dacht dat ik een toerist was. Ik wilde 

er graag bij horen, maar mijn blonde haren en blauwe ogen gaven anderen het gevoel dat ik niet in 

Azië geboren zou zijn. Mijn vriendengroep bestond grotendeels uit Chinezen, daarom kreeg ik vaak de 

vraag uit Nederland of het niet moeizaam ging in de omgang, want men dacht dat Chinezen ‘anders’ 

zouden zijn. Vele stereotypen passeerden de revue en dat maakte mij boos. Met mijn Chinese vrienden 

aan de andere kant van de wereld kon ik mij beter identificeren dan met mijn leeftijdgenoten uit het 

dorpje in Drenthe waar ik ben opgegroeid. We zijn allemaal individuen en etniciteit hoeft geen rol te 
spelen. Ik ervoer immers meer overeenkomsten dan verschillen.  

 

Door mijn avontuur in Azië kwam ik niet alleen in aanraking met stereotypen over Aziaten, maar werd 

ik me ook bewust van discriminatie tegen Chinese Nederlanders. Inmiddels maakt deze laatste groep 

al meer dan honderd jaar deel uit van onze samenleving, maar zij worden nog steeds door sommigen 

als ‘buitenlanders’ bestempeld (Gijsberts, Huijnk & Vogels, 2011, p.9). Velen van hen zijn in 

Nederland geboren, maar worden anders behandeld vanwege hun Aziatische uiterlijk. Pete Wu (2019) 

schreef een boek over het worstelen met het Chinese Nederlanderschap en de discriminatie die daarbij 

komt kijken. Hij omschrijft zichzelf als een banaan: “geel van buiten en wit van binnen”(Wu, 2019, 

p.17). Sinds het Coronavirus is uitgebroken werd de discriminatie jegens Chinese Nederlanders 

nogmaals bevestigd. Zowel bij de politie als het landelijke meldpunt voor discriminatie kwamen 

binnen enkele dagen duizenden meldingen binnen (NOS, 2020). De Chinese Nederlander is net zo 

Nederlands als ik, toch wordt er verschillend naar ons gekeken. Daarom heb ik besloten om onderzoek 

te doen naar de representatie van Chinese Nederlanders in Nederland door de jaren heen.  

 

Om erachter te komen of de representatie van Chinese Nederlanders door de jaren heen is veranderd, 

is de berichtgeving rondom het SARS-virus in 2003 vergeleken met de berichtgeving rondom het 

coronavirus in 2020.  

 

Allereerst schets ik een contextueel kader met daaropvolgend het theoretische kader waarin de 

kritische discoursanalyse aan bod komt en uitmondt in een vraagstelling. Vervolgens heb ik de keuze 

voor een krantenanalyse verantwoord en presenteer ik de methodologische stappen. Tenslotte worden 

de resultaten, conclusie en discussie besproken.  
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2. Contextueel Kader 
Om het discours over Chinese Nederlanders te begrijpen, moet de context bestudeerd worden. In dit 

hoofdstuk gaat de lezer op reis van de Rotterdamse haven naar de afhaalchinees en eindigt bij de 

universiteit. Meegenomen door de geschiedenis, maar ook teruggebracht tot de harde realiteit waar 

discriminatie en stereotypen een grote rol spelen. Voorgaande onderzoeken over Chinese Nederlanders 

komen aan bod en relevante internationale studies worden besproken. Tot slot komt de relevantie van 

dit onderzoek ter sprake.  

 

2.1 Aanleiding 
“Nummer 39 met rijst”, “Hoe lang is een Chinees?” en “Kun je het wel zien?” is een greep uit de 

racistische ‘grapjes’ waar Chinese Nederlanders dagelijks mee worden geconfronteerd. Dit bewijst het 

boek van Pete Wu (2019) waarin tweede generatie Chinese Nederlanders aan de tand zijn gevoeld 

over het dubbelleven dat zij leiden. Jezelf Nederlands voelen, maar tegelijkertijd continu aangesproken 
worden op het ‘anders-zijn’ is niet alleen vermoeiend, maar ook discriminerend. Uit een onderzoek 

van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat 29% van de Chinese Nederlanders zich 
gediscrimineerd voelt (Gijsberts, Huijnk & Vogels, 2011, p.115). Inmiddels is dit onderzoek uit 2011 

al iets verouderd, maar dat discriminatie tegen Chinese Nederlanders vandaag de dag nog steeds 

voorkomt, werd duidelijk rondom de berichtgeving over het coronavirus: “Chinese gemeenschap doet 

aangifte wegens 'discriminerend en haatzaaiend' lied” en “‘Het racisme tegen Chinezen is een puist die 

nu openbreekt”.  Binnen enkele dagen werd de petitie tegen discriminatie van Chinese Nederlanders 

bijna 30.000 keer ondertekend (NOS, 2020). Volgens de NOS (2020) is het aantal meldingen dat het 

landelijke meldpunt voor discriminatie heeft ontvangen rondom het coronavirus uitzonderlijk hoog. 

Wu (2019) argumenteert dat de massamedia verantwoordelijk zijn voor stereotypering. Hij geeft aan 

dat er zo weinig aandacht is voor Chinese Nederlanders in de media dat hijzelf (als Chinese 

Nederlander) in een clichébeeld is gaan geloven. Eenzijdige beeldvorming is een maatschappelijk 

probleem, omdat dit kan leiden tot zelfhaat en zelfvervreemding onder Chinese Nederlanders (Wu, 

2019). De groep Chinese Nederlanders is de afgelopen eeuw uitgegroeid tot de vijfde grootste niet-

westerse migrantengroep die al meer dan een eeuw deel uit maakt van onze samenleving (Gijsberts, 

Huijnk & Vogels, 2011, p.115). Hoe Nederlands zij zichzelf ook voelen, toch hebben veel Chinese 

Nederlanders het gevoel dat ze nooit volledig Nederlands kunnen zijn (Chow et al., 2008; Witte, 

2009). Vanwege de grote rol die de media hierin spelen, is het maatschappelijk relevant om de 

representatie van Chinese Nederlanders in de Nederlandse media te onderzoeken.   

 

2.2 De geschiedenis van Chinese Nederlanders in een notendop 
Chinezen maken al zo lang deel uit van de Nederlandse samenleving dat Chinees-Indische restaurants 

bijna net zo Hollands zijn als kaas. Al meer dan honderd jaar migreren Chinezen naar Nederland op 

zoek naar een nieuw leven. In 1911 waren de Chinese zeelui de eerste Chinese migranten die voet aan 

wal zetten (Gijsberts, Huijnk & Vogels, 2011, p.21). Dit was migratie op zeer kleine schaal, die 

voornamelijk bestond uit Chinese mannen die als zeelieden in de Nederlandse havens kwamen werken 

(Linder et al., 2011, p.28). In de jaren 30 ging het slecht met de Nederlandse economie en klaagden 

ambtenaren over de Aziatische werklieden die ze niet meer nodig hadden. Sommigen wilden zelfs de 

“koelies”(ongeschoolde arbeiders uit Azië) opsluiten in concentratiekampen of terugsturen naar de 

landen van herkomst (Wubben, 1986). Volgens Wubben (1986) kregen Chinese migranten een slechte 

status, omdat zij bekend kwamen te staan als pindakoekjesverkopers, waaruit het scheldwoord ‘Pinda-

Chinees’ voortkwam en als bendeleden die handelden in opium. In een document van het Ministerie 

van Justitie uit 1931 werd er op racistische wijze over chinezen gesproken: “Als een volk zijn 

nationaliteitsgevoel verliest, dan worden zijn vrouwen misbruikt door Chineezen en ander Aziatisch 

ongedierte”(Wubben, 1986, p.95). De slechte economie en de slechte naam zorgden ervoor dat een 

groot deel van de Chinezen Nederland verliet. Vlak voor het begin van de Tweede Wereldoorlog 

waren er nog enkele honderden over (Vogels, Geense & Martens, 1999, p.5). De Chinezen die 

achterbleven begonnen de eerste Chinese eethuizen (Wubben, 1986).  
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Na de Tweede Wereldoorlog kwam er een tweede arbeidsmigratiestroom op gang. In 1950 zagen veel 

Chinese migranten de kans om te werken aan de wederopbouw, tevens bracht de onafhankelijkheid 

van Indonesië Chinees-Indische migranten met zich mee (Linder et al., 2011, p.28). Deze migranten 

gingen voornamelijk werken in de steeds populairdere Chinees-Indische restaurants (Vogels, Geense 

& Martens, 1999). Dit succes zorgde voor kettingmigratie: familie en dorpsgenoten werden naar 

Nederland gehaald om in de horeca te werken, en zij begonnen op hun beurt ook weer nieuwe 

restaurants (Vogels, Geense & Martens, 1999, p.29). In de jaren ’70 kwamen Chinese bendes weer in 

het nieuws. De opiumhandel werd verruild voor de heroïnehandel, waaruit een bendeoorlog met 

liquidaties voortkwam (Andere Tijden, 2011). Naast drugshandel zorgde gokken ook voor veel 

problemen. Volgens Vogels, Geense en Martens (1999) heeft de gokverslaving onder Chinese 

migranten voor schulden en relatieproblemen gezorgd (p. 168). Rond de jaren ’80 werd het stiller 

rondom de Chinese migranten, en werden zij een ‘onzichtbare’ groep (Gijsberts, Huijnk & Vogels, 

2011).  

 
Na de millenniumwisseling in 2000 kwam er een nieuwe migratiestroom van Chinese migranten op 

gang. Volgens Gijsberts, Huijnk en Vogels (2011) bestaat 51% van de Chinese migranten na 2000 uit 

kennismigranten. Velen van hen kwamen voor hun master of PhD naar Nederland. Na Duitsers zijn 

Chinezen de grootste groep internationale studenten. In 2018 studeerden 4475 voltijdstudenten 

afkomstig uit China in het hoger onderwijs (Bouma, 2018). Niet alleen de kennismigranten doen het 

goed in het onderwijs, maar ook de tweede generatie Chinese Nederlanders zijn hoogopgeleid 

(Gijsberts, Huijnk & Vogels, 2011). Samenvattend kan worden gesteld dat er drie grote 

migratiegolven zijn geweest, bestaande uit arbeidsmigratie, familiehereniging en kennismigratie. 

Inmiddels is er ook een tweede en derde generatie Chinese Nederlanders voortgekomen uit de eerste 

twee migratiestromen.  

 

2.3 Superdiversiteit  
Spreken over de Chinese gemeenschap in Nederland is ingewikkeld, omdat van de 110.000 Chinezen 

die hier na schatting wonen afkomstig zijn uit verschillende landen en regio’s (Gijsberts, Huijnk en 

Vogels, 2011, p. 24). Zoals in de onderstaande tabel te zien is, zijn er slechts een paar groepen 

waarvan de herkomst is vastgelegd. De rest van de cijfers is gebaseerd op een schatting. Chinezen die 

illegaal in Nederland verblijven zijn niet meegenomen met deze schatting, terwijl deze er zeker wel 

zijn (Gijsberts, Huijnk en Vogels, 2011, p. 24). Daarnaast zijn er ook adoptiekinderen afkomstig uit de 

volksrepubliek China (van 1995 tot en met 2009 waren dit er 5500) die niet zijn meegeteld in deze 

cijfers (Gijsberts, Huijnk en Vogels, 2011, p. 24). In dit onderzoek wordt daarom geen onderscheid 

gemaakt tussen deze verschillende groepen en spreken we van Chinese Nederlanders.  

 

Herkomst Personen 

Volksrepubliek China 53.300 

Hongkong 18.200 

Taiwan 2600 

Vietnam, Singapore, Maleisië circa 20.000 

(schatting) 

Indonesië circa 14.000 

(schatting) 

Suriname Circa 5000 

 

Totaal 

110.000 

(minimale schatting) 

Figuur 1. Cijfers Chinese gemeenschap in Nederland (Gijsberts, Huijnk en Vogels, 2011, p. 24) 

 

2.4 Chinezen in Nederland als onderzoeksobject 
In 2011 bracht het Sociaal en Cultureel Planbureau voor het eerst een onderzoek uit over Chinese 

Nederlanders (Gijsberts, Huijnk & Vogels, 2011). Er zijn in Nederland wel eerdere studies geweest 

naar deze groep, maar relatief weinig in vergelijking met onderzoek naar andere migrantengroepen. 

Het onderzoek van Gijsberts, Huijnk en Vogels (2011) heeft gegevens verzameld over de positie van 
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Chinese Nederlanders aan de hand van een grote landelijke enquête. Uit hun onderzoek kwam naar 

voren dat Chinese Nederlanders relatief hoogopgeleid zijn, de horeca voor hen de belangrijkste 

bedrijfstak is, en dat er grote verschillen tussen de verschillende generaties bestaan (Gijsberts, Huijnk 

& Vogels, 2011).  

 

De eerste generatie wordt omschreven als hardwerkend, traditioneel en gesloten, terwijl de tweede 

generatie als hoogopgeleid en modelminderheid wordt omschreven. Gijsberts, Huijnk en Vogels 

(2011) stellen dat Chinese Nederlanders zich geaccepteerd voelen (p.17), wat tegelijkertijd in contrast 

staat met de 29% van de Chinese Nederlanders die zegt last te hebben van discriminatie (p. 154). De 

onderzoekers maken de kanttekening dat Chinese migranten zichzelf vaak vergelijken met andere 

migrantengroepen die meer last hebben van discriminatie, en daardoor hun situatie wellicht 

bagatelliseren. Dit komt overeen met het fenomeen ‘casual discriminatie’ dat Wu (2019) omschrijft als 

indirecte vorm van discrimineren door het maken van grapjes. Hij denkt dat er wel stereotyperende 

grapjes over Chinezen mogen worden gemaakt, omdat ze het immers zo goed doen als 
modelminderheid (Wu, 2019, p.186). In andere onderzoeken over Chinese Nederlanders kwam 

discriminatie ook ter sprake (Chow et al., 2008; Witte, 2009). In het onderzoek van Chow et al. (2008) 

waren het voornamelijk positieve stereotypen. Wu (2019) beweert in zijn boek dat positieve 

discriminatie ook schadelijk is, omdat men daarmee bepaalde verwachtingen creëert die wellicht niet 

waargemaakt kunnen worden.  

 

Volgens Witte (2009) heeft de tweede generatie Chinese Nederlanders vooral veel last van 

discriminatie vanwege hun Aziatische uiterlijk. Dit is ook het punt dat in het boek van Wu (2019) 

grotendeels centraal staat. Daarnaast wordt er voornamelijk geschreven over de integratie van Chinese 

Nederlanders (Linder et al., 2011; Vogels, Geense & Martens, 1999; Wubben, 1986). De integratie 

van Chinese migranten werd vaak als succesvol bestempeld, omdat zij het in economisch opzicht goed 

doen (Vogels, Geense & Martens, 1999). Tegelijkertijd werd bij de eerste generatie ook veel over 

assimilatie gesproken. De genoemde onderzoeken over Chinese migranten in Nederland hebben met 

elkaar gemeen dat ze allemaal gefocust zijn op de sociale positie van de migrant. Geen van de 

genoemde onderzoeken heeft veel aandacht voor de invloed van beeldvorming.  

 

2.5 Het gele gevaar: een blik van het westen  
In tegenstelling tot Nederland is er internationaal wel veel geschreven over beeldvorming van 

Chinezen (French, 2014; Keevak, 2019; Wang, 2012; Woolf, 2015; Zheng, 2016). Volgens de Britse 

hoogleraar culturele geschiedenis Christopher Frayling veranderde halverwege de negentiende eeuw 

het beeld over chinezen drastisch. Hij schreef in zijn boek over de krantenkop ‘The yellow Peril’ (het 

gele gevaar) die was gecreëerd door Amerikaanse en Europese media om de Chinezen als exotisch, 

barbaars en gevaarlijk neer te zetten (French, 2014). Dit kwam voort uit de angst dat het Oosten de 

wereld zou veroveren tijdens de Britse Opiumoorlogen tegen China.  

 

Opvallend is dat tot ver terug in de zestiende eeuw ontdekkingsreizigers, waaronder Marco Polo, 

Aziaten als wit omschreven (Keevak, 2019). Het idee dat Aziaten geel waren is bedacht om hen te 

onderscheiden van Europeanen. Keevak (2019) stelt dat Aziaten de gele kleur toegekend kregen sinds 

de Zweedse botanist Carl Linnaeus hen in 1758 ‘luridus’ noemde, een term die hij ook inzette voor 

giftige planten. De kleur werd in de tijd dat de kranten bol stonden over ‘het gele gevaar’ negatief 

ingezet. Chinezen accepteerden de toebedeelde gele kleur, omdat deze voor hen een speciale betekenis 

heeft: onder andere de Chinese keizer en zijn draak worden eraan gekoppeld (Keevak, 2019). Vanuit 

de westerse wereld kwam de term eerder voort uit angst. Deze bangheid leidde in de Verenigde Staten 

tot de Chinese Exclusion Act, een wet die ervoor zorgde dat etnische Chinese immigranten niet meer 

welkom waren in de Verenigde Staten (Woolf, 2015). Daarnaast werd de angst voor Chinese 

migranten versterkt door propaganda in zowel Europa als Amerika, waarin Chinese mannen geel 

werden afgebeeld met vlechten in het haar en zijden jurken dragend (French, 2014). Deze 

Chinaphobia was ook terug te zien in populaire cultuur van de westerse wereld. In 1929 begon dit al 

met de film ‘The Mysterious Dr. Fu Manchu’ een agressieve vechtersbaas die het westen wilde 

verwoesten (French, 2014). Nog steeds kennen we de stereotype Aziaten in westerse martial arts-
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films. Naast de Chinees als Kungfu master bestaat het beeld van de Chinees als nerd. Volgens Wu 

(2019) worden Chinese mannen vaak neergezet als stil, gevaarlijk of mysterieus, maar de laatste jaren 

is er een positief verandering waar te nemen (p.113). Inmiddels zijn er ook Hollywood films waarin 

Aziaten niet etnisch gecast zijn, maar een willekeurige rol vervullen (Wu, 2019, p.113).  

 

Niet alleen Chinese mannen worstelen met stereotypen, ook Chinese vrouwen worden op een bepaalde 

manier gerepresenteerd. Aziatische vrouwen worden vaak geseksualiseerd en onderdanig naar 

westerse mannen neergezet (Wang, 2012). Yellow fever is de term die de seksuele voorkeur voor 

Aziatische vrouwen omschrijft (Zheng, 2016). Deze voorkeur zou bij westerse mannen voortkomen 

uit behoefte naar onderdanigheid, omdat de westerse vrouwen te veel hun eigen wil zouden 

doordrijven (Zheng, 2016). Naast dit onderworpen stereotype bestaat er ook het karakter van de sterke 

Aziatische vrouw, de Dragon Lady (Wang, 2012). Volgens Wu (2019) leven deze stereotype beelden 

voornamelijk in Hollywood films en zijn Chinezen veel minder zichtbaar in Nederlandse media.  

  

2.6 Wetenschappelijke relevantie  
Hoewel de Chinese Nederlander weinig zichtbaarheid heeft in de media zijn de stereotypen des te 

meer aanwezig. Noem een willekeurige carnavalskraker of denk aan de zogenaamde ‘Chinese’ versie 

van ‘Lang zal ze leven’: ‘Hankie Pankie Shanghai’. De Chinese Nederlander krijgt nog steeds soms de 

vraag of hij hond eet en waar hij nou echt vandaan komt (Wu, 2019). Voor sommigen wellicht een 

grapje of onwetendheid, maar 29% procent van de Chinese Nederlanders voelt zich gediscrimineerd 

(Gijsberts, Huijnk & Vogels, 2011). Dit laat zien dat er een maatschappelijk probleem is rond de 

beeldvorming van Chinese Nederlanders. De huidige onderzoeken naar Chinese migranten in 

Nederland zijn grotendeels gebaseerd op demografische gegevens, enquêtes of interviews met de 

doelgroep zelf over hun positie in de samenleving (Chow et al., 2008; Gijsberts, Huijnk & Vogels, 

2011; Vogels, Geense & Martens, 1999; Witte, 2009). Beeldvormingsonderzoek naar Chinese 

Nederlanders is nog weinig gedaan. Er is dus leemte in de kennis naar representaties van Chinese 

Nederlanders en dat maakt dit onderzoek naast maatschappelijk ook wetenschappelijk relevant.  

 

2.7 Tertium comparationis 
De berichtgeving rondom het Coronavirus liet het licht op discriminatie schijnen. Hoewel Chinese 

Nederlanders al meer dan een eeuw deel uitmaken van onze samenleving, lijkt het carnavalslied over 

het coronavirus de emmer doen overlopen. De Chinese gemeenschap gaf in een officiële verklaring 

aan dat zij de vele grappen over Chinezen niet meer langer tolereren: “Door dit lied is er een grens 

overschreden” (NOS, 2020). Dat tijden veranderen blijkt ook uit de excuses van Gordon. Hij maakte 

in 2013 als jurylid van een talentenshow een racistische grap tegen een Chinese deelnemer en ziet 

inmiddels in dat dit fout is (Nu.nl, 2020). Uit het contextueel kader blijkt dat Chinese Nederlanders al 

zo lang als zij in Nederland wonen worstelen met discriminatie. Bij de eerste twee generaties was er de 

angst om uit het land weggestuurd te worden en lieten ze discriminatie toe (Vissers, 2020). Het lijkt 

erop dat de nieuwe generatie niet meer over zich heen wil laten lopen. Pete Wu bracht er zelfs een 

boek over uit (Wu, 2019). Iets dat in zijn vaders tijd niet mogelijk had geleken, want Chinese 

Nederlanders moesten niet te veel opvallen en hard werken (Wu, 2019).  

 

Gezien het feit dat het Coronavirus een aanleiding is tot discriminatie is het interessant om te kijken of 

het SARS-virus uit 2003 ook racisme aanwakkerde. Kijkt men in 2020 met andere ogen of was in 

2003 dezelfde discussie gaande? De uitbraak van het SARS-virus en het Coronavirus hebben veel 

overeenkomsten en zijn daarom geschikt als basis voor vergelijking. Volgens het RIVM is het nieuwe 

coronavirus familie van het SARS-virus uit 2003. De virussen hebben met elkaar gemeen dat deze 

zeer besmettelijk en dodelijk kunnen zijn (RIVM, 2020). Beide virussen zijn uitgebroken in China, 

waardoor in de eerste fase van de uitbraak de meeste patiënten van deze virussen afkomstig zijn uit 

China of daar zijn geweest (RIVM, 2020). Om erachter te komen of de representatie van Chinese 

Nederlanders door de jaren heen is veranderd biedt een diachroon onderzoek uitkomst. Het vergelijken 

van de berichtgeving rondom het SARS-virus uit 2003 ten opzichte van het Coronavirus uit 2020 kan 

namelijk verandering in de representatie van Chinese Nederlanders blootleggen. 
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3. Theoretisch Kader 
In dit hoofdstuk worden de relevante theorieën en concepten toegelicht die als fundament dienen voor 

dit onderzoek. Vervolgens komt de kritische discoursanalyse aan bod en wordt er beargumenteerd 

waarom een dergelijke analyse geschikt voor de uitvoering van dit onderzoek is.  

 

3.1 Beeldvorming en Discours in de media 
Van nature proberen mensen de wereld om zich heen te begrijpen. Men vormt zich een beeld van 

anderen, beïnvloed door eerdere ervaringen, zelfreflectie en bestaande representaties. In deze 

paragraaf wordt uitgelegd hoe het vormen van beelden ontstaat. Daarnaast wordt het concept Discours 

en de invloed van representaties in de media geïllustreerd. Allereerst is het belangrijk om te vermelden 

dat de theorieën over beeldvorming en representatie vaak afzonderlijk van elkaar worden gebruikt, 

terwijl er wel een relatie tussen deze twee concepten is. Dat deze zienswijzen van elkaar verschillen 

kan juist worden ingezet om beide theorieën te ondersteunen. Daarom is er in deze scriptie voor 
gekozen om beide benaderingen te gebruiken. Aan het einde van deze paragraaf zal worden toegelicht 

hoe deze concepten zich tot elkaar verhouden.  
 

3.1.1 Beeldvorming 
Om onze complexe samenleving te begrijpen probeert men de wereld om zich heen te categoriseren 

door beeldvorming. Forrester (2000) definieert beeldvorming als “a concept or representation created 

in the mind of the public of a particular person, institution or product – public – image” (p. 3). Een 

beeld, ook wel image genoemd, is een mentale voorstelling van de reputatie van een persoon, groep of 

zelfs een natie (Leerssen, 2007, p. 342). Een hetero-image is een beeld dat men heeft van anderen 

(persoon of groep) en een auto-image is een beeld dat men heeft van zichzelf of de eigen groep (p.342-

343). Mensen vragen zich vaak af hoe een ander over hen zal denken. Dit wordt een meta-image 

genoemd, waarin men veronderstelt welk beeld een ander van hen heeft (Leerssen, 2007, p. 344). 

Beelden kunnen tegenstrijdig zijn. Volgens Leerssen (2007) is een counter-image een beeld dat een 

ander beeld tegenspreekt (p.343).  

 

3.1.2 Identiteit en burgerschap 
Het creëren van een zelfbeeld komt voort uit het afzetten tegen de significant other (Leerssen, 2015, 

p.118). Wij construeren onze identiteit door de rol die wij aannemen in een specifieke situatie en 

omgeving. Van nature probeert de mens zichzelf te beschermen tegen alles wat vreemd is. Volgens 

Zarate et al. (2004) begint dit proces al in de buik, waarin een baby een band met zijn moeder krijgt en 

na de geboorte in eerste instantie zich afzet tegen de vader die voor de baby dan nog een vreemde is 

(p.167). Aangezien mensen hun identiteit creëren door zich af te zetten tegen alles wat anders is, zegt 

de representatie die men maakt over een ander meer dan over zichzelf (Zarate et al., 2004, p.165). 

Deze visie sluit aan bij de Social Identity Theory die stelt dat men zijn identiteit vormgeeft aan de 

hand van de groep waar men bij hoort en zich tegelijkertijd onderscheid van anderen (Tajfel et al., 

1979). Tajfel et al. (1979) beschrijft het proces dat leidt tot een wij/zij-verdeling in drie stappen: 

sociale categorisatie (de wereld om ons heen categoriseren), sociale identificatie (beoordelen bij welke 

categorie men behoort) en sociale vergelijking (vergelijking met andere categorieën). Kenmerkend 

voor dit proces is dat groepsleden op zoek gaan naar negatieve kenmerken van mensen uit de 

outgroup, want hiermee wordt het zelfbeeld van de ingroup versterkt (Tajfel et al., 1979). Binnen een 

samenleving vindt dit sociale proces ook plaats bij migranten. In het begin zijn zij de outgroup 

(migrant) en de Nederlandse burgers behoren tot de ingroup. De fases die een migrant doorloopt naar 

burgerschap is te zien in figuur 2.  
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Figuur 2. Verschillende fases van het burgerschap van de migrant (Porila en Ten Thije, 2008, p.). 

 

Dit model van Porila en Ten Thije (2008) is bedoeld om de verhouding tussen de migrant en de 

overheid weer te geven in de verschillende fases van burgerschap. Dit model laat zien hoe met het 

groeiende aantal migranten kan worden omgegaan. Een groeiend aantal migranten zorgt voor 

meertaligheid. Hoewel het model van Porila en Ten Thije (2008) laat zien hoe de overheid met 

superdiversiteit kan omgaan, is dit in de werkelijkheid een schommelend proces waarbij tegengestelde 

krachten een onderdeel zijn. Dit proces is schematisch weergegeven in figuur 3.  

 
Figuur 3. het Ideological countermovement of HELIX model (Rehbein, 2013, p.65). 

 

3.1.3 Othering  
Mensen categoriseren anderen om het gevoel te hebben dat ze zelf ergens bijhoren. Deze sociale vorm 

van categorisatie staat ook wel bekend als othering. Othering wordt gedefinieerd als het reduceren van 

een persoon tot slechts een set karakteristieken van een groep gebaseerd op een verwachting 

(Holliday, Kullman & Hyde, 2016, p. 26). Het geloven in othering is een essentialistische manier van 
denken die kan worden omschreven als een visie die stelt dat mensen binnen een bepaalde groep gelijk 

zijn (Holliday, Kullman & Hyde, 2016, p. 2). Door dit proces ontstaan er clichés, stereotypen en 

vooroordelen. Leerssen (2007) stelt dat clichés samen een stereotype vormen en stereotypen leiden 
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vervolgens weer tot vooroordelen.  Dit perspectief kan schadelijk zijn en leiden tot vormen van 

discriminatie, zoals racisme. Said (1978) omschrijft een specifieke vorm van othering, namelijk 

orientalisme: de manier waarop het westen naar het oosten kijkt. Hoewel het boek van Said al 

tientalen jaren geleden geschreven is, laat onder andere het contextuele kader zien dat dit nog steeds 

relevant is. Gebeurtenissen uit het verleden hebben nog steeds invloed op hedendaagse stereotypen en 

daarmee ook op het discours (Said, 1978).  

 

3.1.4 Representaties en discours 
Een discours kun je zien als een verzameling ideeën die de visie achter een tekst, gesprek of andere 

vorm van communicatie vormen. Hall (1997) beschrijft discours als: 

 
Ways of referring to or constructing knowledge about a particular topic or practice: a cluster (or formation) of 

ideas, images and practices, which provide ways of thinking about, forms of knowledge and conduct associated 

with, a particular topic, social activity or institutional site in society... ‘Discursive’ has become the general term 

used to refer to any approach in which meaning, representation and culture are considered to be constitutive. 

(Hall, 1997, p.6) 

 

Discours en representaties zijn fenomenen die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Beelden die 

men vormt over een bepaalde groep kunnen worden beïnvloed door meerdere factoren. Het 

onderstaande model (figuur 1) laat zien dat men een mening vormt aan de hand van (a) individuele 

ervaringen, (b) representaties door de media, (c) representaties vanuit instituties en organisaties, (e) 

populaire meningen die de norm zijn en (d) het uiteindelijk vormen van een eigen mening. Daarnaast 

laat het model zien dat hoewel mensen door vele factoren beïnvloed worden zij wel het vermogen 

hebben om hun eigen mening te vormen en door de representaties van anderen heen te kijken 

(Holliday, Kullman & Hyde, 2016, p.43).   

 
Figuur 4. Forces of representation (Holliday, Kullman & Hyde, 2016, p.43). 

 

Door de invloed van de media kan er een dominant discourse ontstaan. Volgens Holliday, Kullman & 

Hyde (2016) reflecteert een dominant discours de ideologieën van de dominante groep in de 

samenleving, oftewel de norm (p.44). Ideologieën worden ook wel beschreven als de ideeën, 

principes, normen en waarden waaruit mensen handelen (Holliday, Kullman & Hyde, 2016, p.43).  

Het dominant discourse heeft als gevolg dat mensen niet zelf nadenken om hun eigen mening te 

vormen, maar zonder dat ze het door hebben de mening van de massa overnemen. First (2004) stelt dat 

dit kan worden gezien als een Stereotyping force (First, in Docter, 2018, p. 19). Journalisten selecteren 

namelijk een bepaalde groep of individu als representatie voor het geheel. Gezien representaties 

gesimplificeerde versies van de werkelijkheid zijn, leiden deze tot het produceren en reproduceren van 

stereotypen (Pickering, 2001, p. 47). Daarom is het belangrijk dat men zich bewust is van de invloed 

van de media op het discours.  
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3.1.5 Verhouding tussen de concepten: representatie en beeldvorming 
Beeldvorming is in eerste instantie mentaal, want men heeft een beeld over zichzelf of de ander (A) in 

gedachte (B). Dit mentale beeld kan bewust of onbewust geuit worden en vanaf dat moment wordt dit 

beeld een representatie (C). Dit mentale beeld wordt gevormd vanuit een perspectief (D) en voldoet 

dus niet aan de gehele werkelijkheid. Daarom zegt een representatie veel over diegene die deze 

gevormd heeft. Het is namelijk gebaseerd op de maker zijn perspectief. Meerdere representaties 

vormen vervolgens een discours wat een verzameling aan representaties is, maar dus ook indirect een 

verzameling van bestaande beelden (meningen) die bij mensen leven. Met andere woorden, een 

representatie is wel altijd een beeld, maar een beeld is niet altijd een representatie. Hoewel een beeld 

geconstrueerd is aan de hand van de werkelijkheid staat dit niet gelijk aan de werkelijkheid. 

 
Figuur 5. De verhouding tussen de concepten: representatie en beeldvorming (eigen illustratie) 

 

Het analyseren van representaties (in teksten) geeft inzicht in het bestaande discours en het mogelijke 

denkbeeld van de maker(s). Door te onderzoeken of het discours over Chinese Nederlanders is 

veranderd door de jaren heen wordt er inzicht verkregen in de huidige tijdgeest en bijbehorende 

denkbeelden die leven in de maatschappij.  

 

3.2 Kritische discoursanalyse  
Een kritische discoursanalyse (KDA) is een benadering gefocust op “the role of discourse in the 

(re)production and challenge of dominance” (Van Dijk, 1993, p. 249).  Terwijl een discoursanalyse 

kijkt naar hoe de werkelijkheid door taal wordt geconstrueerd, richt KDA zich voornamelijk op de 

samenhang tussen discours, macht, ideologie en sociale relaties (Van Dijk, 1993, p. 249). KDA heeft 

als doel het kritisch analyseren van sociale ongelijkheid gecreëerd en gelegitimeerd door taalgebruik 

(Weiss & Wodak, 2003, p.15). In principe wordt KDA niet gezien als een specifieke methode, maar 

als een manier om de sociale positie en de context waarin een discours zich bevindt te bestuderen (Van 

Dijk, 1993). De laatste jaren is KDA uitgegroeid tot een veel gebruikte interdisciplinaire benadering 

die op verschillende manieren wordt toegepast (Fairclough, 2013; Van Dijk, 1993; Weiss & Wodak, 

2003). Hoewel KDA op verschillende manieren wordt gebruikt heeft het altijd als doel kritisch te 

kijken naar de relatie tussen taal en samenleving. Fairclough definieert ‘kritisch’ als volgt: 

 
It focuses on what is wrong with a society (an institution, an organisation etc.), and how ‘wrongs’ might be 

‘righted’ or mitigated, from a particular normative standpoint. Critique is grounded in values, in particular views 

of the ‘good society’ and of human well-being and flourishing, on the basis of which it evaluates existing societies 

and possible ways of changing them. (Fairclough, 2013, p.7) 

 

Kritisch refereert dus aan het blootleggen van de achterliggende ideologie waaruit een maatschappij 

handelt. Door het gebruik van KDA kunnen ideologieën worden ontrafeld in teksten die in eerste 

instantie neutraal lijken (Van Dijk, 1993). Een andere relevante eigenschap van KDA is dat het een 

geschikte benadering is om asymmetrische relaties te onderzoeken. Daarom wordt het vaak ingezet 

door activisten om de onderdrukking van minderheden tegen te gaan (Van Dijk, 1993, p. 250). Hoewel 
deze scriptie geen activistisch doel heeft, is KDA een geschikte benadering om de representaties van 

een minderheidsgroep, zoals Chinese Nederlanders, weer te geven. Door het gebruik van een KDA 
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kunnen namelijk de achterliggende ideologieën van het dominant discourse over Chinese 

Nederlanders worden blootgelegd.  

 

In het onderzoek van Docter (2018) werd ook gebruik gemaakt van de KDA. Deze werd ingezet om de 

representatie van Moslims in Europese kranten in de jaren ’20 en ’30 te onderzoeken. Zijn onderzoek 

heeft dus met deze scriptie gemeen dat KDA wordt gebruikt om de representatie van een 

minderheidsgroep in krantenberichten door de jaren heen te analyseren. Docter (2018) gebruikt geen 

tertium comparationis, omdat hij niet vanuit een vooraf bepaald thema wilde vertrekken die hem 

mogelijk had kunnen beïnvloeden. Hij heeft krantenberichten geanalyseerd van Franse en Nederlandse 

dagbladen binnen een periode van 20 jaar, zodat hij een verandering in het discours door de jaren heen 

zou kunnen blootleggen (Docter, 2018). In tegenstelling tot het onderzoek van Docter (2018) is in 

deze scriptie wel gekozen om gebruik te maken van een vergelijkingspunt. Een tertium comparationis 
zorgt voor afbakening en gezien de beperkte tijd voor dit onderzoek is de methode van Docter (2018) 

niet haalbaar.  
 

3.3 Fairclough: driedimensionaal model 
In dit onderzoek zal er gebruik worden gemaakt van de KDA-benadering van Fairclough (1995), die 

hij zelf het driedimensionale model noemt. Faircloughs analyse focust zich op de wijze waarop het 

discours wordt geconstrueerd door middel van interacties binnen een bepaalde context. Een 

schematische weergave van zijn benadering is hieronder in figuur 3 weergegeven. 

 

 
Figuur 6. Het driedimensionale model (Fairclough, 1995, p.97) 

 

Fairclough (1995) beschrijft de stappen van zijn driedimensionale model als: 

1. een tekstuele analyse op lexicaal niveau en predicatie;  

2. een interpretatie van de verhouding tussen discursieve processen en de tekst; 

3. het verklaren van de verhouding tussen de discursieve processen en de sociale praktijk. 

 

De deelvragen van dit onderzoek zijn opgesteld aan de hand van deze drie dimensies en worden in de 

volgende paragrafen uitgewerkt.  

 

3.3.1 Tekstuele dimensie 
Een tekst is meer dan alleen woorden en zinnen, want achter deze woorden en structuur zitten keuzes 

van de schrijver verstopt. Hoewel een goede journalist streeft naar een objectieve weergave van de 

werkelijkheid is een tekst altijd subjectief, want een beschrijving van de werkelijkheid kan niet zonder 

perspectief (Mourits, 2012, p.14). Een schrijver van een tekst maakt de keuze voor bepaalde woorden, 

verkiest het ene argument boven het andere en besluit hoe hij een bepaalde situatie of persoon 

omschrijft. Daarom is een tekst altijd het gevolg van de keuzes van een schrijver, die (on)bewust 

vanuit een bepaald perspectief schrijft (Richardson, 2007). Een tekstuele analyse is daarom een 

belangrijke manier om onderliggende patronen en motieven bloot te leggen. Twee cruciale begrippen 

bij een tekstuele analyse zijn lexicalisatie en predicatie.  
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Page (2003) stelt dat lexicalisatie een ideologisch instrument is om actoren te representeren. Er zijn 

immers meerdere mogelijkheden om iets of iemand te omschrijven. In de Social Actor Analysis van 

Simpson en Mayr (2009) worden drie categorieën aangegeven, waarmee actoren kunnen worden 

omschreven:  

• Functionalisatie (beroep, lidmaatschap of sociale activiteit) 

• Indentificatie (een specifiek persoon, binnen een bepaalde context) 

- Identificatie door classificatie (onderscheid tussen sociale groepen van mensen, zoals 

leeftijd, gender, ras of religie) 

- Relationele identificatie (persoonlijke of verwantschapsrelaties) 

- Fysieke identificatie (door fysieke/uiterlijke kenmerken) 

• Nominatie (naam van de actor) 

- formeel (achternaam) 

- semi-formeel (achter- en voornaam) 

- informeel (voornaam) 

Huisman (2016) kwam in haar onderzoek nog een vierde categorie tegen, namelijk het aanduiden van 

actoren in hoeveelheden, wat zij ‘numerisatie’ noemde. Aan de hand van de volgende deelvragen zal 

er in dit onderzoek worden gekeken naar deze vier verschillende vormen van lexicalisatie:  

 

 

1a. Hoe worden Chinese Nederlanders lexicaal gerepresenteerd in krantenartikelen uit 2003? 
1b. Hoe worden Chinese Nederlanders lexicaal gerepresenteerd in krantenartikelen uit 2020? 

 

 

Naast lexicale representatie zal er ook worden gekeken naar predicatie. Reisigl en Wodak (2001) 

omschrijft predicatie als eigenschappen die linguïstisch worden geschaard aan personen, dieren, 

objecten, gebeurtenissen en sociale fenomenen, waardoor deze zaken worden gespecificeerd en 

gecategoriseerd met betrekking tot kwantiteit, kwaliteit, ruimte, tijd (p.54). Predicaties zijn dus in 

andere woorden omschrijvende labels die worden gekoppeld aan specifieke actoren. Op basis van deze 

theorie zijn de volgende deelvragen opgesteld:  

 

 

2a. Hoe worden Chinese Nederlanders predicatief gerepresenteerd in krantenartikelen uit 2003? 

2b. Hoe worden Chinese Nederlanders predicatief gerepresenteerd in krantenartikelen uit 2020? 
 

 

In de methode zal de operationalisering van de termen lexicalisatie en predicatie uitgebreider worden 

toegelicht.  

 

3.3.2 Discursieve dimensie 
De discursieve dimensie focust zich op een algeheel kader waarbinnen het debat zich afspeelt. 
Fairclough (1998) noemt hierbij het kernbegrip intertekstualiteit, wat hij omschrijft als de verbinding 

van een tekst aan een context. Dit doen auteurs door voort te bouwen op bestaande discoursen, waarbij 

mensen en organisaties geciteerd worden. Inzicht in intertekstualiteit kan vergaard worden door te 

kijken naar de relatie tussen verschillende teksten en verbale processen (Halliday, 2004). Deze 

discursieve praktijken geven zicht op de groepen die een plaats binnen het debat krijgen. Wordt de 

doelgroep zelf betrokken of komen er alleen experts aan het woord? Volgens Halliday (2004) is het 

cruciaal om te kijken wie een stem krijgt (inclusion) en wie buiten beschouwing wordt gelaten 

(exclusion). Daarom zijn de volgende deelvragen geformuleerd:  

 

 

3a. Welke discursieve praktijken zijn er te vinden in de geselecteerde krantenartikelen uit 2003? 

3b. Welke discursieve praktijken zijn er te vinden in de geselecteerde krantenartikelen uit 2020? 
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3.3.3 Sociale dimensie 
Waar je in de wereld bent, heeft invloed op de interpretatie van een tekst. Volgens Fairclough (1995) 

spelen socio-culturele, economische, politieke en overige omgevingsfactoren een rol bij het 

(re)produceren van teksten. Niet alleen de plek heeft invloed, maar ook de tijd waarin wij leven. 

Tijden veranderen en bij een diachroon onderzoek is het van belang om rekening te houden met de 

veranderingen in sociale praktijken waarin teksten geschreven zijn. De sociale omgeving van zowel de 

lezer als schrijver hebben invloed op een tekst (Fairclough, 1995). Opvattingen die in 2020 niet door 

de beugel kunnen, werden wellicht in 2003 niet als schrikbarend ervaren. Deze derde dimensie dient 

als een verdiepende bespreking en is geen opzichzelfstaande analyse. De bovenstaande theorie heeft 

bijgedragen aan de volgende deelvraag:  

 

 

 

4. In hoeverre komen de tekstuele en discursieve representaties van Chinese Nederlanders 
overeen met de sociale praktijk waarin de krantenartikelen tot stand zijn gekomen?  

 

 

3.4 Vraagstelling 
 

De drie dimensies van Fairclough (1995) zijn verwerkt in de eerdergenoemde deelvragen met als doel 

om een antwoord te vinden op de volgende hoofdvraag:  
 

 

Hoofdvraag: In hoeverre verschillen de representaties van Chinese Nederlanders in de 
krantenberichten over het SARS-virus uit 2003 ten opzichte van de krantenberichten over het 

Coronavirus uit 2020? 
 

4. Methode en corpus 
In dit hoofdstuk is de keuze voor een krantenanalyse en de selectie van de kranten toegelicht. 

Daaropvolgend wordt de keuze voor de onderzoeksperiodes verantwoord. Tenslotte is het 

selectieproces van de artikelen beschreven, wordt de zoekmethode uitgelegd en komt de 

analysemethode aan bod.   

 

4.1 Krantenselectie 
Aangezien de printoplage van landelijke kranten de laatste jaren afneemt (Bakker, 2018) ligt een 

krantenanalyse wellicht niet voor de hand, terwijl het analyseren van krantenartikelen juist vele 

voordelen met zich meebrengt.  

 

Ten eerste is het bij een diachroon onderzoek van belang dat de gekozen media in alle 

onderzoeksperiodes beschikbaar zijn. In 2003 werden landelijke dagbladen veel gelezen, maar ook 
tegenwoordig domineren landelijke kranten het online bereik. Na de nieuwswebsites van NOS en 

Nu.nl staan de digitale krantenartikelen van het Algemeen Dagblad (AD) en de Telegraaf bovenaan 

met het grootste online nieuwsbereik (Bakker, 2018). Ten tweede hebben mensen veel vertrouwen in 

landelijke dagbladen (Mediamonitor, 2018, p. 56). In tijden waarin veel nepnieuws via sociale media 

wordt verspreid, vertrouwen mensen voornamelijk de traditionele nieuwsmerken (met uitzondering 

van Nu.nl die ook als betrouwbaar wordt bestempeld). Ten derde is het verzamelen van een 

omvangrijk corpus aan krantenartikelen relatief eenvoudig omdat kranten vaak gedigitaliseerd zijn en 

toegankelijk te bekijken zijn via digitale databases. Ten slotte varieert het lezersprofiel van de grootste 

landelijke kranten en kan het discours waar een breed publiek mee in aanraking komt worden 

onderzocht (Mediamonitor, 2018, p. 37).  
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Er is gekozen om (digitale) krantenartikelen van de vijf grootste landelijke kranten te analyseren. Deze 

dagbladen waren zowel in 2003 als 2020 populair. Het AD, de Telegraaf, NRC, de Volkskrant en 

Trouw hebben samen een geprinte oplage van meer dan een miljoen kranten per dag (Bakker, 2018). 

Daarnaast bereiken deze landelijke kranten ook online veel unieke bezoekers. Het online bereik van 

unieke bezoekers per maand bestaat uit meer dan zes miljoen voor het AD, meer dan vijf miljoen voor 

de telegraaf, meer dan 2,5 miljoen voor het NRC, meer dan twee miljoen voor de Volkskrant en meer 

dan 1,8 miljoen voor Trouw (Bakker, 2018). Naast de reden dat deze vijf kranten door veel mensen 

gelezen worden, hebben deze kranten ook een verschillend karakter en politieke oriëntatie. Dat maakt 

dit corpus representatief, want deze selectie geeft een betrouwbaar beeld van het discours dat in de vijf 

grootste landelijke Nederlandse kranten voorkomt.  

 

In eerste instantie is deze paragraaf geschreven met het doel om inzicht te geven in de historische en 

politieke achtergrond van de geselecteerde kranten, zodat het sentiment dat in de verschillende kranten 

leeft met elkaar vergeleken had kunnen worden. In voorgaande onderzoeken werd namelijk ontdekt 
dat representaties per krant sterk uiteen kunnen lopen (Docter, 2018). Echter, door het gebrek aan tijd 

is besloten dat de focus is verschoven. In dit onderzoek is voornamelijk gekeken naar de verschillen in 

representatie van Chinese Nederlanders in het landelijke discours tussen 2003 en 2020. Hoewel er 

resultaten zijn die uiteenlopen tussen links en rechts georiënteerde kranten, zullen deze niet 

systematisch behandeld worden. In paragraaf 5.2.3 wordt er kort aandacht besteed aan de meest 

opvallende verschillen tussen de resultaten van kranten met een andere achtergrond. Om deze 

bevindingen in perspectief te kunnen plaatsen, zal er een korte omschrijving per krant worden 

gegeven.  

 

4.1.1 De Telegraaf 
Op 1 januari 1889 werd de eerste krant van De Telegraaf gedrukt. Sindsdien staat De Telegraaf 

bekend als een krant waarin de meningen niet onder stoelen of banken worden gestoken (Telegraaf 

archief, 2018). Dit sluit aan bij de visie van De Telegraaf die zich karakteriseert als “We zeggen wat 

anderen niet durven te zeggen, maar wat wel gezegd moet worden”(TMG, 2019, 00:00:11). De 

Telegraaf wordt voornamelijk door een rechts georiënteerd publiek met een laag tot midden-hoog 

inkomen gelezen (Mediamonitor, 2018, p. 37). Volgens Boukes en Vliegenthart (2017) staat de 

Telegraaf bekend als een populaire krant voor ‘de gewone man’. De Telegraaf is de grootste landelijke 

krant met een betaalde print oplage van 353.000 kranten per dag (Bakker, 2018). Met meer dan 5 

miljoen unieke bezoekers per maand behoort De Telegraaf tot de vier grootste online nieuwsmerken 

van Nederland (Bakker, 2018).  

 

4.1.2 Algemeen Dagblad 
Het Algemeen Dagblad (AD) werd in 1946 in het leven geroepen als ‘zusje’ van de Nieuwe 

Rotterdamsche Courant (Kranten.com, 2019). Hoewel het AD zich in het verleden probeerde te 

profileren als een kwaliteitskrant, richt de krant zich nu op het concurreren met De Telegraaf (Bakker, 

2016). Het lezerspubliek van het AD komt overeen met De Telegraaf, en het AD is voornamelijk de 

krant voor mensen met laag tot midden-hoge inkomens en een rechtse politieke voorkeur 

(Mediamonitor, 2018, p. 37). Volgens Bakker & Scholten (2014) heeft het AD een neutrale oriëntatie 

en wordt de krant gezien als een tabloid. Het AD heeft de positie van tweede grootste landelijke krant 

van Nederland met een betaalde printoplage van 298.000 kranten per dag (Bakker, 2018). Het AD 

verslaat De Telegraaf als online nieuwsmerk en heeft meer dan 6 miljoen unieke bezoekers per maand 

(Bakker, 2018). Hiermee is het AD de grootse online krant.  

 

4.1.3 NRC Handelsblad 
In 1970 ontstond het NRC Handelsblad (NRC) uit een fusie van de destijds twee belangrijkste liberale 

dagbladen van Nederland: de Nieuwe Rotterdamse Courant en het Algemeen Handelsblad (Langeveld, 

2002). Het NRC wordt getypeerd als een kwaliteitskrant die zich richt op serieuze kwesties en die 

hoogopgeleide lezers als publiek heeft (Bakker & Scholten, 2014). Volgens de Mediamonitor (2018) 

zijn lezers van het NRC mensen met een hoog inkomen en een linkspolitieke voorkeur (p.37). Dit 

komt overeen met de reputatie van het NRC als krant voor de ‘linkse elite’(Boukes & Vliegenhart, 
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2017). Volgens Bakker (2018) is NRC de vierde landelijke krant van Nederland met een betaalde 

printoplage van 131.000 kranten per dag. Het NRC doet het nog beter als online nieuwsmerk en 

verslaat met meer dan 2,5 miljoen unieke bezoekers per maand De Volkskrant (Bakker, 2018). 

 

4.1.4 De Volkskrant 
De Volkskrant is in 1919 opgericht als krant voor de katholieke arbeidersbeweging en is inmiddels 

uitgegroeid tot de oudste kwaliteitskrant van Nederland (De Volkskrant, 2002). Volgens Bakker en 

Scholten (2014) wordt De Volkskrant getypeerd als een krant voor hoogopgeleiden met een linkse 

oriëntatie. Dit komt overeen met de meting van de Mediamonitor (2018), die laat zien dat De 

Volkskrant voornamelijk wordt gelezen door de rijkere en linkse bevolking (p.37). De Volkskrant is 

met een betaalde printoplage van 210.000 drukken per dag de derde landelijke krant van Nederland en 

verslaat hiermee de printoplage van het NRC (Bakker, 2018). De Volkskrant doet het iets minder goed 

online dan het NRC en heeft een online bereik van meer dan 2 miljoen unieke bezoekers per maand 

(Bakker, 2018).  

 

4.1.5 Trouw 
In 1943 verscheen de eerste editie van Trouw als illegale Protestant-christelijke verzetskrant tegen de 

Duitse bezetters (Trouw, 2019). Tegenwoordig wordt de krant voornamelijk gelezen door mensen met 

een midden-hoog inkomen en een Linkspolitieke oriëntatie (Mediamonitor, 2018, p.37). Het 

lezersprofiel van Trouw is hiermee vergelijkbaar met de lezers van de kwaliteitskranten de Volkskrant 

en het NRC Handelsblad. Trouw heeft een betaalde printoplage van bijna 100.000 drukken per dag en 

is hiermee de vijfde landelijke krant van Nederland (Bakker, 2018). Trouw bereikt de minste lezers 

online van de vijf grootste landelijke kranten met ongeveer 1,8 miljoen unieke bezoekers per maand 

(Bakker, 2018).  

 

4.2 Periodes  
De (digitale)krantenartikelen zijn geselecteerd uit het jaar 2003 en 2020. Zoals in het contextuele 

kader is toegelicht was er in beide periodes een uitbraak van een variant van het besmettelijke en 

dodelijke coronavirus afkomstig uit China. Aangezien in de berichtgeving rondom deze virussen veel 

werd geschreven over Chinese Nederlanders kan er worden gekeken in hoeverre de representatie van 

Chinese Nederlanders door de jaren heen is veranderd. Een belangrijke kanttekening bij het bestuderen 

van de berichtgeving over het nieuwe coronavirus in 2020 is dat op het moment van schrijven de 

gebeurtenis nog aan de gang is. Het is dus nog onbekend hoe het zal aflopen met dit virus en het 

verloop van de berichtgeving. Daarom is besloten om voor beide periodes de begin maanden te 

analyseren. De eerste maand is geselecteerd op basis van het eerste officiële persbericht over de 

virussen door de World Health Organization. De eerste publicatie over het SARS-virus, waarin bekend 

werd gemaakt dat het virus veroorzaakt werd door een coronavirus was op 16 april 2003 (World 

Health Organization, 2003). Bij het nieuwe coronavirus werd het eerste officiële persbericht 

gepubliceerd op 23 januari 2020 (World Health Organization, 2020).  

 

SARS-virus 2003 Berichtgeving van april 2003 tot en met mei 2003 

Coronavirus 2020 Berichtgeving van januari 2020 tot en met februari 2020 
Figuur 7. Geselecteerde periodes 

 

4.3 Corpus selectie 
De (digitale) artikelen zijn geselecteerd door gebruik te maken van de academische zoekmachine 

Nexis Uni. In de onderstaande paragrafen komen de gebruikte filters en selectierondes aan bod.  
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4.3.1 Eerste selectie  
De krantenberichten uit 2003 zijn gevonden met behulp van de onderstaande filters: 

• Bronnen: Algemeen Dagblad, De Telegraaf, De Volkskrant, NRC Handelsblad of Trouw 

• Periode: april en mei 2003 

• Berichten met de zoekwoorden: ‘Chinese Nederlander(s)’, ‘Chinezen’ en/of ‘Chinees’ 

• Berichten met het zoekwoord: SARS/SARS-virus 

 
Krant Algemeen 

Dagblad 

De Telegraaf De 

Volkskrant 

NRC 

Handelsblad 

Trouw Totaal 

Aantal artikelen 22 11 20 25 15 93 

Figuur 8. Eerste selectie 2003 

 

De krantenberichten uit 2020 zijn gevonden met behulp van de onderstaande filters: 

• Bronnen: Algemeen Dagblad, De Telegraaf, De Volkskrant, NRC Handelsblad of Trouw 

• Periode: januari en februari 2020 

• Berichten met de zoekwoorden: ‘Chinese Nederlander(s)’, ‘Chinezen’ en/of ‘Chinees’ 

• Berichten met het zoekwoord: Corona/Coronavirus 

 
Krant Algemeen 

Dagblad 

De Telegraaf De 

Volkskrant 

NRC 

Handelsblad 

Trouw Totaal 

Aantal artikelen 46 55 59 41 36 237 

Figuur 9. Eerste selectie 2020 

 

4.3.2 Tweede selectie 
Met dezelfde zoektermen kunnen krantenartikelen worden gevonden die niet over Chinese 

Nederlanders gaan. In dit onderzoek staan de Chinese Nederlander(s) als inwoners van Nederland 

centraal, maar de zoekterm ‘Chinees’ kan naast ‘inwoner met een migratieachtergrond uit China’ ook 

naar vele andere betekenissen verwijzen. De term ‘Chinees’ kan verwijzen naar: 

• Chinees restaurant  

• Chinees gerecht  

• Inwoner van China/ migrant uit China  

• Taal en schrift uit China 

Daarnaast kunnen er ook spreekwoorden en gezegden worden gevonden door de zoekterm ‘Chinees’. 

Bijvoorbeeld: ‘Dat is Chinees voor mij’. Deze uitdrukking wordt gebruikt om te laten weten dat men 

iets niet begrijpt, maar hoeft geen directe relatie met de term ‘Chinees’ als inwoner te hebben. Door de 

zoektermen ‘SARS’ en ‘Coronavirus’ te gebruiken, werden er artikelen gevonden die aan het tertium 

comparationis voldoen. Er werden echter ook artikelen gevonden over de uitbraak van de virussen in 

het buitenland, medische onderzoeksresultaten, impact op toerisme en effecten op de Nederlandse 

economie. In deze artikelen werden geen uitspraken gedaan over Chinese Nederlanders. Daarom heeft 

er nog een tweede selectie plaatsgevonden, waarbij handmatig is gekeken of de gevonden artikelen 

ook daadwerkelijk over Chinese Nederlander(s) gaan. Bij deze tweede selectie is er ook gekeken naar 

de bruikbaarheid van deze artikelen voor analyse. Er zijn alleen artikelen geselecteerd die door 

journalisten of door de redactie van de krant zijn geschreven (dus geen ingezonden brieven, columns 

en lezersreacties). Er zijn zowel nieuwberichten als achtergrondartikelen meegenomen, zolang deze 

maar aan de eerder gestelde voorwaarden voldeden. Een volledig overzicht van de geanalyseerde 

krantenberichten staat in Bijlage A.  

 
Krant Algemeen 

Dagblad 

De Telegraaf De 

Volkskrant 

NRC 

Handelsblad 

Trouw Totaal 

Aantal artikelen 2 3 2 3 2 12 

Figuur 10. Tweede selectie 2003 

 

De tweede selectieronde leverde voor 2003 een corpus op van 12 artikelen. In eerste instantie was er 

twijfel of dit een te klein corpus zou zijn, maar uit een proefanalyse bleek dat er uit de geselecteerde 
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fragmenten genoeg bruikbare informatie was te halen om de onderzoeksvragen te beantwoorden. Dit 

staat ook wel bekend als saturation en is gebruikelijk voor het uitvoeren van een kwalitatieve analyse 

(Dörnyei, 2016, p. 127). Normaliter zou er een steekproef moeten worden gedaan, maar gezien de 

kleine omvang zijn alle gevonden artikelen uit de tweede selectieronde gebruikt voor analyse. Daarom 

geeft dit corpus een zeer representatief beeld van het discours uit 2003.  

 
Krant Algemeen 

Dagblad 

De Telegraaf De 

Volkskrant 

NRC 

Handelsblad 

Trouw Totaal 

Aantal artikelen 3 4 5 2 4 18 

Figuur 11. Tweede selectie 2020 

 

Daarentegen leverde de tweede selectieronde voor de berichtgeving uit 2020 veel meer artikelen op. 

Het aantal artikelen zegt weinig over de hoeveelheid data, omdat de artikelen verschillen van lengte en 

niet elk artikel evenveel zinnen over Chinese Nederlanders bevat. Een fragment is immers pas 

bruikbaar indien deze lexicalisaties en/of predicaties bevat. Gezien de beperkte tijd voor dit onderzoek 

zijn daarom de artikelen waarin de meeste zoektermen voorkwamen geselecteerd. Daarnaast is 

gestreefd om een zo evenredig mogelijke verdeling aan fragmenten per dagblad te analyseren. Een 

compleet overzicht van het aantal woorden per geselecteerd fragment staat in Bijlage B.  

  
Periode Artikelen Aantal 

woorden 

artikelen 

Aantal 

woorden 

bruikbare 

fragmenten  

Percentage bruikbare 

fragmenten van het 

aantal woorden van de 

artikelen 

2003 12 4623 3862 35% 84% 

2020 18 11742 7218 65% 61% 

Totaal  30 16365 11080 100% 68% 

Figuur 12. Verhouding aantal woorden en bruikbare fragmenten van het corpus in percentages per jaar 

 

4.3.3 Vergelijking tussen corpus 2003 en 2020 
Het is belangrijk om te vermelden dat er over het SARS-virus in 2003 veel minder berichtgeving 

beschikbaar is dan de berichtgeving over het nieuwe coronavirus in 2020. Dit is te verklaren door de 

ernst en verspreiding van het nieuwe coronavirus. Volgens Reuters (2020) heeft het nieuwe 

coronavirus meer doden veroorzaakt dan tijdens de uitbraak van het SARS-virus in 2003. Het nieuwe 

coronavirus heeft daarom meer impact op Nederland en dit kan een verklaring zijn voor de 

hoeveelheid krantenartikelen die zijn geschreven. Dit heeft als gevolg dat er voor het corpus van 2020 

meer artikelen zijn geanalyseerd dan voor 2003. Om de periodes met elkaar te kunnen vergelijken, 

worden de resultaten in percentages besproken in plaats van in aantallen.  

 

4.4 Methode  
In het theoretisch kader is de kritische discoursanalyse van Fairclough (1995) al aan bod gekomen. In 

deze paragraaf worden de verschillende stappen van de analyse verder uitgewerkt.  

 

Stap 1 

Als eerste worden alle lexicalisatievormen (functionalisatie, indentificatie, nominatie, numerisatie) die 

verwijzen naar Chinese Nederlanders gemarkeerd en ingedeeld. Tijdens de proefanalyse werd ontdekt 

dat sommige lexicalisaties in meerdere categorieën kunnen worden ingedeeld. Bijvoorbeeld ‘150 

Chinese ouderen’ kan worden gegroepeerd in zowel de lexicalisatie categorie numerisatie (‘150’) als 

identificatie (‘Chinese ouderen’). Binnen de categorie identificatie past deze lexicalisatie in twee 

categorieën namelijk classificatie herkomst (‘Chinees’) en leeftijd (‘ouderen’). Volgens Simpson en 

Mayr (2009) kunnen actoren in meerdere categorieën tegelijkertijd vallen, maar in hun boek geven zij 

niet aan hoe je hier als onderzoeker mee om moet gaan. Andere onderzoeken die gebruik maken van 

lexicalisaties verantwoorden ook niet hoe ze omgaan met lexicalisaties die in meerdere categorieën 

passen (Huisman, 2016; Van Campen, 2019). Gezien het onduidelijk is hoe hier vanuit de literatuur en 
eerdere onderzoeken mee om wordt gegaan, is er in deze scriptie een eigen afweging gemaakt. Er is 

besloten om de lexicalisaties op te delen in meerdere categorieën en dus ook in die onderverdeelde 
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categorieën mee te laten tellen. In figuur 10 is te zien hoe de meervoudige lexicalisatie ‘150 Chinese 

ouderen’ verwerkt wordt.  

 
Functionalisatie Identificatie 2x Nominatie Numerisatie 1x 

 Herkomst: Chinese- 

Leeftijd: ouderen 

 150 

Figuur 13. Voorbeeld verwerking meervoudige lexicalisatie 

 

Deze manier van verwerking zorgt ervoor dat alle categorieën nauwkeurig worden meegenomen. De 

verwijzing ‘150 Chinese ouderen’ telt dus voor drie lexicalisaties.  

 

Een andere ontdekking die werd gevonden tijdens de proefanalyse is dat sommige lexicalisaties lijken 

te verwijzen naar Chinese Nederlanders, maar uit de context en voorgaande zinnen is dit niet met 

zekerheid te zeggen. In eerste instantie wilde ik deze niet meenemen, maar ik realiseerde mij dat deze 

lexicalisaties ook bijdragen aan de beeldvorming. Gezien het voor mij als onderzoeker onduidelijk is 

naar wie er specifiek verwezen wordt, kan dit ook voor de krantenlezer onduidelijk zijn. In fragment 

(a) is een voorbeeld te zien van een lexicalisatie waarvan het onduidelijk is of er wordt verwezen naar 

Chinese Nederlanders.  

 
(a) 'Je zit toch niet lekker, zo onbeschermd achter de kassa.' Ze noemt de vele [Chinezen] die gewoonlijk 

de molen bezoeken. 'Die hoesten soms gewoon in je gezicht. 

  

Legenda: [lexicalisatie], predicatie | Bron: De Volkskrant, 3 mei 2003  

 

Het artikel waaruit fragment (a) komt gaat over plekken in Nederland waar veel ‘chinezen’ komen. In 

dit fragment betreft het een molen. Een toeristische trekpleister waarvan men kan verwachten dat er 

vooral buitenlandse toeristen op afkomen, maar dit kunnen ook Chinese toeristen zijn uit eigen land. 

‘Chinezen’ worden in fragment (a) neergezet als mensen die in je gezicht hoesten. Een predicatie die 

ook invloed kan hebben op de beeldvorming van Chinese Nederlanders ongeacht of het ook werkelijk 

over hen gaat.  

 

In Ten Thije (2002:74) wordt onderscheid gemaakt tussen “reine fälle” (zuivere gevallen) en äbgeleite 

fälle (afgeleide gevallen). Dat wil zeggen verwijzingen waarvan het zeker is dat deze over het 

onderzoeksobject gaat en verwijzingen die er mogelijk overgaan. Het onderzoek van Ten Thije (2002) 

gebruikt een andere methode als deze scriptie. Desalniettemin, is de manier van analyseren waarbij 

eerst de zuivere gevallen en later de afgeleide gevallen worden onderzocht ook bruikbaar voor dit 

onderzoek. Daarom wordt er in dit onderzoek ook onderscheid gemaakt tussen zuivere en niet-zuivere 

lexicalisaties.  

 

Stap 2  

Daaropvolgend is een predicatieanalyse uitgevoerd, bestaande uit het zoeken naar: 

• koppelingen van één of meerdere bijvoeglijke naamwoorden aan de zoektermen 

• toekenning van een eigenschap aan een zoekterm in het naamwoordelijk deel van het gezegde 

• bijwoorden die toegeschreven zijn aan een zoekterm 

• bijzinnen die iets over de zoektermen zeggen (waarbij de bijzin soms losstaat van de zin) 

• eigenschappen die door ‘van’ of een samenstelling worden toegekend aan een zoekterm 

• werkwoord als bijvoeglijk naamwoord dat verwijst naar een zoekterm (‘voelen zich’) 

 

Stap 3 

Aan de hand van verschillende markeerkleuren zijn de lexicalisaties en predicaties in alle artikelen 

gemarkeerd. Vervolgens zijn deze fragmenten verwerkt in figuur 11. Op verschillende momenten 

gedurende het analyseproces zijn de lexicalisaties en dus ook predicaties opnieuw gecategoriseerd. 

Wanneer er nieuwe kennis werd opgedaan, vervielen of wijzigden bestaande categorieën. Een 

cirkelgang die tot en met het einde van de analyse is uitgevoerd. Deze werkwijze is een hermeneutisch 

proces, waarbij categorisaties steeds opnieuw worden beoordeeld (Ten Thije, 2002, p. 78).  



 22 

 

 
  

Tekstfragment Lexicalisatie Predicatie Categorie 

    

    

Figuur 14. Tekstuele analyse 

 

De betrouwbaarheid van een onderzoek wordt versterkt wanneer meerdere codeurs naar de data kijken 

(Dörnyei, 2016). Daarom heeft een externe codeur (met de bacheloropleiding Nederlandse taal en 

cultuur) een tweede beoordeling gedaan om te kijken of de gemaakte categorieën consistent zijn. Het 

is belangrijk om te vermelden dat deze externe codeur een Nederlander is zonder migratieachtergrond. 

De tweede beoordeling heeft mij geholpen met het maken van de hoofdcategorieën van predicaties en 

het indelen van lexicalisaties. Ik twijfelde onder andere of ik de lexicalisaties ‘eerste generatie’, 

‘tweede generatie’ en ‘huidige generatie’ zou indelen onder de categorie herkomst, gezien het 

migratiestromen betreft. De externe codeur maakte mij duidelijk dat een generatie vooral een groep 

van een bepaalde leeftijd is en daarom heb ik uiteindelijk besloten deze lexicalisaties onder leeftijd in 

te delen. Een ander onderdeel waar de externe codeur aan heeft bijgedragen is het maken van 

predicatiecategorieën en dan met name de hoofdcategorieën die overkoepelend zijn aan de 

subcategorieën. Ik twijfelde namelijk waar ik de predicaties ‘ontlopen van Chinese Nederlanders’, 

‘ontlopen van Chinese ondernemingen’ en ‘thuisblijvende Chinese Nederlanders’ onder zou scharen. 

Deze predicaties laten negatieve effecten zien, maar vallen niet onder discriminatie. Daarom is 

besloten om deze predicaties in delen in de categorie ‘negatieve invloed van het virus op Chinese 

Nederlanders’. De externe codeur heeft dus extra aandacht besteed aan de twijfelgevallen door deze 

opnieuw te beoordelen. Ik gaf hem de lexicalisaties en predicaties waar ik over twijfelde en liet hem 

deze indelen zonder dat hij wist hoe ik deze beoordeeld had. De overige gevallen zijn ook door de 

externe codeur gecontroleerd, maar hierbij wist de codeur al hoe ik deze had beoordeeld.   
 

Stap 4 
In figuur 12 zijn de discursieve praktijken in kaart gebracht. Er werd genoteerd wie er aan het woord 

kwam, wat deze persoon zei, vanuit welke rol deze persoon sprak en uit welk perspectief er werd 

gesproken aan de hand van de theorie van Leerssen (2007). Hierbij zijn mensen die meerdere keren in 

hetzelfde artikel aan het woord kwamen eenmalig meegeteld. Wanneer dezelfde persoon in een ander 

artikel een stem kreeg, is dit wel meegenomen.  

 
Tekstfragment Spreker Rol van de persoon Perspectief Leerssen (2007): 

auto-image, hetero-image of 

meta-image 

    

    
Figuur 15. Discursieve analyse 

 

Stap 5 

De voorgaande stappen behoren tot het primaire onderdeel van dit onderzoek. Dit zijn immers de 

kwantificeerbare dimensies, die de representatie van Chinese Nederlanders in het discours kunnen 

blootleggen. Om inzicht te krijgen of er een samenhang is tussen de resultaten en de sociale praktijk 

werd er tijdens deze stap gekeken naar de omgevingsfactoren waarin het debat heeft plaatsgevonden. 

Deze dimensie is niet kwantificeerbaar en dient als verdieping. Welk sentiment leeft in de 

maatschappij? In hoeverre speelt de tijd (2003/2020) waarin de krantenberichten zijn geplaatst een 

rol? Wat zijn de mogelijke effecten van het discours?  

 

Stap 6 

Uiteindelijk zijn de resultaten van 2003 vergeleken met de resultaten uit 2020. De overeenkomsten en 

verschillen zijn naast elkaar gelegd en daarmee is een antwoord op de hoofdvraag gegeven. 
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4.5 Decentring  
Een kwalitatief onderzoek hangt grotendeels af van de interpretatie van de onderzoeker. Het is daarom 

cruciaal voor een onderzoeker om zich te kunnen distantiëren, oftewel bewust te zijn van de invloed 

die men als onderzoeker op het onderzoek heeft, ook wel decentring genoemd (Spencer-Oatey & 

Franklin, 2009). In dit onderzoek staat de representatie van Chinese Nederlanders centraal, een groep 

waar ik zelf niet toe behoor, maar waar ik door mijn contacten met personen uit deze groep wel 

dichtbij sta. De vriendschappen dragen bij aan mijn motivatie voor dit onderzoek, want ik weet door 

de ervaringen van mijn vrienden dat zij dagelijks met discriminatie te maken hebben. Dat ik zelf geen 

Chinese Nederlander ben, helpt mij om objectiever te analyseren, want ik voel mij immers niet zelf 

aangesproken. Toch brengt mijn positie ook een kritische noot met zich mee.  

 

Het betreft het fenomeen cultural appropriation. Dit kan omschreven worden als in hoeverre mag men 

zich bezighouden met een ‘cultuur’ waar men niet toe behoort, hieronder valt het uitdragen, oordelen, 

domineren en vermengen van cultuur (Rogers, 2006). Er zijn mensen die vinden dat je niet mag 

schrijven over een bepaalde groep als men daar geen deel van uitmaakt. Volgens Rogers (2006) zou 

men hier binnen de interculturele communicatie ook bewust van moeten zijn;“Although cultural 
appropriation is often mentioned but rarely systematically conceptualized in the critical/cultural 

studies and international communication literatures, it is almost entirely absent in intercultural 

communication studies, despite the ubiquity of the phenomenon in intercultural contexts”(Rogers, 
2006, p. 500). Ik moet bewust zijn van mijn positie als Nederlander zonder migratieachtergrond. 

Hoewel een onderzoeker altijd moet streven naar intersubjectiviteit moet ik ook bewust zijn van mijn 

eigen perspectief.  

 

Om dit te waarborgen heb ik bij het interpreteren van de resultaten, met name het categorisatieproces, 

een externe codeur een tweede beoordeling laten doen (Dörnyei, 2016). Zoals eerder behandeld heeft 

deze codeur geen migratieachtergrond. Er is gekozen voor iemand met de bacheloropleiding 

Nederlandse taal en cultuur omdat het belangrijk werd geacht dat de codeur linguïstische kennis heeft. 

Daarnaast wilde ik mijn Chinese contacten bij het onderzoek betrekken, maar ik heb ook ervaren dat 

dit met het categorisatieproces niet handig is. Een Chinees Nederlandse vriendin schrok bijvoorbeeld 

dat ik de lexicalisatiecategorie ‘scheldwoorden’ heb gecreëerd. Hoewel dit als kwetsend kan worden 

ervaren, vind ik het van belang om een compleet beeld van de representaties van Chinese 

Nederlanders weer te geven. Zelfs als deze negatief zijn. Daarnaast kreeg ik kritiek over mijn eerste 

titel ‘Van pindachinees naar nummer 39 met rijst’. Ik zou hiermee negatieve incidenten uit het 

verleden uitvergroten en daarmee verkeerde associaties opwekken. Hoewel ik deze titel in eerste 

instantie pakkend vond, realiseerde ik dat deze niet overdraagt waar mijn onderzoek echt voor staat. 

Daarom heb ik besloten de titel te veranderen naar ‘van Chinees naar Chinese Nederlander’.  

5. Resultaten 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de tekstuele en discursieve analyse besproken. 

Daaropvolgend zullen de relaties tussen de tekstuele en discursieve analyse in perspectief worden 

geplaatst binnen de sociale praktijk waarin de berichtgevingen tot stand zijn gekomen.  

 

5.1 Tekstuele analyse: lexicalisaties 
Deze paragraaf richt zich op de linguïstische representatie van Chinese Nederlanders. Door de 

onderstaande deelvragen te beantwoorden, wordt er in kaart gebracht welke woorden zijn gebruikt om 

te verwijzen naar Chinese Nederlandse burgers.  

 

 

1a. Hoe worden Chinese Nederlanders lexicaal gerepresenteerd in krantenartikelen uit 2003? 
1b. Hoe worden Chinese Nederlanders lexicaal gerepresenteerd in krantenartikelen uit 2020? 
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De lexicalisaties uit beide periodes zijn ingedeeld binnen de hoofdcategorieën: functionalisatie, 

identificatie, nominatie en numerisatie en daaropvolgend in subcategorieën. Een compleet overzicht 

van het totaal aan lexicalisaties inclusief de niet-zuivere varianten is toegevoegd in bijlage E/F. In 

figuur 16 is de verdeling van het aantal zuivere lexicalisaties uit krantenartikelen van beide periodes 

afgebeeld in percentages.  

  

  
Figuur 16. Zuivere lexicalisaties verdeeld in categorieën in percentages per jaar 

 

Aan de percentages van de verschillende lexicalisatiecategorieën uit 2003 en 2020 is te zien dat er 

veranderingen hebben plaatsgevonden. In zowel 2003 als 2020 komt de categorie identificatie het 

meeste voor. De lexicalisaties van beide periodes uit deze categorie verschillen van elkaar omdat er in 

2020 nieuwe termen omtrent burgerschap zijn bijgekomen en daarmee is het aantal lexicalisaties 

binnen deze categorie in 2020 met 10 procent gegroeid. Daaropvolgend is de grootste verandering de 

verschuiving van numerisatie naar nominatie. Meer Chinese Nederlanders worden persoonlijk bij 

naam genoemd en minder als nummer. Tenslotte is het percentage van de categorie functionalisatie 

gedaald. De verschuivingen in het aantal lexicalisaties binnen een bepaalde categorie zijn te verklaren 

door veranderingen in het discours. Deze veranderingen worden in de volgende subparagrafen 

besproken.  

  

5.1.1 Chinese Nederlanders: een nieuwe term?  
In 2003 is met 46 procent de lexicalisatiecategorie identificatie het grootst en binnen deze categorie 

bevat de subcategorie herkomst met 35 procent de meeste lexicalisaties. Voorbeelden van 

lexicalisaties gebaseerd op herkomst zijn ‘Chinese bevolking’, ‘Chinese gemeenschap’ en 

‘Chinezen/chinees’. In 2003 is met 18 procent ‘Chinezen/chinees’ de meest voorkomende 

lexicalisatie. Daaropvolgend komen in de categorie identificatie lexicalisaties die bestaan uit een 

combinatie van leeftijd en herkomst het meeste voor, zoals “Chinese ouderen” en “Chinese jongeren”, 

etc. Het is opvallend dat de term ‘Chinese Nederlander(s)’ in geen één van de geanalyseerde artikelen 

uit 2003 wordt gebruikt. Er zijn wel alternatieve lexicalisaties die indirect het Chinees Nederlands 

burgerschap benadrukken, zoals ‘Chinezen uit Nederland’, ‘Chinezen in Nederland’ en 

‘Rotterdammers van Chinese afkomst’, maar hierin wordt de term ‘Nederlander’ niet expliciet 

genoemd.  

 

Net als in 2003 is ook in 2020 ‘Chinezen/Chinees’ de meest gebruikte lexicalisatie. Deze kwam in 16 

procenten van de geanalyseerde artikelen voor. Beide periodes hebben met elkaar gemeen dat 

identificatie de grootste lexicalisatiecategorie is en daarbinnen zijn lexicalisaties gebaseerd op 

herkomst het meest gebruikt. In 2020 zijn deze categorieën nog meer gegroeid. Niet alleen komen 

lexicalisaties vaker voor, maar er zijn ook nieuwe termen bijgekomen. Dit zijn voornamelijk termen 

waaruit het Nederlands burgerschap blijkt, zoals ‘Nederlanders met een Chinese achtergrond’ en 

‘Nederlanders van Chinese origine’. In tegenstelling tot 2003 komt in de geanalyseerde artikelen van 

2020 de term ‘Chinese Nederlander(s)’ wel voor. Deze lexicalisatie werd in 6 procent van de 

geanalyseerde artikelen gesignaleerd en is hiermee de op één na meest gebruikte lexicalisatie. Er heeft 

dus een verschuiving plaatsgevonden in het discours, want Chinese Nederlanders worden pas in 2020 

expliciet ‘Nederlander’ genoemd, daarvoor waren zijn enkel ‘Chinees’. Dit kan te maken hebben met 

het feit dat de laatste generaties hier geboren en getogen zijn. Volgens Duyvendak en Slootman (2015) 

speelt in Nederland vooral een nativist concept van burgerschap, dat wil zeggen dat burgerschap 
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gekoppeld wordt aan de oorspronkelijke inwoners en men er pas echt bij hoort door hier geboren te 

zijn (p. 151).  

 

5.1.2 Scheldwoorden 
Naast de nieuwe termen gebaseerd op Nederlands burgerschap zijn er ook nog andere lexicalisaties 

bijgekomen in de categorie identificatie in 2020. Lexicalisaties die niet in een bestaande categorie 

passen, maar met elkaar gemeen hebben dat het scheldwoorden zijn. In 6% van de geanalyseerde 

artikelen werd er met scheldwoorden verwezen naar Chinese Nederlanders. Voorbeelden van 

lexicalisaties gebaseerd op scheldwoorden zijn ‘stinkchinezen’, ‘virus-chinees’, en ‘kanker-chinezen’. 

Dit zijn lexicalisaties die ingezet zijn op meta-niveau en zijn dus geen directe verwijzingen van 

journalisten of geïnterviewde personen. De meeste scheldwoorden komen voor in krantenberichten die 

over het racistische carnavalslied berichten (1). 

 
(1) Op de melodie van de carnavalshit ’Wij vieren feest’ wordt er gezongen dat het coronavirus de 

schuld is van die [stinkchinezen]. 

 Legenda: [lexicalisatie] | Bron: Telegraaf, 10 februari 2020 

 

Daarnaast komen er ook scheldwoorden voor in krantenartikelen waarin aandacht wordt besteed aan 

Chinese Nederlanders die worden uitgescholden op straat en Chinese Kinderen die worden gepest (2). 

 
(2) 'Nederlanders schelden Chinese kinderen uit voor [virus-Chinees].'        

 Legenda: [lexicalisatie] | Bron: De Volkskrant, 10 februari 2020 

 

Hoewel er in 2003 ook al sprake was van indirecte discriminatie zijn er in de geanalyseerde artikelen 

geen scheldwoorden gevonden.  

 

5.1.3 Van massa naar mens  
In 2003 is numerisatie met 20 procent de tweede grootste categorie. Chinese Nederlanders werden 

zowel in hoeveelheden als groep/gemeenschap omschreven. ‘Tussen de 70.000 en 100.000’, ‘enkele 

honderden’, ‘de meeste mensen’ is een greep van voorbeelden uit deze categorie. In 2020 daalde de 

categorie numerisatie naar 10% en werd daardoor de kleinste lexicalisatiecategorie. In tegenstelling tot 

de categorie numerisatie maakte nominatie juist een groei door. In 2003 was 15 procent van het aantal 

lexicalisatie afkomstig uit de categorie nominatie, terwijl dit in 2020 steeg naar 20 procent. Er heeft 

dus een verschuiving plaatsgevonden van massa naar mens. In de meeste artikelen worden Chinese 

Nederlanders semi-formeel gerepresenteerd, dat wil zeggen met zowel de voor- als achternaam. Als 

men bij voor- of achternaam wordt gepresenteerd dan volgt dit meestal na een alinea waarin de 

Chinese Nederlander al met volledige naam is genoemd. Dit lijkt eerder voort te komen uit afwisseling 

om de tekst leesbaar te houden, want dit is niet anders bij lexicalisaties waarin Nederlanders zonder 

migratieachtergrond worden gerepresenteerd. In 2003 werd er vooral over Chinese Nederlanders als 

groep gesproken. Echter, In 2020 is dit veranderd en kregen Chinese Nederlanders meer als individuen 
een stem om hun persoonlijke ervaring te delen. Hetzelfde geldt voor de categorie functionalisatie, 

waarin er niet naar een persoon wordt gewezen, maar een activiteit of rol de identiteit bepaalt van een 

Chinese Nederlander. Dit komt overeen met de literatuur die stelt dat minderheden vaker worden 

gefunctionaliseerd dan meerderheden (Van Leeuwen, 2005). Gezien er een verschuiving heeft 

plaatsgevonden van massa naar mens, kan ook dit een verklaring zijn voor de daling in de 

lexicalisatiecategorie functionalisatie van 19 procent in 2003 naar 14 procent in 2020.  
 

5.1.4 Niet-zuivere lexicalisaties  
Zoals in de methode is beschreven zijn eerst alle zuivere lexicalisaties geanalyseerd. Daarna bleven 

ook niet-zuivere lexicalisaties over waarvan het onmogelijk was om uit de context en voorgaande 

zinnen te achterhalen of er ook daadwerkelijk werd verwezen naar Chinese Nederlanders. In 2003 
hadden niet-zuivere lexicalisaties dezelfde termen als de zuivere lexicalisaties, namelijk 

‘Chinezen/chinees’, ‘Aziaten’ en ‘Chinese bezoekers’. Het verschil met de zuivere lexicalisaties is dat 

het onbekend is of het om Chinezen gaat die woonachtig zijn in Nederland. In tegenstelling tot 2003 



 26 

variëren de niet-zuivere lexicalisaties uit 2020 van de zuivere lexicalisaties uit deze periode. 

Bijvoorbeeld de lexicalisatie ‘Aziatische Nederlanders’ en variaties hierop. Deze term verwijst naar 

een groep waar Chinese Nederlanders ook toebehoren, maar tegelijkertijd kan het ook over andere 

groepen gaan (3).  

 
(3) [Aziatische Nederlanders] worden, zo lees ik, en plein public uitgescholden - let wel, niet alleen 

Chinese Nederlanders dus.  

 Legenda: [niet-zuivere lexicalisatie] | Bron: De Volkskrant, 10 februari 2020 

  

Daarnaast worden bij de niet-zuivere lexicalisaties uit 2020 termen gevonden die in een nog niet 

eerder gebruikte categorie te plaatsen zijn, namelijk de categorie van fysieke identificatie. 

Voorbeelden hiervan zijn ‘iedereen met een Aziatisch uiterlijk’, ‘Mensen met een Aziatisch uiterlijk’ 

en ‘Nederlanders met een Aziatisch uiterlijk’. De berichten waarin deze lexicalisaties voorkomen gaan 

voornamelijk over de gevolgen van het coronavirus op Aziatisch uitziende mensen (4). 

 
(4) In een Snapchatfilmpje vraagt de maker een [Aziatisch uitziende jonge vrouw] of ze niet wil niezen in 

zijn buurt. 

 Legenda: [niet-zuivere lexicalisatie] | Bron: De Volkskrant, 10 februari 2020 

  

Hoewel het niet te herleiden is of deze lexicalisatie over Chinese Nederlanders gaat is dit ook een 

probleem waar zij mee te maken hebben. Namelijk het behandeld worden als een buitenlander om hun 

Aziatische uiterlijk. Dit kan te maken hebben met het nativist concept van burgerschap dat in 

Nederland leeft, waarin niet-westerse (uitziende) mensen eerder als buitenstaanders worden gezien 

(Duyvendak & Slootman, 2015, p. 151).  

 

5.2 Tekstuele analyse: predicaties   
Een onderdeel van de tekstuele analyse is het analyseren van predicaties, waarin wordt gekeken naar 

de eigenschappen die worden toegeschreven aan Chinese Nederlanders. Deze paragraaf focust zich op 

het blootleggen van predicatiecategorieën en geeft antwoord op de onderstaande deelvragen.  

 

 

2a. Hoe worden Chinese Nederlanders predicatief gerepresenteerd in krantenartikelen uit 2003? 

2b. Hoe worden Chinese Nederlanders predicatief gerepresenteerd in krantenartikelen uit 2020? 
 

 

Wanneer men een eerste blik op figuur 13 werpt valt op dat de predicatiecategorieën uit beide periodes 

sterk uiteenlopen. De aantallen verschillen en in 2020 zijn er nieuwe eigenschappen bijgekomen. In 

het onderstaande figuur zijn alleen de meest voorkomende hoofdcategorieën afgebeeld. De categorieën 

zijn samengesteld door alle gevonden predicaties te clusteren in subcategorieën met overkoepelende 

hoofdcategorieën. Een compleet overzicht waarin alle subcategorieën met een gedetailleerde 

beschrijving in aantallen per krant staan uitgedrukt is bijgevoegd in bijlage G/H. In figuur 13 staat dus 

samengevat wat over Chinese Nederlanders in de geanalyseerde kranten beweerd wordt.   
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Figuur 17. Aantal krantenartikelen met een bepaalde predicatiecategorie uitgedrukt in percentages per jaar 

 
In 2003 worden er vooral eigenschappen aan Chinese Nederlanders gekoppeld die te maken hebben 

met de Chinese Nederlander als risicogroep voor het SARS-virus. Dit blijkt ook uit de grootste 

hoofdcategorieën. De grootste categorie uit 2003 is ‘reizende Chinese Nederlander’ die in 9 van de 12 

artikelen (75%) voorkwam. Predicaties uit deze categorie gaan in op maatregelen die worden genomen 

tegen reizende Chinese Nederlanders, Chinese studenten die verplicht in quarantaine moeten, Chinese 

Nederlanders die hun reizen uitstellen en Chinees Nederlandse burgers die vrijwillig in quarantaine 

gaan. De op een na grootste categorie uit 2003 is ‘Gezondheid Chinese Nederlanders’, deze categorie 

kwam in 7 van de 12 krantenartikelen (58%) voor. Voorbeelden van predicaties zijn ‘zieke Chinese 

Nederlanders’, ‘gezonde Chinese Nederlanders’, ‘bezorgde/angstige Chinese Nederlanders’, 

‘Onbezorgde Chinese Nederlanders’ en ‘SARS-voorlichting voor Chinese Nederlanders’. Een kwart 

van de artikelen uit 2003 ging over de categorie ‘Chinese Nederlander als modelminderheid’. 

Voorbeelden van predicaties uit deze categorie zijn ‘hoogopgeleide Chinese Nederlanders’ en 

‘begripvolle Chinese Nederlanders’. Daarnaast ging ook 25 procent van de artikelen in op de 

negatieve invloed van het SARS-virus op Chinese Nederlanders, zoals ‘het ontlopen van Chinese 

ondernemingen’ en ‘ontlopen van Chinese Burgers’.  

 

In 2020 krijgen Chinese Nederlanders voornamelijk labels die een relatie hebben met de discussie over 

discriminatie. Dat is onder andere te herkennen aan de meest voorkomende predicatiecategorie uit 

2020 ‘discriminatie tegen Chinese Nederlanders’. Deze categorie kwam voor in 11 van de 18 artikelen 

(61%). De predicatiecategorie ‘negatieve invloed van virus op Chinese Nederlanders’ in gestegen naar 

33 procent, deze kwam in 6 van de 18 artikelen voor. Daarnaast zijn er twee nieuwe predicatie 

categorieën bijgekomen in 2020, namelijk ‘onuitgesproken en terughoudende Chinese Nederlanders’ 

en ‘Beeldvorming van Chinese Nederlanders’. Het is opvallend dat in de krantenartikelen uit 2003 

andere eigenschappen worden toegekend aan Chinese Nederlanders dan in krantenartikelen uit 2020. 

Daarom worden in de volgende deelparagrafen de belangrijkste verschuivingen besproken.  

 

5.2.1 Angstige Chinezen: van bang voor het virus naar de angst voor discriminatie  
Een overeenkomst tussen de geanalyseerde artikelen uit 2003 en 2020 is de aanwezigheid van de 

predicatie ‘angstig/bezorgde Chinese Nederlanders’. Er is echter een belangrijk verschil tussen deze 

periodes, want de bron van angst is anders. In 2003 bevat 4 van de 12 artikelen (33%) de categorie 

‘angstig/bezorgde Chinese Nederlanders’. Deze eigenschap verwees naar angst/bezorgdheid voor het 

virus (5). 
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(5) [Rotterdamse Chinezen] die zich ongerust maken over de longziekte sars, krijgen eind deze week van 

de GGD een voorlichtingsfolder. De GGD geeft de brochure uit, omdat veel [Rotterdammers van 

Chinese afkomst] zich zorgen maken.  

 Legenda: [lexicalisatie], predicatie | Bron: Telegraaf, 29 april 2003 

  

Hoewel er in een deel van de artikelen het beeld wordt geschetst dat Chinese Nederlanders 

angstig/bezorgd zijn over het SARS-virus komt in evenveel artikelen (33%) de predicatie ‘onbezorgde 

Chinese Nederlanders’ voor. De meeste kranten belichten meestal twee kanten in een artikel en laten 

zien dat er zowel angstige als onbezorgde Chinese Nederlanders voor het SARS-virus zijn. Met 

uitzondering van twee berichten uit de Telegraaf, waarin op 29 april 2003 alleen de predicatie 

‘angstig/bezorgde Chinese Nederlanders’ werd gesignaleerd en op 4 april 2003 alleen de predicatie 

‘onbezorgde Chinese Nederlanders’ voorkwam.   

 

In de krantenartikelen uit 2020 kwam ook de predicatie ‘angstige Chinese Nederlanders’ voor, maar 

deze angst was niet gekoppeld aan het virus. In 2020 werd de angst van Chinese Nederlanders 

namelijk gekoppeld aan discriminatie, deze predicatie kwam in 11 procent van de krantenartikelen 

voor. Er zijn Chinese Nederlanders die banger waren voor discriminatie dan voor het virus (6).  
 

(6)  “Racisme is op dit moment in Nederland een groter probleem dan het virus zelf.”  

 Bron: NRC Handelsblad, 12 februari 2020 

 

Dat de predicatiecategorie ‘Discriminatie tegen Chinese Nederlanders’ met 61 procent de meest 

voorkomende categorie uit 2020 is, laat zien dat de discussie is verschoven van angst voor het virus 

naar angst voor discriminatie. Van de berichtgeving over discriminatie is de meest toegekende 

eigenschap ‘Chinese Nederlanders die voor zichzelf opkomen’, deze predicatie kwam in 44 procent 

van de krantenberichten voor. Contrasterend wordt genoemd dat de eerdere generaties ‘terughoudend 

en onuitgesproken’ zouden zijn, zoals in 33 procent van de artikelen uit 2020 werd beschreven. 

Overige voorbeelden uit de predicatiecategorie ‘discriminatie tegen Chinese Nederlanders’ zijn 

‘pesten/uitschelden van Chinees Nederlandse kinderen’, ‘discriminatie door racistisch-lied’ en ‘steun 

voor Chinese Nederlanders tegen discriminatie’.  

 

In de berichtgeving van 2003 was discriminatie nog geen prominent onderwerp en werd slechts 

eenmalig expliciet genoemd (7).  

 
(7) ,,Als je Chinezen zomaar in quarantaine stelt, discrimineer je een groep mensen. Pas als bij iemand 

het virus vastgesteld is, kun je iets ondernemen'', zegt een woordvoerder.  

 Bron: Trouw, 17 mei 2003 

 

Hoewel discriminatie jegens Chinezen nog geen directe rol speelde in het discours was er al wel 

sprake van indirecte discriminatie. Er werd in een kwart van de geanalyseerde artikelen uit 2003 

gesproken over het ontlopen van Chinese Nederlanders, hun ondernemingen en evenementen. Dit 

werd niet alleen gedaan door Nederlanders zonder een migratieachtergrond, maar ook door Chinese 
Nederlanders zelf (8).  

 
(8) 'Chinese jongeren belden, of we wel open waren. Veel jongeren mochten niet komen van hun ouders, 

uit angst voor besmetting.' In plaats van 1.300 jongeren kwamen er nu 900 opdagen. 

 

 Bron: NRC Handelsblad, 26 april 2003 

 

Beide periodes hebben met elkaar gemeen dat er in het discours gesproken werd over de negatieve 

invloed van de virussen op Chinese Nederlanders. Het verschil is echter dat het pas in 2020 expliciet 

discriminatie werd genoemd.  
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5.2.2 Modelminderheid of zondebok? 
In 2003 werden Chinese Nederlanders predicatief gerepresenteerd als een modelminderheid die 

hoogopgeleid is. Een migrantengroep die destijds werd neergezet als geaccepteerd. In de 

krantenartikelen van 2020 werd juist het tegenovergestelde beweerd. In deze berichten werden ook 

wel positieve eigenschappen aan Chinese Nederlandse burgers gekoppeld, maar de eigenschappen 

‘harde werkers’, ‘behulpzaam’ en ‘hoogopgeleid’ kwamen in 2020 maar eenmalig voor en werden 

ondergesneeuwd door berichten over discriminatie en negatieve beeldvorming. Ruim een kwart (28%) 

van de artikelen uit 2020 bevat de nieuwe categorie ‘beeldvorming van Chinese Nederlanders’. 

Predicaties uit deze categorie hebben onder andere te maken met de identiteitsbeleving van Chinese 

Nederlanders. Door de discriminatie vanwege het coronavirus werden Chinese Nederlanders 

geconfronteerd met hun dubbele identiteit (9).  

 
(9) Verscheidene Nederlanders van Chinese origine die vanwege de commotie over het coronavirus in 

de bus werden gemeden, ontdekten dat zij in de optiek van medepassagiers geen Nederlanders maar 

'Chinezen' waren. 

 Bron: De Volkskrant, 8 februari 2020 

 

Andere voorbeelden uit de predicatiecategorie beeldvorming zijn ‘stereotypen Chinese Nederlanders’, 

negatieve beeldvorming van Chinese Nederlanders’ en ‘weinig zichtbaarheid van Chinese 

Nederlanders’. De predicaties in deze categorie zijn eigenschappen die op een meta-niveau worden 

toegekend. Het zijn niet de journalisten of geïnterviewde die deze eigenschappen toekennen, maar zij 

spreken over anderen die dat doen. Deze artikelen lijken een vervolg te zijn op eerdere 

nieuwsberichten waarin discriminatie werd gesignaleerd. In deze achtergrondartikelen die in een later 

stadium zijn geschreven proberen journalisten een verklaring te zoeken voor de positie van de Chinese 

Nederlanders in de maatschappij (10). 

 
(10) Toen ik hoorde dat Chinezen hier zijn uitgescholden vanwege het coronavirus, moest ik ook denken 

aan de zondebok. Het ritueel daarvan sluit precies aan bij de vermenging van angst en vrees. 

Chinezen beschuldigen lijkt iets soortgelijks: door een bepaalde groep de schuld te geven, doen we 

alsof we de oorzaak van onze angst hebben, de schuldige. Die kunnen we dan wegjagen, al is het 

imaginair.          

 Bron: Trouw, 6 februari 2020 

 

5.2.3 Kranten met verschillende karakters 
De geanalyseerde krantenberichten zijn afkomstig van de vijf grootste Nederlandse Dagbladen. Deze 

kranten verschillen in hun politieke oriëntatie en historische achtergrond. De verschillende karakters 

van deze kranten zijn een mogelijke verklaring voor een aantal opvallende resultaten.  

 

Zoals eerder benoemd kwam de term ‘Chinese Nederlander’ niet voor in de geanalyseerde 

berichtgeving uit 2003. Opvallend is dat de kranten (De Volskrant, NRC Handelsblad, Trouw) die de 

lexicalisatie ‘Chinese Nederlander’ gebruikten in 2020 allemaal linksgeoriënteerd zijn. De 

rechtsgeoriënteerde kranten (Het Algemeen Dagblad, De Telegraaf) hebben deze term geen enkele 

keer gebruikt. Dit kan te maken hebben met een andere visie op burgerschap. Discours over 

immigratie en multiculturaliteit heeft volgende de literatuur voornamelijk een rechtskarakter (Prins, 

2002, Entzinger, 2006).  

 

De artikelen (28 procent) uit 2020 die een verklaring zoeken voor discriminatie jegens Chinese 

Nederlanders hebben met elkaar gemeen dat deze allemaal afkomstig zijn van linksgeoriënteerde 

kranten (De Volkskrant, NRC Handelsblad, Trouw). Dit hoeft niet per se te wijten zijn aan de 

politieke overtuiging van deze kranten, maar kan te verklaren zijn door het feit dat deze kranten meer 

achtergrondartikelen plaatsen, waarin meer ruimte is voor dit soort onderwerpen. Dit komt overeen 

met de literatuur die De Volkskrant, het NRC Handelsblad en Trouw als kwaliteitskranten typeren 

(Boukes & Vliegenthart, 2017).  
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5.3 Discursieve analyse  
De discursieve dimensie richt zich op het verbinden van tekst aan een context. Journalisten doen dit 

door verschillende groepen een plaats te geven binnen een debat aan de hand van citaten en quotes. 

Journalisten bepalen hiermee wie er een stem krijgt in een krantenartikel. In deze paragraaf worden de 

discursieve praktijken in kaart gebracht en daarmee worden de onderstaande deelvragen beantwoord.  

 

 

3a. Welke discursieve praktijken zijn er te vinden in de geselecteerde krantenartikelen uit 2003? 

3b. Welke discursieve praktijken zijn er te vinden in de geselecteerde krantenartikelen uit 2020? 
 

 

5.3.1 De ‘gewone’ burger als expert  
In de berichtgeving rondom een virus zou men kunnen verwachten dat vooral experts aan het woord 

komen. Desalniettemin zijn de discursieve praktijken in beide periodes grotendeels afkomstig van 

leken, die met het virus of Chinese Nederlanders te maken hebben gehad. Met leken wordt ‘gewone 
burgers’ bedoeld die niet vanuit een institutionele of expertrol spreken. In figuur 14 is de verhouding 

van discoursrollen weergegeven. Een volledig overzicht van alle discoursrollen staat in bijlage C/D.  

 

 
Figuur 18. Verhouding discoursrollen in percentages per jaar 

 

In 2003 was 69 procent van de citaten en quotes afkomstig van burgers, hiervan is 50 procent Chinese 

Nederlander en 19 procent is Nederlander zonder migratieachtergrond. Beide groepen hebben met 

elkaar gemeen dat ze werkzaam zijn op plekken waar ze in aanraking komen met Chinese 

Nederlanders. Ze worden bevraagd om hun contacten met Chinese Nederlanders, omdat ze 

bijvoorbeeld in een Chinees restaurant werken, maandelijks een ‘Asian party’ organiseren of zelf 

Chinees-Nederlands zijn. Burgers krijgen vragen over hoe zij omgaan met Chinese Nederlanders en 

wat zij weten van hoe de Chinese gemeenschap in Nederland omgaat met het SARS-virus. 

 

Opvallend is dat alle burgers (82%) die een stem kregen in 2020 Chinees-Nederlands zijn. Er heeft dus 
een verandering plaatsgevonden van burgers die met Chinese Nederlanders in aanraking komen 

(waaronder Chinese Nederlanders zelf) naar alleen Chinese Nederlanders. Dit kan te maken hebben 
met de verschuiving van het debat over het coronavirus naar discriminatie tegen Chinezen. In 2020 

werden Chinees Nederlandse burgers vooral bevraagd over hun eigen ervaring, hierdoor werden zij als 

een soort ervaringsdeskundigen neergezet. Iemand van Chinese afkomst vragen naar discriminatie 

jegens Chinezen berust op zijn/haar ervaring, maar etniciteit draagt niet bij aan virologische kennis en 

ligt dus per definitie niet in zijn/haar expertise. De vraag rest dan ook waarom Chinese Nederlanders 

worden ondervraagd over het coronavirus. Een vraag die Chinese Nederlanders zelf ook bezighield: 

 
(11) “Alleen, zo kon ik de redacteur snel vertellen, ik wist niets van virussen, mijn Chinese ouders waren 

ruime tijd geleden al geëmigreerd naar het zuiden van Nederland en ikzelf woon in Amsterdam. 

Zowel het onderwerp als de mensen om wie het ging voelden ver weg. Hoe kwam hij bij mij 

terecht?” 

 Bron: Volkskrant, 10 februari 2020 

50%

19%
27%

4%

82%

0%
9% 9%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Chinese Nederlanders Nederlanders zonder
migratieachtergrond

Institutionele rollen Expertrol

2003 N=26 (100%) 2020 N=22 (100%)



 31 

De berichtgeving rondom de virussen in beide periodes hebben dus met elkaar gemeen dat vooral 

burgers een stem kregen in krantenartikelen. Dit spreekt de theorie van Teo (in Simpson & Mayr, 

2010) die omschrijft dat vooral experts aan het woord komen tegen. Het discours over Chinese 

Nederlanders wordt ook overwegend door Chinese Nederlanders uitgevoerd. Dit gaat tegen de 

literatuur in waarin wordt geschreven dat migrantengroepen slecht vertegenwoordigd zijn 

(Richardson, 2004). Vanuit dit oogpunt is er geen sprake van exclusion bij Chinese Nederlanders. 

Anderzijds gaat inclusion niet alleen om het krijgen van een stem, want journalisten bepalen immers 

welke vragen zij stellen aan een bepaalde groep (12).  

 
(12) “We hebben de regie van onze eigen verhalen niet in de hand - Chinese Nederlanders zijn nog steeds 

niet zichtbaar. Het is tijd om de media te bestormen, de redacties, mainstreamseries, de reclames, 

films, de politiek, talkshows, het onderwijs en het straatbeeld. Om de blik te veranderen, die bril met 

jampotglazen bij te slijpen.” 

 Bron: Volkskrant, 10 februari 2020 

 

Wanneer Chinese Nederlanders alleen worden uitgenodigd om over Chinese restaurants, het 

coronavirus en discriminatie te praten, laat zien dat zij voornamelijk een stem krijgen wanneer een 

journalist hun in het hokje van de ‘Chinese Nederlander’ kan plaatsen. Dit sluit aan bij Wu (2019) die 

aanduidt dat vooral de stereotypen gerepresenteerd worden, omdat Chinese Nederlanders voor de rest 

weinig zichtbaarheid hebben in de media.  

 

5.3.2 Experts en institutionele rollen  
Hoewel voor beide periodes de berichtgeving van de eerste twee maanden rondom een virus zijn 

geanalyseerd zijn de experts en institutionele rollen uiteenlopend. In de onderstaande lijst is een 

overzicht van alle institutionele en expertrollen uit de geanalyseerde artikelen.  

 

2003 2020 
Institutionele rollen  Institutionele rollen 

- Woordvoerders van universiteiten 

- Woordvoerder Koninklijk Horeca Nederland 

- Woordvoerder Chinese Ondernemingsvereniging 

- Woordvoerder Nederland China Travel 

- Schoonmaakster Hogeschool 

- Woordvoerder Universiteit 

- Politie 

 

Expertrol Expertrol 

- Voorlichter GGD - Hoogleraar 

Figuur 19. Overzicht institutionele en expertrollen.  

 

In 2003 bestaan de institutionele rollen voornamelijk uit woordvoerders van organisaties die veel 

samenwerken met Chinese Nederlanders. Deze woordvoerders zijn bevraagd over in hoeverre zij 

merken dat de Chinese gemeenschap thuisblijft voor het SARS-virus. Daarnaast worden de 

woordvoerders van universiteiten geïnterviewd over Chinees Nederlandse studenten en mogelijke 
quarantainemaatregelen voor diegenen die in China op familiebezoek zijn geweest. De focus ligt dus 

vooral op de Chinese Nederlander als risicogroep en woordvoerders van organisaties die met hen te 

maken hebben worden daarom ondervraagd. De enige expertrol op het gebied van het SARS-virus zelf 
is een voorlichter van de GGD. 

 

Uit de discursieve analyse van het jaar 2020 bleek dat er minder deskundigen zijn geïnterviewd. De 

Chinees Nederlandse burger werd namelijk zelf als ervaringsdeskundige bevraagd. Doordat de focus 

van het discours in 2020 op discriminatie kwam te liggen, kwamen er andere experts en institutionele 

sprekers aan het woord. Zowel een politieagent als woordvoerder van de universiteit kregen vragen 

over discriminatie jegens Chinezen. Een hoogleraar Chinastudies werd aan de tand gevoeld over 

waarom Chinese Nederlanders gevoelig zouden zijn voor discriminatie.  
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5.3.3 Een wisselend perspectief: De dubbelrol van de Chinese Nederlander  
De percentages Chinese Nederlanders die aan het woord kwamen in de geanalyseerde krantenartikelen 

van beide periodes staan niet gelijk aan de percentages van het auto-image van Chinese Nederlanders. 

Dit komt omdat Chinese Nederlanders wisselden van perspectief en niet altijd vanuit een auto-image 

over Chinese Nederlanders spraken. In figuur 16 staan de totaal percentages van de perspectieven die 

de sprekers in de geanalyseerde krantenartikelen hebben aangenomen.  

 

  
Figuur 20. Beeldvorming van Chinese Nederlanders in percentages per jaar 

 

In 2003 is het merendeel (50%) van de discursieve praktijken vanuit een hetero-perspectief gevoerd. 

Dit lijkt overeen te komen met de 50 procent niet-Chinese Nederlanders die een stem kreeg in de 

geanalyseerde krantenartikelen. In voorbeeld van een hetero-image is te zien in fragment (13).  

 
(13) ,,De mensen zijn ongerust'', merkte P. van Rijn, die de folder samenstelde. ,,Hun vragen gaan vooral 

over reizen van en naar het Verre Oosten.'' 

 Bron: NRC Handelsblad, 28 april 2003 

 

In fragment (13) spreekt P. van Rijn, een Nederlander zonder migratieachtergrond over Chinese 

Nederlanders die volgens hem ongerust zijn. In 2003 spreken Chinese-Nederlanders meestal (42%) 

vanuit hun perspectief als Chinees Nederlandse burger. Wanneer zij dit niet deden dan werd er 

gesproken vanuit een meta-perspectief, oftewel hoe een Chinese Nederlander dacht dat ‘Nederlanders’ 

over Chinese Nederlanders dachten (14). 

 
(14) “Nederlanders mijden Chinezen uit angst voor besmetting” 

 Bron: NRC Handelsblad, 26 april 2003 

 

In 2020 zijn de discursieve praktijken afkomstig van Chinese Nederlanders gestegen naar 82 procent. 

Dit verklaart ook de stijging van het auto-perspectief naar 73 procent en meta-perspectief naar 9 

procent dat samen uitkomt op 82 procent. Hoewel Chinese Nederlanders voornamelijk spraken voor 

de Chinese gemeenschap, identificeren zij zich tegelijkertijd ook met het Nederlandse burgerschap:  
 

(15) “Mensen realiseren zich niet dat het kwetsend is om tegen mensen zoals ik, die hier zijn geboren en 

getogen, te zeggen dat ze drager van het virus zijn. Dat ráákt je. Er wordt gezegd dat het met de 

discriminatie van Chinezen wel meevalt omdat ze zulke harde werkers zijn omdat ze hun mond toch 

niet opendoen. Dat is toch van de pot gerukt? Nederland verschuilt zich achter het begrip tolerantie. 

Nederlanders tolereren iets wat kennelijk buiten de norm valt. Kennelijk wijken de Chinezen van 

deze norm af. Dat is op zichzelf al problematisch. Tolerantie is een drempel voor acceptatie.” 

 Bron: NRC Handelsblad, 12 februari 2020 

 

In fragment (15) is te zien dat deze Chinese Nederlander wisselt van perspectief. Enerzijds verwijst 

‘mensen zoals ik’ naar mensen die in Nederland geboren en getogen zijn, anderzijds specificeert ‘ze’ 

dat het niet om alle geboren en getogen Nederlanders gaat, maar de Chinese Nederlanders die hier 

geboren en getogen zijn. Uiteindelijk blijkt het om een meta-perspectief te gaan, want er wordt van 

zowel ‘Nederlanders’ als ‘de Chinezen’ gesproken, waar zij zich beide van distantieert door te spreken 

over ‘ze’ en niet vanuit een ik/wij perspectief, maar door een vertelperspectief aan te nemen. Dit laat 

zien dat er een tweezijdig perspectief speelt dat wordt verborgen door te spreken vanuit een meta-
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perspectief. Deze dubbelrol van de Chinese Nederlander is niet alleen in talige kenmerken te 

herkennen, maar verschijnt ook in discoursrollen (16). 

 
(16) “Dat is reden om de Chinezen te vragen altijd aangifte te doen. ,,Om landelijk inzichtelijk te krijgen 

hoe zeer dit probleem leeft bij de Chinezen’’, stelt Jack Cheung, coördinator Chinees Netwerk Politie 

Oost-Nederland.  

 Bron: Algemeen Dagblad, 10 februari 2020 

   

In fragment (16) is een quote van een Chinese Nederlander gebruikt die vanuit een hetero-perspectief 

over Chinees Nederlandse burgers spreekt. Jack Cheung spreekt vanuit een institutionele rol bij de 

politie en neemt hier niet de identiteit van een Chinees Nederlandse burger aan. Dit doet hij door 

vanuit een algemeen vertelperspectief te spreken, waardoor de uitspraak neutraler overkomt dan 

wanneer hij de persoonlijke voornaamwoorden ‘wij’ zou gebruiken om zich te identificeren of ‘zij’ 

zou gebruiken om zich te distantiëren. Dit fenomeen wordt ook wel Cultural (dis)identification 

genoemd (Messelink &Ten Thije, 2012, p.86). 
 

5.4 Sociale praktijk: tijden veranderen 
Omgevingsfactoren hebben invloed op de schrijver bij het produceren van teksten en bij de lezer 

tijdens het interpreteren van teksten. Naast de locatie speelt de tijdgeest waarin teksten gecreëerd en 

geconsumeerd worden een rol. Daarom is het bij een diachroon onderzoek belangrijk om te kijken 

naar de sociale praktijk waarin de geanalyseerde krantenberichten tot stand zijn gekomen. In deze 

paragraaf wordt het antwoord op de onderstaande deelvraag behandeld.  

 

 

4. In hoeverre komen de tekstuele en discursieve representaties van Chinese Nederlanders 

overeen met de sociale praktijk waarin de krantenartikelen tot stand zijn gekomen?  
 

 

Het discours in 2003 ging vooral over het ontwijken van Chinese Nederlanders. Dit werd destijds niet 

als discriminerend bestempeld, maar werd door Chinese Nederlanders zelfs als begrijpelijk ervaren: 

 
(17) “Linda Chiu begrijpt de Nederlanders die verkouden Chinezen mijden wel.” 

 

 Bron: NRC handelsblad, 26 april 2003 

    

Hoewel er uit de krantenartikelen blijkt dat er wel degelijk discriminatie was werd dit niet zo 

benoemd. Uit het contextueel kader bleek ook dat discriminatie jegens Chinese Nederlanders van alle 

tijden is. Het coronavirus heeft eraan bijgedragen dat dit meer zichtbaar werd. Het discours verschoof 

van een virus naar een discussie over discriminatie. Discriminatie leeft al zo lang als Chinese 

Nederlanders in Nederland wonen, maar het sentiment in de samenleving is veranderd, waardoor deze 

discussie in 2020 pas op gang kwam. Volgens sommigen heeft dit te maken met de nieuwe generatie 

die veel mondiger zou zijn dan hun ouders (18).  
 

(18) “Inderdaad waren de eerste en tweede generatie Chinezen veel stiller dan de huidige, zegt Frank 

Pieke, hoogleraar Chinastudies aan de Universiteit Leiden.,,Ze wilden onzichtbaar zijn. Hoe meer je 

opvalt, hoe meer je kop van Jut kunt worden, was de gedachte. Ze vallen ook minder op omdat ze 

veelal een restaurant hadden, en verspreid over heel Nederland zaten. Maar de huidige generatie is 

hier geboren, voelt zich deel van de samenleving, en wil gerespecteerd worden.” 

 

 

 Bron: NRC Handelsblad, 12 februari 2020 

 

Dat de nieuwe generatie meer uitgesproken zou zijn dan voorgaande generaties komt overeen met 

eerder onderzoek (Gijsberts, Huijnk & Vogels, 2011). Daarnaast kunnen sociale gebeurtenissen leiden 

tot nieuwsberichten. Het racistische carnavalslied kan hebben bijgedragen aan de discussie over 

racisme, maar was zeker niet de enige aanleiding. Het lied over Chinezen werd door Lex Gaarthuis 
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vrijdag 7 februari voor het eerst uitgezonden (NOS, 2020), terwijl in een krantenbericht uit De 

Telegraaf van 1 februari 2020 al over discriminatie jegens Chinese Nederlanders werd gesproken. 

Deze gebeurtenis is dus geen oorzaak van de discussie, maar droeg wel bij aan het debat.  

 

Alleen de krantenberichten van de eerste twee maanden van de uitbraak van beide virussen zijn 

meegenomen. Dit brengt een kritische noot met zich mee, omdat op het moment van schrijven bekend 

is dat het coronavirus uit 2020 over gehele wereld is verspreid en het debat inmiddels niet meer 

gedomineerd wordt met berichtgeving over Chinese Nederlanders. De berichtgeving vanaf 1 maart is 

niet meer geanalyseerd, desondanks is het overduidelijk dat de twee maanden die geanalyseerd zijn 

niet representatief zijn voor de berichtgeving van de gehele coronacrisis in 2020. Hoewel de virussen 

in eerste instantie gelijkenissen met elkaar toonden, zijn de gevolgen van het nieuwe coronavirus 

inmiddels veel groter. Volgens Reuters (2020) heeft het nieuwe coronavirus meer doden veroorzaakt, 

meer besmettingen en is ruimer verspreid dan het SARS-virus in 2003. Het is daarom belangrijk om te 

benadrukken dat er in de beginfase van de virussen een heel ander sentiment leefde.  

6. Conclusie 
 

In dit onderzoek is aan de hand van een kritische discoursanalyse de representatie van Chinese 

Nederlanders in landelijke dagbladen in Nederland onderzocht. Er is getracht om eventuele 

veranderingen in het discours bloot te leggen. Daarom is de onderstaande hoofdvraag geformuleerd:  

 

 

Hoofdvraag: In hoeverre verschillen de representaties van Chinese Nederlanders in de 

krantenberichten over het SARS-virus uit 2003 ten opzichte van de krantenberichten over het 

Coronavirus uit 2020? 

 

 
Uit de resultaten blijkt dat de representaties van Chinese Nederlanders in de berichtgeving over het 

SARS-Virus uit 2003 (april en mei) verschillen ten opzichte van de berichtgeving over het coronavirus 

uit 2020 (januari en februari). In 2003 werd de Chinese Nederlander gerepresenteerd als risicogroep 

voor het virus, terwijl in 2020 de Chinese Nederlander vooral werd neergezet als slachtoffer van 

discriminatie. Hoewel de krantenberichten uit beide periodes over de beginfases van de 

coronavirussen gingen, vond er een verschuiving in het debat plaats.  

 

6.1 Deelconclusie: van indirecte naar directe discriminatie  
Volgens de geanalyseerde krantenberichten ervaarden Chinese Nederlanders in beide periodes een 

negatieve invloed van de coronavirussen op hun dagelijks leven. Het verschil in de berichtgeving was 

dat het in 2003 voornamelijk ging over ontlopen, terwijl dit in de berichtgeving uit 2020 expliciet 

discriminatie werd genoemd. Discriminatie leeft al zo lang als Chinese Nederlanders in Nederland 

wonen, maar het sentiment in de samenleving is veranderd, waardoor deze discussie in 2020 pas op 

gang kwam. Dit kan te maken hebben met de nieuwe generatie die hier geboren en getogen is en niet 

langer als buitenlander behandeld wil worden. In 44% van de artikelen uit 2020 werd geschreven dat 

Chinese Nederlanders in opstand kwamen tegen discriminatie. Dit is een groot verschil met 2003 toen 

Chinese Nederlanders elkaar ontliepen en begripvol waren ten opzichte van de mensen die hen 

ontweken. De resultaten suggereren dat de nieuwe generatie veel mondiger is dan de voorgaande 

generaties. Deze generatieverschillen werden ook al door eerder onderzoek aangetoond, waarin circa 

1000 Chinese Nederlanders werden geïnterviewd over hun positie in de maatschappij (Gijsberts, 

Huijnk & Vogels, 2011). De mondigheid van de nieuwe generatie kan dus een verklaring zijn voor het 

feit dat discriminatie pas in 2020 werd aangekaart.  

 

6.2 Deelconclusie: van massa naar mens  
De verschuiving van het debat van de Chinese Nederlander als risicogroep van het virus naar de 

Chinese Nederlander als slachtoffer van discriminatie zorgde ook voor de verandering van het 
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representeren van een vooral homogene groep naar een meer diverse groep. Chinese Nederlanders 

werden in 2003 als een groep behandeld die voornamelijk als gemeenschap en een specifieke rol 

toegewezen kregen. Dit komt overeen met de literatuur die stelt dat minderheden vaker worden 

gefunctionaliseerd dan meerderheden (Van Leeuwen, 2005). Hoewel Chinese Nederlanders in 2003 

voornamelijk aan het woord kwamen als de burger of woordvoerder die met de Chinese gemeenschap 

als groep te maken had, veranderde dit in 2020 waarin persoonlijke verhalen een stem kregen. Dit is 

zowel terug te zien aan de lexicalisatie categorieën, waarin een verschuiving plaats vond van 

numerisaties naar nominaties als in de daling van functionalisaties. In de berichtgeving uit 2003 zijn 

bijvoorbeeld Chinese Nederlanders geïnterviewd die werden aangeduid als Chinese restauranthouder 

of als Chinese studenten. Dit verschilt met de berichtgeving uit 2020 waarin altijd de naam van 

Chinese Nederlanders in de artikelen zijn genoemd. Tegelijkertijd is deze verschuiving ook te 

herkennen in de discursieve analyse waarin te zien is dat het aantal stemmen van ‘gewone’ burgers is 

toegenomen in 2020. De Chinees Nederlandse burger krijgt een stem als ervaringsdeskundige. Dit 

spreekt de huidige literatuur tegen die stelt dat dat migrantengroepen slecht vertegenwoordigd zijn 
(Richardson, 2004). Tegelijkertijd zegt het hebben van een stem niet dat er echt sprake is van 

inclusion, want journalisten bepalen immers waarover zij Chinese Nederlanders interviewen. Chinese 

Nederlanders werden bijvoorbeeld over de virussen geïnterviewd. Terwijl zij net zo weinig over de 

virussen wisten als andere Nederlanders. Chinese Nederlanders werden voornamelijk in het hokje 

geplaatst van de Chinese migrant. Dit komt overeen met Wu (2019) die zegt dat Chinese Nederlanders 

weinig zichtbaarheid hebben in de Nederlandse media en wanneer zij deze krijgen niet de regie 

hebben over hun eigen verhalen. Desalniettemin zijn er overduidelijk stappen gemaakt in de 

representatie van het Nederlandse burgerschap van Chinese Nederlanders.   

 

6.3 Deelconclusie: van ‘Chinees’ naar ‘Chinese Nederlander’ 
Een grote stap in de verandering van het burgerschap van de Chinese Nederlanders is de manier 

waarop zij linguïstisch worden gerepresenteerd. Hoewel er in 2003 een handje vol termen werd 

gebruikt om herkomst aan te tonen, zijn er in 2020 nieuwe variaties bijgekomen. De belangrijkste 

verandering tussen de periodes is dat Chinese Nederlanders in 2020 pas expliciet ‘Nederlander’ 

worden genoemd, daarvoor waren zij enkel ‘Chinees’. Dit kan te wijden zijn aan het feit dat de 

nieuwste generaties hier geboren en getogen zijn. Deze verklaring sluit aan bij de literatuur die stelt 

dat er in Nederland voornamelijk een nativist concept van burgerschap leeft, dat wil zeggen dat 

burgerschap gekoppeld wordt aan de oorspronkelijke inwoners en men er pas echt bij hoort door hier 

geboren te zijn (Duyvendak & Slootman, 2015, p. 151). Dit heeft een belangrijke kanttekening, want 

bij datzelfde concept van burgerschap hoort de opvatting dat niet-westerse (uitziende) mensen eerder 

als buitenstaanders worden gezien, omdat zij vanuit een geografisch oogpunt niet van hier zouden zijn 

(Duyvendak & Slootman, 2015, p. 151). Dit is tegelijkertijd de realiteit waar Chinese Nederlanders 

tegenaanlopen. ‘Nederlander’ worden genoemd, maar als ‘buitenlander’ worden behandeld om het 

hebben van een Aziatisch uiterlijk. Vandaar dat identificatie van Chinese Nederlanders een 

veelvoorkomend thema was in de geanalyseerde berichtgeving uit 2020. Chinese Nederlanders krijgen 

niet alleen een identiteit aangemeten door journalisten, maar maken zelf ook hun eigen identiteit 

kenbaar door bij een groep aan te sluiten of zich ertegen af te zetten. Dit is ook wel bekend als de 

Social Identity Theorie (Tajfel et al., 1979). Deze dubbele identiteit zorgt ervoor dat Chinese 

Nederlanders op een linguïstische manier wisselen van perspectief om een andere rol aan te nemen. 

Dit komt overeen met het onderzoek van Koole en Ten Thije (1994) waarin onderscheid wordt 

gemaakt tussen het perspectief van de migrantenvertegenwoordiger (zelfidentificatie) en de 

migrantenexpert (identificatie door de ander). Tenslotte komt het ook voor dat Chinese Nederlanders 

zich niet willen identificeren met hun identiteit, waarin zij zich linguïstisch proberen te distantiëren. 

Een fenomeen dat eerdere studies ook al zagen, zoals Messelink en Ten Thije (2012) waarin dit 

Cultural (dis)identification werd genoemd (p.86). Chinese Nederlanders deden dit bijvoorbeeld door 

te spreken vanuit een algemeen vertelperspectief, waarmee zij hun uitspraken distantiëren door het 

gebruik van het persoonlijke voornaamwoord ‘wij’ te vermijden.  
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6.4 Deelconclusie: tijden veranderen  
Samenvattend kan worden gesteld dat het vergelijken van de berichtgeving rondom het SARS-virus 

uit 2003 ten opzichte van het Coronavirus uit 2020 een verandering in de representatie van Chinese 

Nederlanders heeft blootgelegd. Deze verschuiving is beïnvloed door de sociale praktijken waarin 

deze krantenartikelen tot stand zijn gekomen. Bij het schrijven van het contextueel kader was al de 

verwachting dat er in 2003 een ander sentiment in de maatschappij leefde dan in 2020. Gordon maakte 

na vele jaren zijn excuses voor de racistische grap die hij tegen een Chinese student in 2013 als jurylid 

van een talentenshow maakte over ‘Nummer 39 met rijst’ (Nu.nl, 2020). Daarnaast gaf de Chinese 

gemeenschap in een officiële verklaring aan dat zij discriminatie niet langer tolereren (NOS, 2020). 

Door uit te zoomen van de resultaten kan men zien dat Chinese Nederlanders een andere positie in 

onze samenleving hebben ingenomen. In Porila en Ten Thije (2008) staat een model dat de 

verschillende fases waarin de migrant/overheid zich kan bevinden toelicht. Inmiddels is de Chinese 

Nederlander een serieuze gesprekspartner geworden, dit bleek onder andere uit de Chinese 

Nederlandse politieagent die als ‘migrant official’ optreedt. Hoewel het model van Porila en Ten Thije 

(2008) laat zien hoe de overheid met superdiversiteit kan omgaan, is dit in de werkelijkheid een 

schommelend proces waarbij tegengestelde krachten een onderdeel zijn. Deze tegengestelde krachten 

zijn terug te zien in het Ideological countermovement of HELIX model (Rehbein, 2013, p.65). In 

tegenstelling tot dit model focust deze scriptie zich niet op de meertaligheid van een samenleving, 

maar op het veranderde discours dat er in een samenleving leeft. Een kracht levert in het model van 

Rehbein (2013) meer acceptatie van meertaligheid op. In het licht van deze scriptie zou dat in 2020 

meer erkenning betekenen van culturele diversiteit in Nederland met de acceptie van Chinese 

Migranten als Chinese Nederlanders. Daartegen over staat in het onderzoek van Rehbein (2013) een 

tegenbeweging in de richting van eentaligheid. Teruggekoppeld naar deze scriptie is dat de 

tegenbeweging in 2003 die deze erkenning van Chinese Nederlanders tegengaat. De overeenkomst 

tussen het model van Rehbein (2013) en de resultaten van deze scriptie is dat beide laten zien dat de 

positie van een migrant een proces is met tegengestelde krachten.  

7. Discussie  
In dit hoofdstuk wordt er teruggeblikt op de uitvoering van dit onderzoek door de beperkingen te 

bespreken en suggesties voor vervolgonderzoek te geven.   

 

7.1 Betrouwbaarheid en validiteit 
In kwalitatief onderzoek hangt de betrouwbaarheid en validiteit grotendeels af van de onderzoeker. 

Dörnyei (2016) stelt zelfs dat de onderzoeker in een kwalitatieve studie het belangrijkste instrument is 

(p.56). Daarom is er in dit onderzoek getracht zo transparant mogelijk te zijn door alle data, ingevulde 

analyseschema’s en aantekeningen toe te voegen aan de bijlage. Daarnaast heb ik een 

onderzoeksdagboek bijgehouden om terug te kunnen bladeren naar eerdere bevindingen en 

observaties. Ik ben er bewust van dat volledige objectiviteit niet bestaat, maar ik heb in het methode 

hoofdstuk een paragraaf aan decentring (Spencer-Oatey & Franklin, 2009) gewijd, zodat de lezer 

bewust is van mijn invloed op dit onderzoek. Hoewel er verschillende stappen in het onderzoeksproces 

zijn genomen om de betrouwbaarheid te waarborgen, zal er altijd sprake zijn van subjectiviteit omdat 

de gehanteerde methodologie afhankelijk is van interpretatie.  

7.2 Context  

In deze kritische discoursanalyse zijn de coronavirussen uit 2003 en 2020 als vergelijkingspunt 

genomen. Dit heeft duidelijk invloed gehad op de resultaten. Nu zijn er veel predicaties gevonden die 

te maken hebben met gezondheid, terwijl bij een analyse binnen een andere context waarschijnlijk 

andere eigenschappen voor zouden komen. Daarom zijn vooral de resultaten die verschillen tussen 

beide periodes interessant, omdat deze meer zeggen over Chinese Nederlanders zelf dan de 

gebeurtenissen rondom beide virussen. Bij een vervolgonderzoek waarin geen tertium comparationis 

wordt gebruikt, zoals bijvoorbeeld het onderzoek van Docter (2018), kan er een analyse worden 

uitgevoerd buiten een specifieke context. Dit kan een vollediger en algemener beeld schetsen.  
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7.3 Krantenselectie 
Hoewel de vijf grootste landelijke kranten gerepresenteerd zijn in dit onderzoek lag de focus vooral op 

het analyseren van het landelijke discours in plaats van de verschillende resultaten te koppelen aan de 

politieke en historische achtergrond van deze kranten. Dit is wel kort behandeld in paragraaf 5.2.3, 

maar niet systematisch uitgevoerd. Uit voorgaande studies bleek dat representaties per krant sterk 

uiteen kunnen lopen. Docter (2018) ontdekte namelijk veel verschillen in de representaties van 

moslims tussen kranten met een andere politieke en religieuze achtergrond (pp.255-257). Een 

vervolgonderzoek zou hier meer aandacht aan kunnen besteden.  

 

7.4 Crossmediaal 
In dit onderzoek zijn alleen krantenberichten geanalyseerd, terwijl het medialandschap anno 2020 rijk 

is aan nieuwe media. Volgens Dörnyei (2016) is datatriangulatie een betrouwbare manier om te 

onderzoeken of dezelfde resultaten ook in andere data voorkomt. Het zou daarom interessant zijn om 

een onderzoek uit te voeren waarin berichten op sociale media en het discours in talkshows vergeleken 
wordt met het discours in online nieuwsberichten.  

7.5 Nationaal versus mondiaal perspectief 
Dit onderzoek focust zich op representaties van Chinese Nederlanders in Nederland en daarom zijn er 

alleen Nederlandse dagbladen meegenomen. Echter is dit wel een eenzijdig perspectief, want bij een 

contrastieve benadering zou er een vergelijking tussen representaties van Chinese migranten in 

Nederland met Chinese migranten in andere landen kunnen worden uitgevoerd. Representaties zeggen 

namelijk ook veel over diegene die ze creëert (Zarate et al., 2004, p.165). Volgens Knerr & Jieping 

(2015) zijn het Verenigd Koninkrijk, Italië, Frankrijk, Spanje en Duitsland de landen in Europa met 

het hoogste aantal Chinese migranten. Een vervolgonderzoek op grotere schaal waarin de 

berichtgeving in Nederlandse kranten wordt vergelijken met de berichtgeving in kranten van deze 

landen kan inzicht geven in het discours dat in Nederland leeft. Verschillen tussen het discours van 

landen zegt iets over het sentiment dat leeft in deze landen zelf, terwijl overeenkomsten inzicht kunnen 

geven in een Europees/westers perspectief waarin wellicht oriëntalisme (Said, 1978) nog een rol 

speelt.  
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https://www.who.int/news-room/detail/23-01-2020-statement-on-the-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)
https://www.pri.org/stories/2015-12-09/long-anxiety-about-muslims-americans-feared-yellow-peril-chinese-immigration
https://www.pri.org/stories/2015-12-09/long-anxiety-about-muslims-americans-feared-yellow-peril-chinese-immigration
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Bijlage A | Geanalyseerde krantenberichten  
 

 Datum Titel Auteur(s) Krant Aantal 

woorden  

artikel 

Aantal 

woorden 

bruikbare 

fragmenten 

Frequentie van 

kernwoorden 

1. 4 april 2003 Chinese studenten moeten de 
zomer hier doorbrengen 

Orkun 
Akinci 

Algemeen 
Dagblad 

529 494 Chinese 
Nederlander(s): 

0x 

Chinezen: 3x 

Chinees: 1x 

SARS: 3x 

2.  29 april 2003 Quarantaine voor Chinese 

studenten 

Redactie Algemeen 

Dagblad 

213 192 Chinese 

Nederlander(s): 

0x 

Chinezen: 3x 

Chinees: 0x 

SARS: 3x 

3. 6 februari 2020 Laatst nog in China geweest? 

Blijf dan liever buiten, meent 

Utrechtse toko 

Emma 

Thies 

Algemeen 

Dagblad 

431 366 Chinese 

Nederlander(s): 

0x 

Chinezen: 0x 

Chinees: 2x 

Corona: 2x 

4. 9 februari 2020 Afschuw over leus ‘sterf 

Chinezen’ bij Wageningse 

studentenflat: ‘Dit is echt 

verschrikkelijk’ 

Eric 

Reijnen 

Rutten 

Algemeen 

Dagblad 

331 290 Chinese 

Nederlander(s): 

0x 

Chinezen: 2x 

Chinees: 0x 

Corona: 1x 

5. 10 februari 

2020 

Politie: ‘Chinezen laatste tijd 

vaker slachtoffer van 

discriminatie, doe altijd 

aangifte’ 

Eric 

Reijnen 

Rutten 

Algemeen 

Dagblad 

278 268 Chinese 

Nederlander(s): 

0x 

Chinezen: 7x 

Chinees: 1x 

Corona: 4x 

6. 4 april 2003 Reizen taboe voor gast-

Chinezen 

Eric 

Morsink 

De 

Telegraaf 

456 442 Chinese 

Nederlander(s): 

0x 

Chinezen: 3x 

Chinees: 0x 

SARS: 4x 

7. 29 april 2003 Sars-folders voor Chinezen Menno 

Haddeman 

De 

Telegraaf 

107 94 Chinese 

Nederlander(s): 

0x 

Chinezen: 3x 

Chinees: 1x 

SARS: 2x 

8. 29 april 2003 Studenten uit China in 

quarantaine 

Gerda 

Frankenhuis 

De 

Telegraaf 

134 97 Chinese 

Nederlander(s): 

0x 

Chinezen: 1x 

Chinees: 0x 

SARS: 1x 

9. 25 januari 2020 Angst om virusverspreiding De redactie De 

Telegraaf 

568 122 Chinese 

Nederlander(s): 

0x 

Chinezen: 3x 

Chinees: 1x 
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Corona: 2x 

10. 1 februari 2020 ’Iemand schreeuwde: ga terug 

NAAR China!’ 

De redactie De 

Telegraaf 

724 276 Chinese 

Nederlander(s): 

0x 

Chinezen: 1x 

Chinees: 5x 

Corona: 5x 

11. 6 februari 2020 Toch Chinees feest De redactie De 

Telegraaf 

308 227 Chinese 

Nederlander(s): 

0x 

Chinezen: 0x 

Chinees: 2x 

Corona: 2x 

12. 10 februari 

2020 

Woede na racistisch lied over 

Chinezen 

Cindy 

Huijgen 

De 

Telegraaf 

249 209 Chinese 

Nederlander(s): 

0x 

Chinezen: 2x 

Chinees: 0x 

Corona: 3x 

13. 26 april 2003 Epidemie hindert hoger 

onderwijs 

Thom 

Meens 

De 

Volkskrant 

412 166 Chinese 

Nederlander(s): 

0x 

Chinezen: 1x 

Chinees: 0x 

SARS: 2x 

14. 3 mei 2003 Zaanse Schans wapent zich 

tegen bacillen van Aziaten 

Kim van 

Keken 

De 

Volkskrant 

543 391 Chinese 

Nederlander(s): 

0x 

Chinezen: 6x 

Chinees: 1x 

SARS: 6x 

15. 8 februari 2020 De stadsmuren van de nationale 

identiteit 

Olaf 

Tempelman 

De 

Volkskrant 

970 47 Chinese 

Nederlander(s): 

0x 

Chinezen: 3x 

Chinees: 2x 

Corona:1x 

16. 10 februari 

2020 

Een virus kent geen nationaliteit Marije 

Vlaskamp 

De 

Volkskrant 

1625 877 Chinese 

Nederlander(s): 

0x 

Chinezen: 8x 

Chinees: 6x 

Corona: 2x 

17. 10 februari 

2020 

Waarom vraagt iedereen mij 

over het coronavirus? 

Pete Wu De 

Volkskrant 

772 451 Chinese 

Nederlander(s): 

6x 

Chinezen: 5x 

Chinees: 0x 

Corona: 5x 

18. 11 februari 

2020 

Aangifte tegen Radio 10 om 

coronavirus-lied 

Stieven 

Ramdharie 

De 

Volkskrant 

319 200 Chinese 

Nederlander(s): 

0x 

Chinezen: 5x 

Chinees: 3x 

Corona: 2x 

19. 12 februari 

2020 

De lange geschiedenis van 

discriminatie van Chinezen 

Max Pam De 

Volkskrant 

798 699 Chinese 

Nederlander(s): 

0x 

Chinezen: 10x 
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Chinees: 2x 

Corona: 1x 

20. 26 april 2003 In China geweest? 'Blijf weg 

alstublieft' 

Esther 

Rosenberg 

NRC 

Handelsblad 

987 839 Chinese 

Nederlander(s): 

0x 

Chinezen: 13x 

Chinees: 1x 

SARS: 7x 

21. 9 mei 2003 Quarantaine drie Chinese 

studenten 

De redactie NRC 

Handelsblad 

111 97 Chinese 

Nederlander(s): 

0x 

Chinezen: 1x 

Chinees: 0x 

SARS: 2x 

22. 28 april 2003 SARS heeft ook invloed op 

Chinezen in Nederland 

Van Riet NRC 

Handelsblad 

461 422 Chinese 

Nederlander(s): 

0x 

Chinezen: 6x 

Chinees: 1x 

SARS: 9x 

23. 12 februari 

2020 

'Het racisme tegen Chinezen is 

een puist die nu openbreekt'; 

Racisme Wij zijn boos en bang, 

zeggen Chinese Nederlanders 

Arjen 

Schreuder 

NRC 

Handelsblad 

1540 1020 Chinese 

Nederlander(s): 

3x 

Chinezen: 12x 

Chinees: 5x 

Corona: 8x 

24. 22 februari 

2020 

Carnaval Alert op racisme De redactie NRC 

Handelsblad 

363 68 Chinese 

Nederlander(s): 

0x 

Chinezen: 1x 

Chinees: 1x 

Corona: 1x 

25. 10 april 2003 Chinezen in Nederland 

voorlopig niet op reis 

De redactie Trouw 47 47 Chinese 

Nederlander(s): 

0x 

Chinezen: 2x 

Chinees: 0x 

SARS: 1x 

26. 17 mei 2003 Er is vrees voor de nieuwe 

melaatse, uit China 

Grieteke 

Meerman 

Trouw 623 581 Chinese 

Nederlander(s): 

0x 

Chinezen: 2x 

Chinees: 0x 

SARS: 5x 

27. 6 februari 2020 Een zondebok voor onze angst Alexandra 

van Ditmars 

Trouw 941 783 Chinese 

Nederlander(s): 

0x 

Chinezen: 3x 

Chinees: 0x 

Corona: 7x 

28. 11 februari 

2020 

'Bestrijd het virus, niet de 

mensen' 

Petra 

Vissers 

Trouw 240 153 Chinese 

Nederlander(s): 

1x 

Chinezen: 3x 

Chinees: 2x 

Corona: 2x 

29. 15 februari 

2020 

Van je teng, teng, teng, 

Shanghai pinda-hai 

Paul van 

der Steen 

Trouw 658 544 Chinese 

Nederlander(s): 

0x 

Chinezen: 7x 
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Chinees: 5x 

Corona:1x 

30. 15 februari 

2020 

De emancipatie van de tweede 

generatie 

Petra 

Vissers 

Trouw 627 618 Chinese 

Nederlander(s): 

1x 

Chinezen: 0x 

Chinees: 2x 

Corona: 2x 
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Bijlage B | Verhouding geanalyseerde fragmenten  
 

Totaal 
aantal 
woorden 
artikelen 

Totaal 
aantal 
woorden 
artikelen 
2003 

Totaal 
aantal 
woorden 
artikelen 
2020 

Totaal 
aantal 
woorden 
gebruikte 
fragmenten  

Totaal 
aantal 
woorden 
gebruikte 
fragmenten 
2003 

Totaal 
aantal 
woorden 
gebruikte 
fragmenten 
2020 

529 529   494 494   

213 213   192 192   

431   431 366   366 

331   331 290   290 

278   278 268   268 

456 456   442 442   

107 107   94 94   

134 134   97 97   

568   568 122   122 

724   724 276   276 

308   308 227   227 

249   249 209   209 

412 412   166 166   

543 543   391 391   

970   970 47   47 

1625   1625 877   877 

772   772 451   451 

319   319 200   200 

798   798 699   699 

987 987   839 839   

111 111   97 97   

461 461   422 422   

1540   1540 1020   1020 

363   363 68   68 

47 47   47 47   

623 623   581 581   

941   941 783   783 

240   240 153   153 

658   658 544   544 

627   627 618   618 

16365 4623 11742 11080 3862 7218 
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Bijlage C | Analyse 2003  
 
Lexicalisatie 

Predicatie 

Niet zuivere lexicalisatie 

 

Artikel 1 

 

Datum Titel Auteur(s) Krant Aantal 

woorden  

4 april 

2003 

Chinese studenten moeten de zomer hier doorbrengen Orkun Akinci Algemeen 

Dagblad 

529 

 

Score tabel lexicalisatie  

Functionalisatie (4x) Identificatie (6x) Nominatie (7x) Numerisatie (5x) 

Studenten 4x 

 

- Identificatie door 

classificatie  

Herkomst 

Chinese 2x, Chinezen 3x,  

Leeftijd 

 

Inkomen 

Rijkeren 

- Relationele identificatie  

- Fysieke identificatie  

 

- formeel (achternaam) 

- semi-formeel (achter- 

en voornaam) 

Yifei Yang, Shuhao 

Zhang, Nikki Zhu, Monica 

Tu 

- informeel (voornaam) 

Shuhao, Yifei 2x,  

250, 20 procent, enkele, 

zes, sommige anderen 

 

Relaties Lexicalisatie en predicatie 

Tekstfragmenten uit artikel 1 Lexicalisatie Predicatie Categorie 

Chinese studenten moeten de zomer hier 

doorbrengen 

Chinese 

studenten 

Mogen niet naar 

china 

Maatregelen 

tegen reizende 

studenten 

De 250 Chinese studenten kunnen deze vakantie 

niet op familiebezoek. 

 

250 Chinese 

studenten 

Mogen niet naar 

china 

Maatregelen 

tegen reizende 

studenten 

daarvan is 20 procent afkomstig uit China. Ze 

praten druk met elkaar, lachen wat of zitten in 

de aula met hun laptop voor hun neus te 

internetten, dan wel te chatten met het 
thuisfront. Van enige bezorgdheid lijkt geen 

sprake. 

20 procent Praten druk, 

lachen, internetten, 

chatten met 

thuisfront, niet 
bezorgd 

Onbezorgde 

Chinese 

Nederlanders 

Maar na een korte omschrijving gaat bij Yifei 

een lampje branden. 'Je bedoelt die longziekte. 

Ja, ik ben bang dat ik in de zomer niet terugkan 

naar China. 

Yifei Bang om niet te 

kunnen reizen 

Bezorgde 

Chinezen  

De Chinezen volgen in Vlissingen de vierjarige 

opleiding International Business and 

Management Studies. 

Chinezen Studeren aan hbo Hoogopgeleide 

Chinese 

Nederlanders 

Voor de rijkeren is het aanlokkelijk om eens per 

jaar een paar weken terug te gaan om de familie 

even op te zoeken. 

rijkeren Familie opzoeken 

in China 

Maatregelen 

tegen reizende 

studenten 

Enkele studenten die de meivakantie al in China 

wilden doorbrengen, is dringend verzocht hier 

te blijven. 

Enkele studenten Mogen niet naar 

China 

Maatregelen 

tegen reizende 

studenten 
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Zes studenten die maandag arriveerden, worden 

door de GGD onderzocht en moeten de eerste 

tien dagen op hun kamer blijven 

Zes studenten quarantaine Chinese 

studenten in 

quarantaine  

'De komst van sommige anderen is even 

uitgesteld', 

Sommige 

anderen 

Komst uitgesteld Maatregelen 

tegen reizende 

studenten 

'Niet dat er paniek op school is hoor, want ik 

hoor eigenlijk weinig over sars. Ook onder de 

Chinezen. Als je het totaal aantal gevallen in 

China afzet tegen de Nederlandse bevolking, 

zouden het hier natuurlijk maar een paar 

besmettingen zijn. 

chinezen Weinig paniek 

over sars 

Onbezorgde 

Chinese 

Nederlanders 

Monica Tu is opgegroeid met het idee dat de 

staat alle problemen de baas kan. Volgens haar 

zal de regering de situatie snel onder controle 

hebben. 

Monica Tu Volgens haar zal 

de regering de 

situatie snel onder 

controle hebben  

Onbezorgde 

Chinese 

Nederlanders 

Haar vriendin Nikki Zhu heeft daar iets minder 

vertrouwen in 

Nikki Zhu Minder vertrouwen Bezorgde 

Chinezen 

 
Discursieve analyse  

Tekstfragment Spreker Rol van de persoon Perspectief Leerssen (2007): 

auto-image, hetero-image of 

meta-image 

'Je bedoelt die longziekte. Ja, ik 

ben bang dat ik in de zomer niet 
terugkan naar China. De school 

zegt dat we voorlopig beter in 

Nederland kunnen blijven, dus als 

de situatie over een paar maanden 

nog zo is, is dat jammer. En die 

kans is groot, want volgens de 

televisie wordt het nog erger.' 

Yifei Yang,  

 

Chinees Nederlandse 

student 

auto-image (Chinees 

Nederlandse student over 
situatie Chinese Nederlandse 

studenten) 

'Ik heb mijn moeder een keer 

gevraagd hoe de situatie is en ze 

dacht dat alles al voorbij was. In 

ieder geval gaat het in onze 

provincie nog goed, maar het is 

wel vreselijk natuurlijk. Ik ben 

bezorgder om mijn ouders dan ze 

zelf zijn.' 

Nikki Zhu,  Chinees Nederlandse 

student 

hetero-image (Chinees 

Nederlandse student over 

Chinezen(familie) in China) 

'Niet dat er paniek op school is 

hoor, want ik hoor eigenlijk weinig 

over sars. Ook onder de Chinezen. 

Als je het totaal aantal gevallen in 

China afzet tegen de Nederlandse 

bevolking, zouden het hier 

natuurlijk maar een paar 

besmettingen zijn. Voor zover ik 

weet, is er niemand van wie een 

bekende in China besmet is 

geraakt. Maar we willen wel heel 

voorzichtig zijn.' 

Woordvoerder 

De 

Hogeschool 

Zeeland, E. 

van der 

Heijden 

Institutionele rol 

(woordvoerder 

universiteit)  

hetero-image (Nederlander 

zonder migratieachtergrond 

over Chinees Nederlandse 

studenten) 

 
 

 

Artikel 2 

 

Datum Titel Auteur(s) Krant Aantal 

woorden  



 49 

29 april 

2003 

Quarantaine voor Chinese studenten Redactie Algemeen 

Dagblad 

213 

 

Score tabel lexicalisatie  

Functionalisatie  Identificatie (7x) Nominatie (0x) Numerisatie (2x) 

Studenten 5x  - Identificatie door 

classificatie  

Herkomst 

Chinezen 3x, Chinese 2x, uit 

het verre oosten, Chinese 

gemeenschap  

Leeftijd 

- Relationele identificatie  

- Fysieke identificatie  

 

- formeel (achternaam) 

- semi-formeel (achter- 

en voornaam) 

- informeel (voornaam) 

 

8000, twee 2x,  

 

Relaties Lexicalisatie en predicatie 

Tekstfragmenten uit artikel 1 Lexicalisatie Predicatie Categorie 

Quarantaine voor Chinese studenten Chinese 

studenten 

Quarentaine Chinese 

studenten in 

quarantaine 

Uit angst voor de longziekte sars heeft een 

agrarische hogeschool in Leeuwarden een 

quarantaineflat ingericht voor studenten uit het 

Verre Oosten. 

Studenten uit het 

verre oosten 

Angst voor 

longziekte  

Inrichten van 

quarantaineflat 

voor Chinese 

studenten 

Chinese 

studenten in 

quarantaine 

Aanleiding is het vakantiebezoek van twee 

Chinese studenten aan hun vaderland. 

Twee Chinese 

studenten 

Vakantiebezoek 

aan hun vaderland 

Maatregelen 

tegen reizende 

studenten 

Voordat de Chinezen weer welkom zijn op het 

Van Hall Instituut, moeten ze eerst tien dagen in 

quarantaine blijven. 

Chinezen  Moeten eerst tien 

dagen in 

quarantaine blijven 

Chinese 

studenten in 

quarantaine 

De hogeschool heeft een leegstaand flatgebouw 

gereserveerd waar de studenten kunnen 

'uitzieken', ook al vertonen ze geen enkel 

verschijnsel van sars. 

studenten Studenten kunnen 

uitzieken in een 

leegstaand 

flatgebouw, ook 

als ze geen SARS-

verschijnselen 

hebben 

Chinese 

studenten in 

quarantaine 

Het is nog de vraag of de twee studenten 

werkelijk zullen terugkeren nu ze tien dagen 

binnenblijven in het vooruitzicht hebben: de 

hogeschool heeft nog geen contact met hen 

kunnen leggen. 

Twee studenten Geen contact met 

reizende Chinese 

studenten 

Onbekend wat 

studenten zullen 

doen 

Reizende 

Chinese 

Studenten 

De GGD in Rotterdam is intussen begonnen met 

het verspreiden van folders onder de Chinese 

gemeenschap 

Chinese 

gemeenschap 

Informatie 

verspreiden onder 

de Chinese 

gemeenschap 

Voorlichting 

over SARS 

voor de Chinese 

gemeenschap  

In hun eigen taal krijgen de 8000 Chinezen 

informatie over de ziekte. 

8000 chinezen Chinezen krijgen 

informatie over de 

ziekte in hun eigen 

taal  

Voorlichting 

over SARS 

voor de Chinese 

gemeenschap 

In de tekst staat dat de Chinezen nu beter niet 

hun vaderland kunnen bezoeken. 

chinezen Chinezen kunnen 

beter niet hun 

vaderland 

bezoeken 

Maatregelen 

tegen reizende 

chinese 

nederlanders 
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Artikel 6 

 

Datum Titel Auteur(s) Krant Aantal 

woorden  

4 april 

2003 

Reizen taboe voor gast-Chinezen Eric Morsink De Telegraaf 456 

 

Score tabel lexicalisatie  

Functionalisatie  (5x) Identificatie (5x) Nominatie (2x) Numerisatie (2x) 

Studenten 3x, nieuwe 

leerlingen, scholier 

- Identificatie door 

classificatie  

Herkomst  

Gast-chinezen, chinezen, 

Aziatische […], mister China,   

Persoon 

Jongens en meisjes, 

Leeftijd 

- Relationele identificatie  

- Fysieke identificatie  

 

- formeel (achternaam) 

- semi-formeel (achter- 

en voornaam) 

Zhao Chang Cheng 

- informeel (voornaam) 

Zhao 

 

Een groepje, twee nieuwe 

[..],  

 

Relaties Lexicalisatie en predicatie 

Tekstfragmenten uit artikel 1 Lexicalisatie Predicatie Categorie 

Reizen taboe voor gast-Chinezen Gast-chinezen Reizen taboe Maatregelen 

tegen reizende 

Chinese 

Nederlanders 

Eric van der Heijden van de afdeling 

Internationale Betrekkingen HZ: "We hebben 

onze studenten gistermiddag geïnformeerd 

over ons advies. 

Onze studenten Geïnformeerd over 

advies 

Voorlichting 

over SARS voor 

de Chinese 

gemeenschap 

Ik heb zelf nog eventjes poolshoogte genomen 

en het bleek dat een groepje jongens en meisjes 

inderdaad van plan was voor een korte 'break' 

naar huis te keren 

Een groepje 

jongens en 

meisjes 

Van plan voor 

korte ‘break’ naar 

huis te keren 

Maatregelen 

tegen reizende 

studenten 

Volgens Van der Heijden leeft de problematiek 

rond de gevreesde longziekte alom bij de 

Aziatische studenten, maar van paniek is nog 

geen sprake. 

Aziatische 

studenten 

Problematiek leeft 

Geen sprake van 

paniek 

Onbezorgde 

Chinese 

Nederlanders 

De studenten bivakkeren op een speciale 

campus in Dishoek, net buiten Vlissingen en 

zij mogen gewoon in- en uitlopen hoor. Alleen 

staan we ze nog niet toe in het gebouw van 

onze Hogeschool." 

studenten Bivakkeren op een 

speciale campus, 

mogen in- en 

uitlopen, worden 

niet toegestaan in 

het gebouw 

Chinese 

studenten in 

quarantaine 

Gisteravond zijn er overigens nog twee nieuwe 

leerlingen ingevlogen, weet campusbeheerder 

Ferry Lacour te vertellen. 

Twee nieuwe 

leerlingen 

Ingevlogen Reizende 

Chinese 

studenten 

Zijn 'oogappel' is 'Mister China', zoals hij de 

25-jarige student Zhao Chang Cheng noemt. 

Deze scholier is reeds twee maanden in ons 

land en treedt op als een soort woordvoerder 

van zijn landgenoten. 

Mister china, 

Zhao Chang 

Cheng, scholier 

Oogappel, Treedt 

op als 

woordvoerder van 

zijn landgenoten 

Chinese 

Nederlanders als 

modelminderheid  

"De Chinezen", claimt Zhao, "hebben alle 

begrip voor de maatregelen van de 

Hogeschool.  

De chinezen, 

Zhao 

Hebben alle begrip 

voor de 

maatregelen 

Begripvolle 

Chinese 

Nederlanders 

 

Discursieve analyse  
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Tekstfragment Spreker Rol van de persoon Perspectief Leerssen (2007): 

auto-image, hetero-image of 

meta-image 

"De Chinezen", claimt Zhao, 

"hebben alle begrip voor de 

maatregelen van de Hogeschool. 

En ik begrijp ook best dat uw 

regering misschien bang is voor de 

uitbraak van de longziekte in 

Nederland. Maar als ik voor mezelf 

mag spreken, ik kijk er nog niet zo 

somber tegenaan. Er zijn een of 

twee steden in ons land waar echt 

grootschalige sars-infecties zijn 

geconstateerd. Maar ja", lacht hij 

schalks, "China heeft zo vreselijk 

veel mensen. Daardoor raakt de 

problematiek ons niet echt." 

Zhao Chang 

Cheng 

 

Chinees Nederlandse 

student 

Auto-image (Chinees 

Nederlandse student vanuit 

perspectief van de Chinees 

Nederlandse studenten) 

"We hebben onze studenten 

gistermiddag geïnformeerd over 

ons advies. Ik heb zelf nog 

eventjes poolshoogte genomen en 

het bleek dat een groepje jongens 

en meisjes inderdaad van plan was 

voor een korte 'break' naar huis te 

keren. Maar ze begrijpen de 

maatregelen die wij in verband met 

het uitbreken van sars hebben 

getroffen en blijven nu hier." 

Eric van der 

Heijden, van 

de afdeling 

Internationale 

Betrekkingen 

Hogeschool 

Zeeland 

Institutionele rol 

(woordvoerder 

afdeling internationale 

betrekkingen  

Hetero-image (Nederlander 

zonder migratieachtergrond 

over Chinese Nederlandse 

studenten) 

 
 

 

Artikel 7 

 

Datum Titel Auteur(s) Krant Aantal 

woorden  

29 april 

2003 

Sars-folders voor Chinezen Menno Haddeman De Telegraaf 107 

 

Score tabel lexicalisatie  

Functionalisatie   Identificatie (6x) Nominatie Numerisatie  

 - Identificatie door 

classificatie  

Herkomst 

Chinezen, Rotterdamse 

Chinezen 2x, Rotterdammers 

van Chinese afkomst,  

Persoon 

Leeftijd 

- Relationele identificatie  

Familieleden 2x, 

- Fysieke identificatie  

 

- formeel (achternaam) 

- semi-formeel (achter- 

en voornaam) 

- informeel (voornaam) 

 

 

  

Relaties Lexicalisatie en predicatie 

Tekstfragmenten uit artikel 1 Lexicalisatie Predicatie Categorie 

Sars-folders voor Chinezen 

 

Chinezen Sars-folders voor 

Chinezen 

Voorlichting 

over SARS 

voor de Chinese 

gemeenschap 
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Rotterdamse Chinezen die zich ongerust maken 

over de longziekte sars, krijgen eind deze week 

van de GGD een voorlichtingsfolder. 

Rotterdamse 

Chinezen 

Zich ongerust 

maken over Sars,  

Krijgen een 

voorlichtingsfolder 

van de GGD 

Bezorgde 

Chinese 

Nederlanders 

De GGD geeft de brochure uit, omdat veel 

Rotterdammers van Chinese afkomst zich 

zorgen maken. 

Rotterdammers 

van Chinese 

afkomst 

Zich zorgen maken Bezorgde 

Chinese 

Nederlanders 

Zo zijn de Rotterdamse Chinezen angstig voor 

contact met bijvoorbeeld familieleden die net 

uit China komen. 

Rotterdamse 

Chinezen, 

familieleden 

Angstig voor 

familieleden uit 

China 

Bezorgde 

Chinese 

Nederlanders 

Als familieleden aankomen in Nederland en niet 

ziek zijn, is de kans minimaal dat zij aan de 

gevreesde longziekte lijden, staat in de folder. 

 

familieleden Niet ziek zijn, 

minimale kans 

voor de gevreesde 

longziekte 

Gezonde 

Chinese 

Nederlanders  

 
Artikel 8 

 

Datum Titel Auteur(s) Krant Aantal 

woorden  

29 april 

2003 

Studenten uit China in quarantaine Gerda Frankenhuis De Telegraaf 134 

 

Score tabel lexicalisatie  

Functionalisatie  (5x) Identificatie (2x) Nominatie Numerisatie (3x) 
Studenten 4x, student - Identificatie door 

classificatie  

Herkomst  

Chinezen, uit China,  

Persoon 

Leeftijd 

- Relationele identificatie  

- Fysieke identificatie  

 

- formeel (achternaam) 

- semi-formeel (achter- 

en voornaam) 

- informeel (voornaam) 

 

75, een andere, twee 

 

Relaties Lexicalisatie en predicatie 

Tekstfragmenten uit artikel 1 Lexicalisatie Predicatie Categorie 

Studenten uit China in quarantaine Studenten uit 

China 

quarantaine Chinese 

studenten in 

quarantaine 

Twee Chinese studenten die vandaag of 

morgen terugkeren van hun vakantie uit China 

zullen direct in quarantaine worden geplaatst.  

Twee Chinese 

studenten 

Terugkeren van hun 

vakantie uit China,  

Quarantaine 

plaatsing 

Chinese 

studenten in 

quarantaine 

In Leeuwarden studeren ongeveer 75 Chinezen. 75 Chinezen Studeren in 

leeuwarden 

Hoogopgeleide 

Chinese 

Nederlanders 

Als de studenten na tien dagen geen 

ziekteverschijnselen vertonen, kunnen ze weer 

gewoon naar school 

studenten Als er na 10 dagen 

geen 

ziekteverschijnselen 

worden getoond, 

kunnen ze weer 

naar school 

Maatregelen 

tegen reizende 

studenten 

De opleiding zal proberen om met de studenten 

die nu nog in China verblijven contact te 

leggen om ze over te halen daar te blijven. 

studenten Contact leggen, 

adviseren om daar 

te blijven 

Maatregelen 

tegen reizende 

studenten 
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Artikel 13 

 

Datum Titel Auteur(s) Krant Aantal 

woorden  

26 april 

2003 

Epidemie hindert hoger onderwijs Thom Meens De 

Volkskrant 

412 

 

Score tabel lexicalisatie  

Functionalisatie  (2x) Identificatie (1x) Nominatie Numerisatie (4x) 

Studenten 2x - Identificatie door 

classificatie  

Herkomst  

Chinese 

Persoon 

Leeftijd 

- Relationele identificatie  

- Fysieke identificatie  

 

- formeel (achternaam) 

- semi-formeel (achter- 

en voornaam) 

- informeel (voornaam) 

 

Vijf of zes, enkele 

honderden, tiental, een 

grote groep 

 

Relaties Lexicalisatie en predicatie 

Tekstfragmenten uit artikel 1 Lexicalisatie Predicatie Categorie 

De Hogeschool Zeeland, die enkele honderden 

Chinese studenten heeft, probeert hen komende 

meivakantie in Nederland te houden. Zij hebben 

het dringende verzoek gekregen niet naar huis te 

gaan. 

Enkele 

honderden 

Chinese 

studenten 

Dringend verzoek 

gekregen om niet 

naar huis te gaan 

Maatregelen 

tegen reizende 

studenten 

De 'vijf of zes' die toch gaan, moeten er 

rekening mee houden dat de studievertraging 

oploopt als de overheid mocht besluiten de 

grenzen te sluiten voor inreizende personen uit 

door SARS getroffen gebieden. 

Vijf of zes Die toch gaan 

moeten rekening 

houden met 

studievertraging 

als de overheid de 

grenzen zal sluiten 

tegen de door 

SARS getroffen 

gebieden 

Maatregelen 

tegen reizende 

studenten 

De school heeft begin deze maand nog een 

tiental studenten uit China toegelaten. Zij zijn 

eerst tien dagen apart gehouden en volgen sinds 

begin deze week onderwijs.  

Tiental studenten Zijn eerste tien 

dagen apart 

gehouden en 

volgen sinds begin 

van deze week 

onderwijs 

Chinese 

studenten in 

quarantaine 

Voor een grote groep die aankomende zomer 

komt, gelden dezelfde maatregelen. 

Een grote groep die aankomende 

zomer komt, 

krijgen te maken 

met dezelfde 

maatregelen 

Maatregelen 

tegen reizende 

studenten 

 
Artikel 14 

 

Datum Titel Auteur(s) Krant Aantal 

woorden  

3 mei 

2003 

Zaanse Schans wapent zich tegen bacillen van 

Aziaten 

Kim van Keken De 

Volkskrant 

543 

 

Score tabel lexicalisatie  

Functionalisatie   Identificatie  Nominatie Numerisatie  

Bezoekers 2x - Identificatie door 

classificatie  

Herkomst  

- formeel (achternaam) 

- semi-formeel (achter- 

en voornaam) 

- informeel (voornaam) 
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Chinezen 3x, Chinese 2x, 

Chinees 

Persoon 

Leeftijd 

- Relationele identificatie  

- Fysieke identificatie  

 

 

 

Relaties Lexicalisatie en predicatie 

Tekstfragmenten uit artikel 1 Lexicalisatie Predicatie Categorie 

'Je zit toch niet lekker, zo onbeschermd achter 

de kassa.' Ze noemt de vele Chinezen die 

gewoonlijk de molen bezoeken. 'Die hoesten 

soms gewoon in je gezicht.  

Chinezen Die hoesten soms 

gewoon in je 

gezicht 

Onhygiënische 

chinezen  

'Kooijman wijst op een fles met groen 

mondwater. 'Als iemand heel nauw contact 

heeft gehad met een Chinees kan hij zijn mond 

spoelen.'  

 

Chinees Mond spoelen naar 

contact met 

Chinees 

Maatregelen 

tegen contact 

met Chinezen  

 

Discursieve analyse  

Tekstfragment Spreker Rol van de persoon Perspectief Leerssen 

(2007): auto-image, hetero-

image of meta-image 

'Je zit toch niet lekker, zo 

onbeschermd achter de kassa.' Ze 

noemt de vele Chinezen die 

gewoonlijk de molen bezoeken. 

'Die hoesten soms gewoon in je 

gezicht.' 

Caissière Eva, 

Bisschop 

Nederlandse burger 

werkzaam in de 

toeristenbranche 

Hetero-image (Nederlander 

zonder migratie-achtergrond 

over ‘Chinezen’) 

'Chinezen vormen een groot deel 

van onze klandizie. Het risico dat 

mijn personeel wordt besmet is 

klein, maar niet uit te sluiten.’ 

manager 

Willem 

Kooijman van 

de 

klompenmakerij 

Nederlandse burger 

werkzaam in de 

toeristenbranche 

Hetero-image (Nederlander 

zonder migratie-achtergrond 

over ‘Chinezen’) 

Ze voelt nog niet de behoefte 

mondkapjes te dragen, al doen 

sommige Chinezen dat wel. 

'Misschien houden ze niet zo van 

die kaasjeslucht.' 

assistent-chef 

Sascha van den 

Akker 

Nederlandse burger 

werkzaam in de 

toeristenbranche 

Hetero-image (Nederlander 

zonder migratie-achtergrond 

over ‘Chinezen’) 

 
Artikel 20 

 

Datum Titel Auteur(s) Krant Aantal 

woorden  

26 april 

2003 

In China geweest? 'Blijf weg alstublieft' Esther Rosenberg NRC 

Handelsblad 

987 

 

Score tabel lexicalisatie  

Functionalisatie (1x) Identificatie (27x) Nominatie (11x) Numerisatie (5x) 

Klanten  - Identificatie door 

classificatie  

Herkomst 

Chinezen (13x), Chinese 

jongeren, Chinese ouderen, 

Chinees,  

Leeftijd 

Jongeren (3x), oudere mensen,  

- Relationele identificatie  

- formeel (achternaam) 

Yuen (2x), Chiu 

- semi-formeel (achter- 

en voornaam) 

Sonny Yuen, Linda Chiu 

(2x), Mona Lai, Fanny 

Chong, Jason Chow, Yin 

Cheung, Li Hua Mo-Chen 

- informeel (voornaam) 

1300, 900, de meesten, de 

meeste mensen, 150  
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Een vriendin van, hun ouders, 

vrienden(4x), hun familie 

- Fysieke identificatie  

 

 

 

Relaties Lexicalisatie en predicatie 

Tekstfragmenten uit artikel 1 Lexicalisatie Predicatie Categorie 

Chinezen in Nederland gaan niet meer uit eten, 

naar zwembaden of discotheken. Ze mijden 

elkaar  

Chinezen 

(Classificatie 

herkomst) 

- ze mijden elkaar 

uit  

Ontlopen 

Chinese 

Nederlanders 

uit angst besmet te raken met het SARS-virus. ze angst besmet te 

raken met het 

SARS-Virus 

Bezorgde 

Chinese 

Nederlanders 

Een vriendin van acupuncturist Sonny Yuen zat 

twee weken geleden in de trein naar Rotterdam, 

een gezonde vrouw van middelbare leeftijd. Op 

de bank tegenover en naast haar zaten 

Nederlandse passagiers. Toen ze moest niezen, 

stonden ze een voor een op en gingen ergens 

anders zitten. 

Een vriendin van 

(Relationele 

identificatie) 

 

 

- een gezonde 

vrouw van 

middelbare 

leeftijd. 

Gezonde 

Chinese 

Nederlanders 

'Chinese jongeren belden, of we wel open 

waren. Veel jongeren mochten niet komen van 

hun ouders, uit angst voor besmetting.' In plaats 

van 1.300 jongeren kwamen er nu 900 opdagen. 

Chinese 

jongeren, 

jongeren 

(classificatie 

leeftijd) 

1.300 jongeren, 

900 

(Numerisatie)  

- veel 

- angstig voor 

bemetting 

Bezorgde 

Chinese 

Nederlanders 

Dokter Yuen zegt dat de meesten nauwelijks 

nog uit eten gaan. 

de meesten 

(Numerisatie) 

- nauwelijks nog 

uit eten 

Bezorgde 

Chinese 

Nederlanders 

Linda Chiu begrijpt de Nederlanders die 

verkouden Chinezen mijden wel. 

Chinezen 

(Classificatie 

herkomst) 

- verkouden 

 

- mijden 

 

Zieke Chinezen 

Ontlopen van 

Chinese 

Nederlanders 

Maar er zijn ook heus wel Chinezen die zich 

niet met het SARS-virus bezighouden. 

Chinezen 

(Classificatie 

herkomst) 

- niet bezig houden 

met SARS-virus 

Onbezorgde 

Chinese 

Nederlanders 

Wel gaan de meeste Chinezen die de afgelopen 

weken uit China zijn terugkomen, vrijwillig in 

quarantaine. 

Chinezen 

(Classificatie 

herkomst) 

-de meeste 

- vrijwillige in 

quarantaine 

Vrijwillige 

quarantaine  

van Chinees 

Nederlandse 

burgers 

 
 

Verbale processen 

Tekstfragmenten  Spreker Rol van de 

persoon 

Perspectief Leerssen 

(2007): auto-image, 

hetero-image of meta-

image 

'Nederlanders mijden Chinezen uit 

angst voor besmetting' 

Mona Lai, eigenaresse 

van Hong Kong Travel 

Service in Rotterdam 

Chinese 

Nederlander 

werkzaam in 

Chinese 

onderneming 

Meta-image (Chinese 

Nederlander over wat 

Nederlanders over 

‘Chinezen’ denken) 

'Ik ben er wel een beetje huiverig 

voor' 

Rob Peek is de eigenaar 

van Discotheek Brothers 

in Bunnik en hij 

Ondernemer zonder 

migratieachtergrond 

werkzaam met 

Chinezen 

hetero-image 

(Nederlander over de 

uitspraak dat Chinese 
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organiseert maandelijks 

een Asian Party 

Nederlanders elkaar 

mijden) 

'Chinezen gaan uit voorzorg niet 

meer naar plaatsen waar 

veel Chinezen samenkomen'. 

Dokter Yuen Chinees Nederlands 

Medisch specialist  

Auto-image (Chinese 

Nederlander over Chinese 

Nederlanders) 

‘virus beperkt zich niet meer tot 

China, het zijn ook andere 

nationaliteiten die besmet zijn 

geraakt.' 

 

Fanny Chong van 

videotheek Foek Wing in 

Den Haag 

Chinese 

Nederlander 

werkzaam in 

Chinese 

onderneming 

Hetero-image 

(Chinese Nederlander 

over andere 

nationaliteiten) 

'De meeste mensen hebben het 

verstand om thuis te blijven als ze 

uit China komen. Maar wat als ze 

hun ouders net van Schiphol 

hebben opgehaald? Blijven ze dan 

ook thuis?' 

activiteitencoordinator 

Linda Chiu 

Chinees 

Nederlandse burger 

Auto-image (Chinese 

Nederlander over Chinese 

Nederlanders) 

'Gisteravond nog kwamen twee 

klanten binnen. Een moest niezen. 

Wij zijn verkouden, zeiden ze. Wij 

hebben geen SARS.' 

 

Mede-eigenaar Li Hua 

Mo-Chen van het Haagse 

restaurant Harvest 

Chinees 

Nederlandse 

restauranthouder 

Auto-image (Chinese 

Nederlander over Chinese 

Nederlanders) 

‘Het zijn vooral oudere mensen die 

zich zorgen maken over SARS’ 

Jason Chow Chinees 

Nederlandse burger 

Auto-image (Chinese 

Nederlander over Chinese 

Nederlanders) 

'De vogelpest, daar maak ik me 

zorgen over', zegt ze. 'En die 

longinfectie in het Groningse 

verpleegtehuis. Groningen, dat is 

veel dichterbij dan China.' 

Yin Cheung 

medewerkster in de 

Haagse Ming Ya Books 

Company 

Chinese 

Nederlander 

werkzaam in 

Chinese 

onderneming  

Auto-image (Chinese 

Nederlander over 

Nederland) 

 
Artikel 21 

 

Datum Titel Auteur(s) Krant Aantal 

woorden  

9 mei 

2003 

Quarantaine drie Chinese studenten De redactie NRC 

Handelsblad 

111 

 

Score tabel lexicalisatie  

Functionalisatie  4x Identificatie 4x Nominatie Numerisatie 7x 

Studenten 4x,  - Identificatie door 

classificatie  

Herkomst  

Chinese- 4x 

Persoon 

Leeftijd 

- Relationele identificatie  

- Fysieke identificatie  

 

- formeel (achternaam) 

- semi-formeel (achter- 

en voornaam) 

- informeel (voornaam) 

 

Drie 2x, circa 150, een 

deel, twee, drietal 2x 

 

Relaties Lexicalisatie en predicatie 

Tekstfragmenten uit artikel 1 Lexicalisatie Predicatie Categorie 

Quarantaine drie Chinese studenten 

 

Drie Chinese 

studenten 

Quarantaine Chinese 

studenten in 

quarantaine 

Drie Chinese studenten van de Saxion 

Hogeschool in Enschede gaan binnenkort in 

quarantaine wegens de SARS-epidemie. 

Drie Chinese 

studenten 

Gaan binnenkort in 

quarantaine 

wegens de SARS-

epidemie 

Chinese 

studenten in 

quarantaine 
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Het drietal heeft stage gelopen in China. Om 

eventuele besmetting van medestudenten te 

voorkomen, worden de Chinezen in een woning 

in Enschede ondergebracht. 

Drietal,  

Chinezen 

Heef stagegelopen 

in China, worden 

in een woning in 

Enschede 

ondergebracht 

Chinese 

studenten in 

quarantaine 

Het drietal mag gedurende tien dagen de 

woning niet verlaten 

drietal Mag gedurende 

tien dagen de 

woning niet 

verlaten 

Chinese 

studenten in 

quarantaine 

Al eerder heeft de Enschedese vestiging van de 

Saxion Hogeschool twee Chinese studenten in 

quarantaine gezet. 

Twee Chinese 

studenten 

In quarantaine 

gezet 

Chinese 

studenten in 

quarantaine 

De Saxion Hogescholen, met vestigingen in 

Deventer en Enschede, telt circa 150 Chinese 

studenten. 

Circa 150 

Chinese 

studenten 

Studeren op De 

Saxion 

Hogescholen 

Hoogopgeleide 

Chinese 

Nederlanders 

Een deel daarvan gaat met zomervakantie naar 

het vaderland terug. 

Een deel Gaat met 

zomervakantie 

naar het vaderland 

terug 

Maatregelen 

tegen reizende 

studenten 

 
Artikel 22 

 

Datum Titel Auteur(s) Krant Aantal 

woorden  

28 april 
2003 

SARS heeft ook invloed op Chinezen in Nederland Van Riet NRC 
Handelsblad 

461 

 

Score tabel lexicalisatie  

Functionalisatie  (1x) Identificatie (8x) Nominatie (1x) Numerisatie (3x) 

Vertegenwoordigers,  - Identificatie door 

classificatie  

Herkomst 

Chinezen 4x, Chinese 

bevolking, Chinezen in 

Nederland, Chinezen uit 

Nederland 

Persoon 

mensen 

Leeftijd 

- Relationele identificatie  

- Fysieke identificatie  

 

- formeel (achternaam) 

Wong 

- semi-formeel (achter- 

en voornaam) 

- informeel (voornaam) 

 

70 procent, ongeveer 8000, 

tussen de 70.000 en 

100.000,  

 

Relaties Lexicalisatie en predicatie 

Tekstfragmenten uit artikel 1 Lexicalisatie Predicatie Categorie 

SARS heeft ook invloed op Chinezen in 

Nederland 

Chinezen in 

Nederland 

Sars heeft ook 

invloed op 

Invloed op 

Chinese 

Nederlanders 

In Nederland lijdt niemand aan SARS, maar 

de Chinezen die hier wonen ondervinden toch 

hinder van de longziekte. 

Chinezen Ondervinden toch 

hinder van 

longziekte 

Invloed op 

Chinese 

Nederlanders 

Vooral de reisbureaus zien hun klandizie 

teruglopen. Om onrust weg te nemen, krijgen 

de Chinezen voorlichting over SARS. 

Chinezen Krijgen 

voorlichting over 

SARS 

Voorlichting 

over SARS 

voor de Chinese 

gemeenschap 

Chinezen uit Nederland stellen hun 

zakenreizen en vakanties naar eigen land 

voorlopig even uit.  

Chinezen uit 

Nederland 

Stellen hun 

zakenreizen en 

vakanties naar 

Uitstellen van 

reizen door 

Chinese 

Nederlanders 
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eigen land 

voorlopig even uit.  

Voorzitter C. Wong van de Chinese 

ondernemersvereniging in Rotterdam 

signaleert dat het bezoek in zijn stad aan 

restaurants, supermarkten en 

delicatessenwinkels is verminderd. 

Wong signaleert dat het 

bezoek in zijn stad 

aan restaurants, 

supermarkten en 

delicatessenwinkels 

is verminderd. 

Ontlopen van 

Chinese 

ondernemingen 

Ongeveer 70 procent van de Chinezen in 

Rotterdam werkt in de horeca.  

70 procent van de 

Chinezen 

werkt in de horeca. Chinese 

Nederlanders 

werkzaam in de 

horeca 

Om onzekerheid weg te nemen verspreidt de 

gemeentelijke gezondheidsdienst in 

Rotterdam onder de Chinese bevolking een 

folder met voorlichting over SARS. 

De chinese 

bevolking  

Krijgen 

voorlichting met 

folder over SARS 

Voorlichting 

over SARS 

voor de Chinese 

gemeenschap 

De GGD hield onlangs in Rotterdam een 

bijeenkomst met vertegenwoordigers van de 

Chinese school, kerk en welzijnsinstelling in 

de stad. 

vertegenwoordigers Bezoeken 

bijeenkomst GGD 

Voorlichting 

over SARS 

voor de Chinese 

gemeenschap 

De mensen zijn ongerust'', merkte P. van 

Rijn, die de folder samenstelde. ,,Hun vragen 

gaan vooral over reizen van en naar het Verre 

Oosten.'' 

De mensen Zijn ongerust Bezorgde 

Chinese 

Nederlanders 

,, In Rotterdam wonen ongeveer 8000 

Chinezen, in heel Nederland tussen de 70.000 

en 100.000.  

 

Ongeveer 8000 

Chinezen, tussen 

de 70.000 en 

100.000 chinezen.  

 Woonachtig in 

Nederland 

 

Discursieve analyse  

Tekstfragment Spreker Rol van de persoon Perspectief Leerssen 

(2007): auto-image, 

hetero-image of meta-

image 

Hun vragen gaan vooral 

over reizen van en naar 

het Verre Oosten.'' 

P. van Rijn, GGD Expertrol (voorlichter 

GGD) 

Hetero-image 

(Nederlander zonder 

migratie-achtergrond 

over Chinese 

Nederlanders) 

“De verminderde komst 

van Aziatische toeristen 

en zakenmensen is ook 

merkbaar in de horeca. 

,,Zij eten toch vooral in 

de Chinese restaurants'' 

Woordvoerder van 

Koninklijk 

Horeca Nederland 

Institutionele rol  

(Woordvoerder 

Koninklijk 

Horeca Nederland) 

Hetero-image 

(Nederlander zonder 

migratie-achtergrond 

over Chinese 

Nederlanders) 

,,De economie draait al 

niet zo goed meer. We 

moeten nu niet hebben 

dat iedereen paniek 

zaait.'' 

Voorzitter C. Wong van de 

Chinese 

ondernemersvereniging in 

Rotterdam 

Institutionele rol 

(Woordvoerder Chinese 

ondernemingsvereniging)  

Auto-image (Chinese 

Nederlander over 

situatie Chinees 

Nederlandse 

ondernemingen) 

,,Dat scheelt natuurlijk 

veel omzet'' 

Woordvoerster 

Vereniging Nederland China 

Travel in Utrecht 

Institutionele rol 

(Woordvoerder 

Nederland China Travel) 

Auto-image (Chinese 

Nederlander over 

situatie Chinees 

Nederlandse 

ondernemingen) 

 
Artikel 25 

 

Datum Titel Auteur(s) Krant Aantal 

woorden  
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10 april 

2003 

Chinezen in Nederland voorlopig niet op reis De redactie Trouw 47 

 

Score tabel lexicalisatie  

Functionalisatie  (1x) Identificatie (4x) Nominatie Numerisatie  

leden - Identificatie door 

classificatie  

Herkomst  

Chinezen in Nederland, 

Chinezen, Chinese 

Verenigingen, Chinese 

organisaties 

Persoon 

Leeftijd 

- Relationele identificatie  

- Fysieke identificatie  

 

- formeel (achternaam) 

- semi-formeel (achter- 

en voornaam) 

- informeel (voornaam) 

 

 

 

Relaties Lexicalisatie en predicatie 

Tekstfragmenten uit artikel 1 Lexicalisatie Predicatie Categorie 

Chinezen in Nederland voorlopig niet op reis. 

Chinezen die in Nederland wonen, gaan 

voorlopig niet op reis naar China of Hongkong. 

Chinezen in 

Nederland, 

Chinezen 

Voorlopig niet op 

reis naar China of 

Hongkong 

Uitstellen van 

reizen door 

Chinese 

Nederlanders 

Chinese verenigingen raden hun leden sterk af 

op vakantie of op familiebezoek te gaan. 

Chinese 

verenigingen, 

leden 

Afraden op 

vakantie of 

familiebezoek te 

geen 

Voorlichting 

over SARS 

voor de Chinese 

gemeenschap 

Van paniek over Sars is echter nog geen sprake, 

aldus Chinese organisaties. 

Chinese 

organisaties 

Nog geen sprake 

paniek over sars 

Onbezorgde 

Chinese 

Nederlanders 

 
Artikel 26 

 

Datum Titel Auteur(s) Krant Aantal 

woorden  

17 mei 

2003 

Er is vrees voor de nieuwe melaatse, uit China Grieteke Meerman Trouw 623 

 

Score tabel lexicalisatie  

Functionalisatie  (4x) Identificatie (6x) Nominatie (3x) Numerisatie (2x) 

Studenten 4x - Identificatie door 

classificatie  

Herkomst 

Chinese- 3x, Chinezen 2x, 

Aziaten,  

Persoon 

Leeftijd 

- Relationele identificatie  

- Fysieke identificatie  

 

- formeel (achternaam) 

Tsang 

- semi-formeel (achter- 

en voornaam) 

Siu Yuk, Yin Lau 

- informeel (voornaam) 

 

150, drie 

 

Relaties Lexicalisatie en predicatie 

Tekstfragmenten uit artikel 1 Lexicalisatie Predicatie Categorie 

Ze zijn er in Enschede niet gerust op. Daarom 

heeft de Saxion Hogeschool besloten Chinese 

studenten, van wie er 150 op de hogeschool 

zitten, na terugkeer uit Azië een tijdelijk 

schoolverbod op te leggen. 

Chinese 

studenten, 150 

op de hogeschool 

zitten, na terugkeer 

uit Azië een 

tijdelijk 

Maatregelen 

tegen reizende 

Chinese 

studenten 
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schoolverbod op te 

leggen. 

De studenten mogen niet op school komen, 

hoewel ze in China en op Schiphol al zijn 

gecontroleerd op de symptomen van Sars.  

studenten Mogen niet op 

school komen  

Maatregelen 

tegen reizende 

Chinese 

studenten 

Meneer Tsang is ober bij het Chinese restaurant 

Hoitin en zag het aantal gasten sterk teruglopen.  

Tsang Het aantal gasten 

sterk teruglopen 

Ontlopen van 

Chinese 

ondernemingen 

De toko's hebben hetzelfde probleem. ,,Mensen 

komen hier niet meer binnen, denken dat ze met 

het virus besmet worden'', zegt winkelier Siu 

Yuk. 

Siu Yuk Mensen komen 

niet binnen, 

mensen zijn bang 

om besmet te 

worden 

Ontlopen van 

Chinese 

ondernemingen 

Dr. Yin Lau verkoopt in haar praktijk voor 

Chinese kruiden en acupunctuur thee die Sars 

volgens oosterse geneeswijze helpt voorkomen. 

Veel verkoopt ze er niet van. ,,Maar het is hier 

wel stil op straat'', zegt ze. ,,Je merkt dat 

Europeanen afstand houden tot Aziaten. Ik kan 

me die achterdocht wel voorstellen.'' 

Yin Lau, Aziaten Veel verkoopt ze 

er niet van, 

Europeanen 

houden afstand tot 

Aziaten 

Ontlopen van 

Chinese 

ondernemingen 

Zolang in Nederland nog geen Sars is 

vastgesteld, acht het ministerie van 

volksgezondheid zulke maatregelen overdreven. 

,,Als je Chinezen zomaar in quarantaine stelt, 

discrimineer je een groep mensen. Pas als bij 

iemand het virus vastgesteld is, kun je iets 

ondernemen'', zegt een woordvoerder. 

Chinezen Discrimineer je 

een groep mensen 

Discriminatie 

tegen Chinese 

Nederlanders 

De Erasmus Universiteit in Rotterdam heeft met 

de GGD afspraken gemaakt over Chinese 

studenten die een bezoek hebben gebracht aan 

hun vaderland.  

Chinese 

studenten 

Afspraken 

gemaakt over,  

Die een bezoek 

hebben gebracht 

aan hun vaderland 

Maatregelen 

tegen reizende 

Chinese 

studenten 

De quarantainemaatregel vinden ze overdreven. 

,,Chinezen worden aan de grens al getest op 

Sars. Dat hoeft in Nederland niet nog eens.'' 

Chinezen Worden aan de 

grens al getest op 

Sars 

Maatregelen 

tegen reizende 

Chinese 

studenten 

 
 

Discursieve analyse  

Tekstfragment Spreker Rol van de persoon Perspectief Leerssen 

(2007): auto-image, hetero-

image of meta-image 

,,Van de hogeschool krijgen ze 

tien dagen een appartement met 

eigen woonvoorzieningen zoals 

een keuken, zodat ze zich zo 

weinig mogelijk onder andere 

studenten hoeven begeven'' 

Woordvoerder 

Saxion 

Hogeschool 

Institutionele rol  Hetero-image (Nederlander 

zonder migratieachtergrond 

over Chinees Nederlandse 

studenten) 

,,Mensen komen hier niet meer 

binnen, denken dat ze met het 

virus besmet worden'' 

winkelier Siu 

Yuk 

Chinees Nederlandse 

ondernemer 

Auto-image (Chinese 

Nederlandse ondernemer 

over situatie Chinese 

ondernemers) 

,,Je merkt dat Europeanen afstand 

houden tot Aziaten. Ik kan me die 

achterdocht wel voorstellen.'' 

Dr. Yin Lau Chinees Nederlands 

Medisch specialist 

Meta-image (Chinese 

Nederlander over hoe 

Europeanen denken over 

Aziaten)  

,,Je weet maar nooit'' Schoonmaakster 

Saxion 

Hogeschool 

Institutionele rol Hetero-image (Nederlander 

over Chinees Nederlandse 

studenten) 
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,,Maar als de hogeschool een 

negatief reisadvies geeft, krijgen 

we ons geld niet terug'' 

drie Chinese 

studenten 

Elektro Media 

en Techniek 

Chinees Nederlandse 

studenten 

Auto-image (Chinees 

Nederlandse studenten over 

situatie voor studenten) 

,,We letten extra op hygiëne en 

wassen onze handen vaker'' 

medewerkster 

van de 

kaasboerderij. 

Nederlander zonder 

migratieachtergrond 

werkzaam in de 

toeristenbranche 

Hetero-image (Nederlander 

zonder migratieachtergrond 

over Chinese Nederlanders) 

 

Bijlage D | Analyse 2020 
 

 
 

Lexicalisatie 

Predicatie 

Niet zuivere lexicalisatie  
 

Artikel 3 

 

Datum Titel Auteur(s) Krant Aantal 

woorden  

6 

februari 

2020 

Laatst nog in China geweest? Blijf dan liever buiten, 

meent Utrechtse toko 

Emma Thies Algemeen 

Dagblad 

431 

 

Score tabel lexicalisatie  

Functionalisatie  (2x) Identificatie  Nominatie (1x) Numerisatie (1x) 

Klanten 2x,  - Identificatie door 

classificatie  

Herkomst  

Persoon 

Leeftijd 

- Relationele identificatie  

- Fysieke identificatie  

 

- formeel (achternaam) 

- semi-formeel (achter- 

en voornaam) 

- informeel (voornaam) 

Weihai 

 

Veel mensen 

 

 

Relaties Lexicalisatie en predicatie 

Tekstfragmenten uit artikel 1 Lexicalisatie Predicatie Categorie 

Maar Weihai, een medewerker van de toko 

Tjiau Jiang op de Croeselaan, kan zich wel 

vinden in de voorzorgsmaatregelen. In 

Chinese groepsapps gaat het er wel over, veel 

mensen zijn voorzichtig.  

Weihai, veel 

mensen 

Kan zich wel vinden 

in de 

voorzorgsmaatregelen, 

veel mensen zijn 

voorzichtig 

Bezorgde 

Chinese 

Nederlanders 

over het 

coronavirus 

Op de brief, die zowel in het Chinees als het 

Engels is vertaald, worden klanten die 

recentelijk van China naar Nederland zijn 

gereisd of griepklachten ervaren, gevraagd 

om buiten te blijven. 

klanten Gevraagd om buiten 

te blijven 

Maatregelen 

tegen reizende 

Chinese 

Nederlanders 

Deze klanten worden geadviseerd om de 

komende twee weken binnen te blijven, maar 

kunnen het telefoonnummer van de toko 

bellen wanneer zij toch producten geleverd 

willen krijgen. 

klanten Geadviseerd om de 

komende twee weken 

binnen te blijven 

Maatregelen 

tegen reizende 

Chinese 

Nederlanders 
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Discursieve analyse  

Tekstfragment Spreker Rol van de persoon Perspectief Leerssen (2007): 

auto-image, hetero-image of 

meta-image 

In Chinese groepsapps gaat het er 

wel over, veel mensen zijn 

voorzichtig. En ik heb ook wel 

klanten gehad die me vroegen: is 

uw personeel laatst nog in China 

geweest?”, 

Weihai, een 

medewerker 

van de toko 

Tjiau Jiang 

Chinese Nederlander 

werkzaam bij een 

Chinese onderneming  

Auto-image (Chinese 

Nederlander over andere 

Chinese-Nederlanders) 

Ja, het is wel wat rustiger. Maar dat 

komt ook omdat deze periode nu 

eenmaal rustig is, zo rond januari, 

februari”, legt ze uit. ,,We worden 

wel dagelijks gebeld door kinderen 

die een bestelling willen doen. 

Waar ze om vragen? Een bakje 

vleermuissoep.” 

Lidia, een 

medewerker 

van Chinees 

restaurant 

Soen Lie 

Medewerker van een 

Chinees restaurant 

Onbekend gezien Lidia zowel 

een Chinese Nederlander kan 

zijn als een Nederlander 

zonder migratie-achtergrond  

 
Artikel 4 

 

Datum Titel Auteur(s) Krant Aantal 

woorden  

9 

februari 
2020 

Afschuw over leus ‘sterf Chinezen’ bij Wageningse 

studentenflat: ‘Dit is echt verschrikkelijk’ 

Eric Reijnen Rutten Algemeen 

Dagblad 

331 

 

Score tabel lexicalisatie  

Functionalisatie  (5x) Identificatie (1x) Nominatie (1x) Numerisatie (1x) 

Gewaardeerde studenten, 

studenten 2x, student 2x 

- Identificatie door 

classificatie  

Herkomst  

Chinese- 

Persoon 

Leeftijd 

- Relationele identificatie  

- Fysieke identificatie  

 

- formeel (achternaam) 

- semi-formeel (achter- 

en voornaam) 

Hao Chunxiang 

- informeel (voornaam) 

 

Een groep, 

 

 

Relaties Lexicalisatie en predicatie 

Tekstfragmenten uit artikel 1 Lexicalisatie Predicatie Categorie 

De universiteit zegt de kwestie hoog op te 

nemen en heeft contact gelegd met verhuurder 

Idealis, de politie en de burgemeester. ,,We 

moeten het niet groter maken dan het is, maar 

dit is een hele disrespectvolle, discriminerende 

actie tegen een groep gewaardeerde studenten.’’ 

Een groep 

gewaardeerde 

studenten 

Disrespectvolle en 

discriminerende 

actie  

Discriminatie 

tegen Chinese 

Nederlanders 

De universiteit gaat met de Chinese studenten in 

gesprek en steun uitspreken. ,,Het is al erg 

genoeg dit dat zich allemaal afspeelt in China, 

het land waar hun ouders, hun familie en 

vrienden en bekenden wonen. Dan moet je hier 

niet zo behandeld worden.  

Chinese 

studenten 

In gesprek en steun 

uitspreken 

Steun voor 

Chinese 

Nederlanders 

tegen 

discriminatie 

De rotzooi is inmiddels opgeruimd. Student Hao 

Chunxiang die de kwestie naar buiten bracht 

zegt er niet van overtuigd te zijn dat het om een 

kwajongensstreek gaat.  

Student Hao 

Chunxiang  

Niet van overtuigd 

dat het om een 

kwajongensstreek 

gaat 

Discriminatie 

tegen Chinese 

Nederlanders 
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Het kon wel eens het werk zijn van ‘echte 

racisten'. De studenten gaan proberen ze zelf op 

te sporen. 

studenten Gaan proberen ze 

(racisten) zelf op te 

sporen 

Chinese 

Nederlanders 

komen op tegen 

discriminatie 

De student wil verder weinig kwijt over de 

kwestie, omdat op een bericht hierover op social 

media nare reacties kwamen. 

student Wil weinig kwijt 

over de kwestie 

Terughoudende 

Chinese 

Nederlanders  

 

Discursieve analyse  

Tekstfragment Spreker Rol van de persoon Perspectief Leerssen (2007): 

auto-image, hetero-image of 

meta-image 

‘echte racisten' Student Hao 

Chunxiang 

Chinees Nederlandse 

student 

Auto-image (Hij spreekt 

vanuit zijn ervaring als 

Chinese Nederlander ) 

,,Het líjkt een kwestie van 

ondoordachte kwajongens die 

regelmatig het welzijn, het 

woongenot van studenten 

verstoren. Het gebeurt vaker dat ze 

daar binnendringen - je kan er 

makkelijk in - om er te gaan 

rotzooien. Maar aan de andere kant 

is dit in de uitlatingen ernstiger dan 

een gewone kwajongensstreek.’’ 

Woordvoerder 

Simon Vink 

van de 

Wageningen 

Universiteit 

Institutionele rol 

(woordvoerder 

universiteit)  

Hetero-image (Nederlander 

zonder migratieachtergrond 

over de situatie van Chinees 

Nederlandse studenten)  

 
Artikel 5 

 

Datum Titel Auteur(s) Krant Aantal 

woorden  

10 

februari 

2020 

Politie: ‘Chinezen laatste tijd vaker slachtoffer van 

discriminatie, doe altijd aangifte’ 

Eric Reijnen Rutten Algemeen 

Dagblad 

278 

 

Score tabel lexicalisatie  

Functionalisatie  (1x) Identificatie (7x) Nominatie (2x) Numerisatie  

student - Identificatie door 

classificatie  

Herkomst  

Chinezen 5x, Chinezen in 

Nederland, Chinese 

Nederlanders,  

Persoon 

Leeftijd 

- Relationele identificatie  

- Fysieke identificatie  

 

- formeel (achternaam) 

- semi-formeel (achter- 

en voornaam) 

Hao Chunxiang, Jack 

Cheung, 

- informeel (voornaam) 

 

 

 

Relaties Lexicalisatie en predicatie 

Tekstfragmenten uit artikel 1 Lexicalisatie Predicatie Categorie 

Politie: ‘Chinezen laatste tijd vaker slachtoffer 

van discriminatie, doe altijd aangifte’ 

Chinezen Laatste tijd vaker 

slachtoffer van 

discriminatie 

Discriminatie 

tegen Chinese 

Nederlanders 

Volgens de politie verschijnen er de laatste tijd 

namelijk veel vaker discriminatoire uitingen 

jegens Chinezen.  

Chinezen Veel vaker 

discriminatoire 

uitingen jegens 

Discriminatie 

tegen Chinese 

Nederlanders 

Dat is reden om de Chinezen te vragen altijd 

aangifte te doen. ,,Om landelijk inzichtelijk te 

krijgen hoe zeer dit probleem leeft bij de 

Chinezen, 

Chinezen, Jack 

Cheung 

Te vragen altijd 

aangifte te doen 

Maatregelen 

tegen 

discriminatie  
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Chinezen’’, stelt Jack Cheung, coördinator 

Chinees Netwerk Politie Oost-Nederland. 

De student die de zaak op sociale media 

aanhangig maakte, Hao Chunxiang, heeft samen 

met vrienden fotomateriaal en discriminerende 

berichten op social media bij de Wageningse 

politie ingeleverd. ,,Ik heb er vertrouwen in dat 

het grondig onderzocht wordt.’’ 

Student, Hao 

Chunxiang 

heeft samen met 

vrienden 

fotomateriaal en 

discriminerende 

berichten op social 

media bij de 

Wageningse politie 

ingeleverd. 

Chinese 

Nederlanders 

komen op tegen 

discriminatie 

Sinds het coronavirus in China is opgedoken, 

hebben Chinezen in Nederland geregeld last van 

discriminerende uitingen. 

Chinezen in 

Nederland 

Geregeld last van 

discriminerende 

uitingen 

Discriminatie 

tegen Chinese 

Nederlanders 

Inmiddels is er op internet een petitie gestart 

tegen dergelijke uitingen. ‘Wij zeggen nee tegen 

racisme tegen Chinese (en ook alle andere 

Aziatische) Nederlanders’, luidt een deel van de 

tekst van de petitie ‘We zijn geen virussen!’, die 

maandagmiddag al zo'n 30.000 keer is 

ondertekend. 

Chinese 

Nederlanders 

Petitie tegen 

dergelijke uitingen 

Chinese 

Nederlanders 

komen op tegen 

discriminatie 

 
Discursieve analyse  

Tekstfragment Spreker Rol van de persoon Perspectief Leerssen (2007): 

auto-image, hetero-image of 

meta-image 

,,Ik heb er vertrouwen in dat het 

grondig onderzocht wordt.’’ 

 

Hao 

Chunxiang, 

student 

 

Chinees Nederlandse 

student 

Auto-image (Chinese 

Nederlander als Chinese 

Nederlander) 

“Om landelijk inzichtelijk te 

krijgen hoe zeer dit probleem leeft 

bij de Chinezen’’ 

Jack 

Cheung, 

coördinator 

Chinees 

Netwerk 

Politie Oost-

Nederland. 

 

Expertrol (Politie) Hetero-image (Chinese 

Nederlander vanuit zijn rol 

van de politie over Chinese 

Nederlanders; ‘zij’) 

 
Artikel 9 

 

Datum Titel Auteur(s) Krant Aantal 

woorden  

25 

januari 

2020 

Angst om virusverspreiding De redactie De Telegraaf 568 

 

 

 

Score tabel lexicalisatie  

Functionalisatie   Identificatie (1x) Nominatie Numerisatie  

 - Identificatie door 

classificatie  

Herkomst  

Persoon 

Degenen  

Leeftijd 

- Relationele identificatie  

- Fysieke identificatie  

 

- formeel (achternaam) 

- semi-formeel (achter- 

en voornaam) 

- informeel (voornaam) 
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Relaties Lexicalisatie en predicatie 

Tekstfragmenten uit artikel 1 Lexicalisatie Predicatie Categorie 

Er zijn miljoenen Chinezen op pad vanwege 

Chinees Nieuwjaar. Ook vanuit China naar 

Europa en omgekeerd. Wat als degenen die zijn 

afgereisd naar China straks besmet 

terugkomen?”, stelt iemand. 

Degenen Straks besmet 

terugkomen 

Reizende 

Chinezen 

 
Artikel 10 

 

Datum Titel Auteur(s) Krant Aantal 

woorden  

1 

februari 

2020 

’Iemand schreeuwde: ga terug NAAR China!’ De redactie De Telegraaf 724 

 

Score tabel lexicalisatie  

Functionalisatie   Identificatie (10x) Nominatie Numerisatie  

 - Identificatie door 

classificatie  

Herkomst  

Fucking Chinees, Chinees 

virus 2x, Aziatische 

gemeenschap in Nederland 
Persoon 

Een Chinese dame,  

Leeftijd 

Kinderen,  

- Relationele identificatie  

Aziatische vrienden in 

Nederland, ouders 

- Fysieke identificatie  

Nederlanders met een 

Aziatisch uiterlijk, iedereen 

met een Aziatisch uiterlijk 

 

- formeel (achternaam) 

- semi-formeel (achter- 

en voornaam) 

- informeel (voornaam) 

 

 

 

 

Relaties Lexicalisatie en predicatie 

Tekstfragmenten uit artikel 1 Lexicalisatie Predicatie Categorie 

Mensen die een connectie hebben met het 

virusgebied worden in China geïntimideerd 

en zijn nergens meer welkom. Ook in 

Nederland voelen Nederlanders met een 

Aziatisch uiterlijk zich gediscrimineerd 

vanwege het virus. „Kinderen worden 

gepest met de scheldnaam ’Chinees virus’.” 

Nederlanders 

met een 

Aziatisch 

uiterlijk, Chinees 

Virus 

Zich 

gediscrimineerd 

vanwege het virus, 

kinderen worden 

gepest met de 

scheldnaam 

Kinderen 

gepest/uitgescholden 

Toen werd ze door een man nageschreeuwd: 

„Fucking Chinees, ga terug naar China!” De 

Koreaanse vrouw vindt het onbegrijpelijk, 

ze is niet eens Chinees. „Nederlanders 

denken dat iedereen met een Aziatisch 

uiterlijk uit China komt. Racisten hebben nu 

dankzij het coronavirus een reden om 

racistisch te zijn”, aldus Su. 

Fucking 

Chinees, 

iedereen met een 

Aziatisch 

uiterlijk 

Uit China komt Discriminatie tegen 

Chinese 

Nederlanders 

De Aziatische gemeenschap in Nederland 

maakt zich ernstige zorgen om discriminatie 

vanwege het coronavirus. „Kinderen worden 

gepest met de scheldnaam ’Chinees virus”, 

De Aziatische 

gemeenschap, 

Chinees virus 

maakt zich 

ernstige zorgen 

om discriminatie 

Kinderen 

gepest/uitgescholden 
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aldus de 37-jarige Jennifer, die in de 

omgeving Rotterdam woont. „Ouders zijn 

hun kinderen nu aan het leren wat ze moeten 

antwoorden.” 

vanwege het 

coronavirus. 

Nadat een Chinese dame een 

routinebezoekje had gehad bij haar huisarts, 

zag ze dat mensen in de wachtkamer snel 

iets voor hun mond hielden. Jennifer denkt 

dat dit komt doordat Nederlanders geen idee 

hebben van hoe het virus zich verspreidt. 

Een Chinese 

dame 

zag dat mensen in 

de wachtkamer 

snel iets voor hun 

mond hielden. 

Ontlopen en afstand 

nemen 

 
Artikel 11 

 

Datum Titel Auteur(s) Krant Aantal 

woorden  

6 

februari 

2020 

Toch Chinees feest De redactie De Telegraaf 308 

 

 

Score tabel lexicalisatie  

Functionalisatie   Identificatie  Nominatie Numerisatie  

Restauranteigenaren, 

Leden 3x, het bestuur 

- Identificatie door 

classificatie  

Herkomst  

Persoon 

Leeftijd 

- Relationele identificatie  

- Fysieke identificatie  

 

- formeel (achternaam) 

Hu 

- semi-formeel (achter- 

en voornaam) 

Michael Hu, Hokai Yen 

- informeel (voornaam) 

 

30, drie 

 

Relaties Lexicalisatie en predicatie 

Tekstfragmenten uit artikel 1 Lexicalisatie Predicatie Categorie 

De viering van het Chinees Nieuwjaar hadden 

de restauranteigenaren van de Fine Eastern 

Restaurants (FER) vanwege het coronavirus 

achterwege gelaten.  

restauranteigenaren Hadden viering 

van het Chinees 

Nieuwjaar 

achterwege 

gelaten 

Maatregelen 

tegen het 

coronavirus 

door Chinese 

Nederlanders  

Voorzitter Michael Hu schetste aan tafel dat de 

30 leden vooraf lang hadden gediscussieerd 

over de veiligheid van de ruim honderd gasten, 

„want niemand wil het coronavirus een kans 

geven zich ook in Nederland te vestigen.”  

Michael Hu, 30 

leden 

Lang hadden 

gediscussieerd 

over veiligheid 

Maatregelen 

tegen het 

coronavirus 

door Chinese 

Nederlanders 

Zo had het bestuur gevraagd aan de leden om 

niet te komen als iemand een maand geleden 

nog op bezoek in China was geweest. Ook een 

lokaal griepje of onnodig hoesten was reden 

om weg te blijven en de gasten niet ongerust te 

maken.  

Het bestuur, leden Gevraagd om niet 

te komen als 

iemand een maand 

geleden nog op 

bezoek in China 

was geweest 

Maatregelen 

tegen reizende 

Chinese 

Nederlanders 

Uiteindelijk bleven drie leden en hun aanhang 

thuis. 

Drie leden Bleven thuis Thuisblijvende 

Chinese 

Nederlanders 

Iedereen vermaakte zich en ging gezond naar 

huis. Dit tot opluchting van erevoorzitter 

Hokai Yen die in Amsterdam diverse 

horecazaken bestiert waaronder het befaamde 

Dynasty dat veel bekende Nederlanders trekt. 

Iedereen, Hokai 

Yen 

vermaakte zich en 

ging gezond naar 

huis. 

Gezonde 

Chinese 

Nederlanders 
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Discursieve analyse  

Tekstfragment Spreker Rol van de persoon Perspectief Leerssen (2007): 

auto-image, hetero-image of 

meta-image 

“want niemand wil het coronavirus 

een kans geven zich ook in 

Nederland te vestigen.” 

Michael Hu, 

Voorzitter 

Fine Eastern 

Restaurants  

 

Woordvoerder Chinese 

gemeenschap 

(voorzitter Chinese 

vereniging)  

Auto-image (Chinese 

Nederlander over andere 

Chinese-Nederlanders) 

 

 
Artikel 12 

 

Datum Titel Auteur(s) Krant Aantal 

woorden  

10 

februari 

2020 

Woede na racistisch lied over Chinezen Cindy Huijgen De Telegraaf 249 

 

Score tabel lexicalisatie  

Functionalisatie  (2x) Identificatie (7x) Nominatie (4x) Numerisatie  

Petitie-starter, 

restauranthouders,  

- Identificatie door 

classificatie  

Herkomst  

Chinezen 2x, stinkchinezen, 

Nederlanders met een 

Aziatische achtergrond, 

mensen met Chinese 

achtergrond 

Persoon 

Leeftijd 

Eerste generatie, jonge- 

Aziatische Nederlanders 

- Relationele identificatie  

- Fysieke identificatie  

 

- formeel (achternaam) 

Yeers, Pan 

- semi-formeel (achter- 

en voornaam) 

Hui-Hui Pan, Vincent 

Yeers 

- informeel (voornaam) 

 

 

 

 

Relaties Lexicalisatie en predicatie 

Tekstfragmenten uit artikel 1 Lexicalisatie Predicatie Categorie 

Woede na racistisch lied over Chinezen 

 

Chinezen,  Woede na racistisch 

lied 

Discriminatie 

door racistisch 

lied 

Nederlanders met een Aziatische achtergrond 

zijn de racistische uitlatingen over het 

coronavirusspuugzat. 

Nederlanders met 

een Aziatische 

achtergrond 

zijn de racistische 

uitlatingen over het 

coronavirusspuugzat 

Woede  

De petitie ’Wij zijn geen virussen’ staat nog 

maar net 24 uur online en is al meer dan 

16.000 keer ondertekend. Initiatiefnemer 

Vincent Yeers (23): „We hebben de 

zogenaamde grapjes lang genoeg gehoord. Het 

is nu tijd dat we de discussie aangaan.” 

Vincent Yeers Tijd om discussie 

aan te gaan 

Chinese 

Nederlanders 

komen in 

opstand tegen 

discriminatie 

Yeers is de petitie gestart naar aanleiding van 

een satirische sketch van Radio 10 met de titel 

’Voorkomen is beter dan Chinezen’. Op de 

melodie van de carnavalshit ’Wij vieren feest’ 

wordt er gezongen dat het coronavirus de 

schuld is van die stinkchinezen. 

Yeers, Chinezen, 

stinkchinezen 

Petititie gestart  Chinese 

Nederlanders 

komen in 

opstand tegen 

discriminatie 
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Volgens Hui-Hui Pan (38), oprichter van Pan 

Asian Collective, zijn het deze keer niet alleen 

de jonge Aziatische-Nederlanders die van zich 

laten horen, maar is ook de eerste generatie, de 

restauranthouders, mensen aan het mobiliseren 

om de petitie te tekenen. „Zij houden zich 

normaal verre van welke vorm van mening dan 

ook.” 

Hui-Hui Pan, 

jonge Aziatische-

Nederlanders, 

eerste generatie, 

de 

restauranthouders 

Laat van zich horen, 

aan het mobiliseren 

om de petitie te 

tekenen 

Chinese 

Nederlanders 

komen in 

opstand tegen 

discriminatie 

Pan vindt het onbegrijpelijk dat Radio 10 de 

sketch donderdag heeft uitgezonden, zeker 

omdat woensdag de motie-Ellenmeet is 

aangenomen, die de Tweede Kamer laat 

uitspreken dat discriminerende uitspraken naar 

mensen met Chinese achtergrond ontoelaatbaar 

zijn. 

Pan, Mensen met 

Chinese 

achtergrond 

Discriminatie is 

ontoelaatbaar 

Steun voor 

Chinese 

Nederlanders 

tegen 

discriminatie 

 
Discursieve analyse  

Tekstfragment Spreker Rol van de persoon Perspectief Leerssen (2007): 

auto-image, hetero-image of 

meta-image 

„Zij houden zich normaal verre 

van welke vorm van mening 

dan ook.” 

Hui Pan, 

initiatiefnemer 

Woordvoerder Chinese 

gemeenschap (door 

initiatief petitie) 

Auto-image (Chinese 

Nederlander over andere 

Chinese-Nederlanders) 

„We hebben de zogenaamde 

grapjes lang genoeg gehoord. 

Het is nu tijd dat we de 

discussie aangaan.” 

Vincent 

Yeers, 

initiatiefnemer 

Woordvoerder Chinese 

gemeenschap (door 

initiatief petitie)  

Auto-image (Chinese 

Nederlander over andere 

Chinese-Nederlanders) 

 

 
Artikel 15 

 

Datum Titel Auteur(s) Krant Aantal 

woorden  

8 

februari 

2020 

De stadsmuren van de nationale identiteit Olaf Tempelman De 

Volkskrant 

970 

 

Score tabel lexicalisatie  

Functionalisatie   Identificatie (4x) Nominatie Numerisatie (1x) 

 - Identificatie door 

classificatie  

Herkomst  

Chinees, Mensen van Chinese 

origine, Nederlanders van 

Chinese origine, Chinezen 

Persoon 

Leeftijd 

- Relationele identificatie  

- Fysieke identificatie  

 

- formeel (achternaam) 

- semi-formeel (achter- 

en voornaam) 

- informeel (voornaam) 

 

Verscheidene 

 

Relaties Lexicalisatie en predicatie 

Tekstfragmenten uit artikel 1 Lexicalisatie Predicatie Categorie 

In Nederland geboren of niet, hier ben je 

'Marokkaan' of 'Chinees' als het zo uitkomt, zo 

werd deze week maar weer eens bevestigd. 

Wellicht, analyseert Olaf Tempelman, heeft 

Chinees In Nederland 

geboren of niet, 

hier ben je … als 

het zo uitkomt 

Identiteitsbeleving 

Chinese 

Nederlanders 
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dat iets te maken met onze exclusieve 

identiteitsbeleving. 

Voor mijn Nederlandse klanten was ik na 

twintig jaar nog steeds geen Nederlander, niet 

eens een Poolse Nederlander, ik bleef een 

Pool.' In de Nederlandse actualiteit van de 

laatste week ondervonden mensen van 

Marokkaanse en Chinese origine iets 

soortgelijks.  

Mensen van 

Chinese origine 

Voor mijn 

Nederlandse 

klanten was ik na 

twintig jaar nog 

steeds geen 

Nederlander, 

ondervonden… 

iets soortgelijks,  

Identiteitsbeleving 

Chinese 

Nederlanders 

Verscheidene Nederlanders van Chinese 

origine die vanwege de commotie over het 

coronavirus in de bus werden gemeden, 

ontdekten dat zij in de optiek van 

medepassagiers geen Nederlanders maar 

'Chinezen' waren.  

Verscheidene 

Nederlanders van 

Chinese origine, 

Chinezen 

die vanwege de 

commotie over het 

coronavirus in de 

bus werden 

gemeden, 

ontdekten dat zij in 

de optiek van 

medepassagiers 

geen Nederlanders 

maar …waren. 

Identiteitsbeleving 

Chinese 

Nederlanders 

 
Artikel 16 

 

Datum Titel Auteur(s) Krant Aantal 

woorden  

10 

februari 

2020 

Een virus kent geen nationaliteit Marije Vlaskamp De 

Volkskrant 

1625 

 

Score tabel lexicalisatie  

Functionalisatie  (5x) Identificatie (19x) Nominatie (16x) Numerisatie (5x) 

Migranten, 

havenarbeiders, 

teruggekeerde 

vakantiegangers, 

Cantonees sprekende 

groep, teruggekeerde 

restauranthouder 

- Identificatie door 

classificatie  

Herkomst  

Chinezen 4x, virus-chinees 2x, 

Chinese gemeenschap, 

streekgenoten, overzeese 

Chinezen, Chinezen in 

Nederland, Wenzhou-

Chinezen, Chinees in 

Nederland, Chinese- 2x, 

chinees 2x 

Persoon 

Mensen 

Leeftijd 

kinderen 2x 

- Relationele identificatie  

- Fysieke identificatie  

 

- formeel (achternaam) 

- semi-formeel (achter- 

en voornaam) 

Chen Long, Zhu Dan 

- informeel (voornaam) 

Chen 10x, Zhao 4x 

 

Iedere, elke, 70.000, 

enkele, iedereen 

 

Relaties Lexicalisatie en predicatie 

Tekstfragmenten uit artikel 1 Lexicalisatie Predicatie Categorie 

Ruim 70.000 Chinezen wonen in 

Nederland. Gewoonlijk vrij 

onopvallend, maar nu zijn alle ogen 

ineens op hen gericht. 

70.000 Chinezen Wonen in Nederland, nu 

zijn alle ogen ineens op 

hen gericht 

Hoeveelheden 

Chinese 

Nederlanders  

'Nederlanders schelden Chinese 

kinderen uit voor virus-Chinees.' 

Chineze 

kinderen, virus-

Chinees 

Worden uitgescholden Kinderen 

gepest/uitgescholden 
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Nu moet hij een nuttige bestemming 

vinden voor de duizenden euro's die 

zijn streekgenoten voor de 

bestrijding van het coronavirus 

hebben gedoneerd. 'Aan 

mondmaskers is een schreeuwende 

behoefte, maar die zijn in Nederland 

ook uitverkocht of tegen 

woekerprijzen te koop. Aan het 

opdrijven van prijzen doen we niet 

mee. De Chinese overheid heeft 

meer mogelijkheden de epidemie te 

bestrijden dan wij overzeese 

Chinezen.'  

Streekgenoten, 

overzeese 

Chinezen 

Een nuttige bestemming 

vinden voor de duizenden 

euro’s … voor de 

bestrijding van het 

coronavirus hebben 

gedoneerd.  

Maatregelen tegen 

het coronavirus door 

Chinese 

Nederlanders 

De Chinezen in Nederland zijn in 

rep en roer over het coronavirus. 

Chinezen in 

Nederland 

zijn in rep en roer over het 

coronavirus. 

Bezorgde Chinese 

Nederlanders 

Als stank voor dank worden ze hier, 

in hun tweede vaderland, als 'virus-

Chinees' met de nek aangekeken. 

Virus-Chinees Worden ze hier met de 

nek aangekeken 

Discriminatie tegen 

Chinese 

Nederlanders 

Na 26 jaar is Chen zo 

vernederlandst dat hij niet kan 

meepraten over de manier waarop 

de Chinese staat dat voor elkaar 

krijgt. 

Chen zo vernederlandst dat hij 

niet kan meepraten over 

de manier waarop de 

Chinese staat dat voor 

elkaar krijgt. 

Identiteitsbeleving 

Chinese 

Nederlanders 

Chen: 'Het is mijn taak Nederland te 

beschermen tegen het virus. Zeker 

nu mensen uit Wenzhou na hun 

nieuwjaarsvakantie in China terug 

naar Nederland komen.'  

Chen, mensen Mijn taak Nederland te 

beschermen tegen het 

virus 

Gevoel van 

verantwoordelijkheid 

bij Chinese 

Nederlanders 

Nederland kent de op drie na 

grootste gemeenschap van 

Wenzhou-Chinezen in Europa. 

Wenzhou-

Chinezen 

De op drie na grootste 

gemeenschap in Europa 

Hoeveelheden 

Chinese 

Nederlanders 

Wenzhou is de belangrijkste 

herkomststreek van migranten. 

Vraag een willekeurige Chinees in 

Nederland waar zijn wieg heeft 

gestaan en de kans is groot dat het 

Wenzhou is.  

Migranten, 

Chinees in 

Nederland 

Wenzhou is de 

belangrijkste 

herkomststreek van 

Hoeveelheden 

Chinese 

Nederlanders 

Die diversiteit weerspiegelt de 

uiteenlopende werelden in China. 

De eerste migranten uit Guangdong 

en Hongkong kwamen als 

havenarbeiders in 1911 naar 

Nederland. Deze Cantonees 

sprekende groep verstaat de 

migranten die sinds de jaren 

negentig uit de Volksrepubliek 

kwamen niet, want die spreken 

Mandarijn.  

Migranten, 

havenarbeiders, 

cantonees 

sprekende groep, 

migranten 

Die diversiteit 

weerspiegelt de 

uiteenlopende werelden in 

China. 

Diversiteit aan 

Chinese 

Nederlanders 

Chen schreef mee aan ernstige 

brieven van de federatie, met 

instructies voor epidemie-preventie. 

Voor iedereen geldt nei jin wai 

song: van binnen strak, ontspannen 

naar buiten. Chen kwam op dit 

spreekwoord na een discussie met 

restauranthouders over het effect 

van mondkapjes voor bedienend 

personeel. 'Dan komt er geen klant 

meer eten. Toen bedacht ik me dat 

Chen, chen, 

Chinezen 

schreef mee aan ernstige 

brieven van de federatie, 

met instructies voor 

epidemie-preventie, 

Maatregelen gericht 

op de Chinese 

gemeenschap in 

Nederland 
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we ons tweede vaderland Nederland 

moeten beschermen zonder paniek 

te zaaien. Dus geen maskers. Zien 

we in Chinatowns Chinezen met 

mondkapjes, dan spreken we ze 

aan.'M  

Op Chens mobieltje komen 

dagelijks tientallen berichten binnen 

van teruggekeerde vakantiegangers, 

die in Nederland twee weken in 

thuis-quarantaine gaan. 

Chen, 

teruggekeerde 

vakantiegangers 

die in Nederland twee 

weken in thuis-

quarantaine gaan. 

Chinese 

Nederlanders in 

thuis-quarantaine 

Bij Chinezen die net in de 

Volksrepubliek zijn geweest, zit de 

schrik er goed in.  

Chinezen die net in de 

Volksrepubliek zijn 

geweest, zit de schrik er 

goed in. 

Bezorgde Chinese 

Nederlanders 

Iedereen werkt mee.' Iedereen Werkt mee Behulpzame Chinese 

Nederlanders 

De enkele teruggekeerde 

restauranthouder die zijn zaak wil 

openhouden, krijgt een duwtje in de 

goede richting. Niemand wil 

immers te boek staan als degene die 

een uitbraak in Nederland op zijn 

geweten heeft. 'Stel dat je restaurant 

op die manier op Facebook komt. 

Dan ben je meteen failliet.'  

De enkele 

teruggekeerde 

restauranthouders 

die zijn zaak wil 

openhouden, krijgt een 

duwtje in de goede 

richting. 

Maatregelen gericht 

op de Chinese 

gemeenschap 

Al doet eigenaresse Zhao zo haar 

best relaxt over te komen, haar zaak 

is door angst voor het virus 

abnormaal stil. 'Ik krijg zo vaak de 

vraag of ik misschien familie uit 

China op bezoek heb, dat het niet 

leuk meer is.' 

Zhao Haar zaak is door angst 

voor het virus abnormaal 

stil 

Ondernemingen van 

Chinese 

Nederlanders 

worden ontlopen 

Nederlanders schelden Chinese 

kinderen uit voor China-virus. 

Chinese kinderen Schelden… uit voor 

China-virus 

Kinderen 

gepest/uitgescholden 

Verschrikkelijk.' Zhao hoeft niet 

met haar volle naam en leeftijd in de 

krant om haar punt te maken: 

'Schrijf maar dat ik een gewone 

Chinees ben die van haar land houdt  

Zhao, Chinees Die van haar land houdt Identiteitsbeleving 

Chinese 

Nederlanders 

en die discriminatie walgelijk vindt.' Chinees En die discriminatie 

wagelijk vindt 

Discriminatie tegen 

Chinese 

Nederlanders 

De nachtmerrie van elke Chinees is 

dat het virus de klok 20 jaar 

terugdraait 

We moeten Nederland, ons tweede 

vaderland, beschermen zonder 

paniek te zaaien 

Elke Chinees We moeten Nederland, 

ons tweede vaderland, 

beschermen zonder 

paniek te zaaien 

Gevoel van 

verantwoordelijkheid 

bij Chinese 

Nederlanders 

Discursieve analyse  

Tekstfragment Spreker Rol van de persoon Perspectief Leerssen 

(2007): auto-image, hetero-

image of meta-image 

'Aan mondmaskers is een 

schreeuwende behoefte, maar die 

zijn in Nederland ook uitverkocht 

of tegen woekerprijzen te koop. 

Aan het opdrijven van prijzen 

doen we niet mee. De Chinese 

overheid heeft meer 

Chen Long  

 

Chinees Nederlandse 

burger 

Auto-image (Chinese 

Nederlander over andere 

Chinese-Nederlanders) 
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mogelijkheden de epidemie te 

bestrijden dan wij overzeese 

Chinezen.'  

Hopelijk komt de productie van 

medische goederen snel op gang,' 

Zhu Dan, 

zakenvrouw is 

voorzitter van de 

Wuhan 

Universiteit 

Alumni 

Associatie voor 

de Benelux 

Woordvoerder 

Chinese gemeenschap 

(voorzitter van 

vereniging) 

Auto-image (Chinese 

Nederlander over situatie in 

China) 

'Ik krijg zo vaak de vraag of ik 

misschien familie uit China op 

bezoek heb, dat het niet leuk meer 

is.' 

Zhao, 

eigenaresse 

Amsterdamse 

schoonheidssalon 

Chinees Nederlandse 

ondernemer 

Auto-image (Chinese 

Nederlander over zichzelf als 

Chinese Nederlander) 

 

Artikel 17 

 

Datum Titel Auteur(s) Krant Aantal 

woorden  

10 

februari 

2020 

Waarom vraagt iedereen mij over het coronavirus? Pete Wu De 

Volkskrant 

772 

 

Score tabel lexicalisatie  

Functionalisatie   Identificatie (15x)  Nominatie Numerisatie (3x) 

 - Identificatie door 

classificatie  

Herkomst  

Chinezen 2x, Chinese-, 

Chinezen in Nederland, 

mensen van Chinese komaf, 

iedereen van Chinese komaf, 

Chinese Nederlander(s) 6x, 

kanker-chinezen,  

Persoon 

Leeftijd 

- Relationele identificatie  

ouders 2x 

- Fysieke identificatie  

Aziatisch uitziende jonge 

vrouw 

 

- formeel (achternaam) 

- semi-formeel (achter- 

en voornaam) 

- informeel (voornaam) 

 

Alle 2x, 100 duizend 

 

Relaties Lexicalisatie en predicatie 

Tekstfragmenten uit artikel 1 Lexicalisatie Predicatie Categorie 

Chinese Nederlanders worden te pas en te 

onpas aangesproken op het coronavirus.  

Chinese 

Nederlanders 

worden te pas en 

te onpas 

aangesproken op 

het coronavirus. 

Invloed op 

Chinese 

Nederlanders 

Door die bril met jampotglazen zien kijkers 

dat heel China, alle 1,4 miljard Chinezen én de 

100 duizend Chinese Nederlanders tot één 

worst worden geperst: iedereen van Chinese 

komaf is hetzelfde en raar - bij de gratie dat 

wij Nederlanders ní¬ét raar zijn.  

100 duizend 

Chinese 

Nederlanders, 

Iedereen van 

Chinese komaf 

tot één worst 

worden geperst, 

hetzelfde en raar,  

Identiteitsbeleving 

Chinese 

Nederlanders 

Naast dit idee heerst in de media ook nog de 

gedachte dat mensen van Chinese komaf dit 

soort grappen maar moeten kunnen ondergaan 

- wellicht omdat onze ouders, de eerste 

Mensen van 

Chinese komaf, 

onze ouders,  

zich afzijdig heeft 

gehouden tijdens 

racismedebatten 

Onuitgesproken 

Chinese 

Nederlanders 
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generatie, zich afzijdig heeft gehouden tijdens 

racismedebatten,  

misschien ook omdat het stereotype bestaat 

dat alle Chinezen in Nederland stil en 

hardwerkend en daardoor automatisch goed 

geïntegreerd zijn, terwijl ik echt wel luie, luide 

Chinese Nederlanders ken. 

alle chinezen in 

Nederland, 

Chinese 

Nederlanders 

Stereotype stil en 

hardwerkend en 

daardoor 

automatisch 

geïntegreerd, 

terwijl er ook luie, 

luide … 

Stereotypen 

Chinese 

Nederlanders 

Aziatische Nederlanders worden, zo lees ik, en 

plein public uitgescholden - let wel, niet alleen 

Chinese Nederlanders dus.  

Chinese 

Nederlanders 

Worden 

uitgescholden 

Discriminatie 

tegen Chinese 

Nederlanders 

Op sociale media zie ik reacties van mensen 

die uit angst voor het coronavirus niet meer 

naar de 'Chinese snackbar' willen, met 

woorden als 'kanker-Chinezen' reageren of 

'Alle Chinezen Europa uit' roepen.  

Kanker-

Chinezen, alle 

chinezen,  

Met woorden 

als… reageren of 

… roepen 

Discriminatie 

tegen Chinese 

Nederlanders 

In een Snapchatfilmpje vraagt de maker een 

Aziatisch uitziende jonge vrouw of ze niet wil 

niezen in zijn buurt.  

Aziatische 

uitziende jonge 

vrouw 

Of ze niet wil 

niezen in zijn 

buurt 

Ontlopen van 

Chinese 

Nederlanders 

We hebben de regie van onze eigen verhalen 

niet in de hand - Chinese Nederlanders zijn 

nog steeds niet zichtbaar. Het is tijd om de 

media te bestormen, de redacties, 

mainstreamseries, de reclames, films, de 

politiek, talkshows, het onderwijs en het 

straatbeeld. Om de blik te veranderen, die bril 

met jampotglazen bij te slijpen.  

Chinese 

Nederlanders 

Zijn nog steeds 

niet zichtbaar 

Weinig 

zichtbaarheid 

Chinese 

Nederlanders 

 
Artikel 18 

 

Datum Titel Auteur(s) Krant Aantal 

woorden  

11 

februari 

2020 

Aangifte tegen Radio 10 om coronavirus-lied Stieven Ramdharie De 

Volkskrant 

319 

 

Score tabel lexicalisatie  

Functionalisatie  (1x) Identificatie (6x) Nominatie Numerisatie (2x) 

Chinees-Nederlandse 

organisaties 

- Identificatie door 

classificatie  

Herkomst  

Chinezen in Nederland, stink-

chinezen, chinezen, Chinees, 

Chinese gemeenschap 2x 

Persoon 

Leeftijd 

- Relationele identificatie  

- Fysieke identificatie  

 

- formeel (achternaam) 

- semi-formeel (achter- 

en voornaam) 

- informeel (voornaam) 

 

Veel, 57 

 

Relaties Lexicalisatie en predicatie 

Tekstfragmenten uit artikel 1 Lexicalisatie Predicatie Categorie 

Het was bedoeld als satire, maar het 

carnavalslied Voorkomen is beter dan Chinezen 

heeft de woede gewekt van veel Chinezen in 

Nederland. 

Veel Chinezen in 

Nederland 

Carnavalslied heeft 

de woede gewekt 

van 

Woede onder 

Chinese 

Nederlanders 

over racisme 
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In een verklaring noemen 57 Chinees-

Nederlandse organisaties het nummer 

'discriminerend en haatzaaiend'. Ook is er 

aangifte gedaan tegen dj Lex Gaarthuis en 

Radio 10.  

57 Chinees-

Nederlandse 

organisaties 

Noemen het 

nummer 

‘discriminerend en 

haatzaaiend’ 

Discriminatie 

tegen Chinese 

Nederlanders 

'Wij leven al meer dan honderd jaar in vrede en 

harmonie met iedereen in Nederland, en daarbij 

tolereerden wij ook de vele grappen over 

Chinezen', aldus de verklaring van de Chinese 

gemeenschap die via de NOS naar buiten werd 

gebracht. 'Maar door dit lied is er een grens 

overschreden 

Chinezen, 

Chinese 

gemeenschap 

Leven al meer dan 

honderd jaar in 

vrede en harmonie 

met iedereen in 

Nederland, 

tolereerden de vele 

grappen  

Onuitgesproken 

Chinese 

Nederlanders 

In de petitie 'Wij zijn geen virussen' wordt 

Radio 10 opgeroepen excuses aan te bieden aan 

de Chinese gemeenschap in Nederland. 'Dit treft 

niet alleen iedereen die Chinees is, maar ook 

alle Nederlanders met Aziatische achtergrond', 

zo staat in de petitie.  

Chinese 

gemeenschap, 

chinees 

wordt Radio 10 

opgeroepen 

excuses aan te 

bieden aan de 

Chinese 

Nederlanders 

komen in 

opstand tegen 

discriminatie 

 
Artikel 19 

 

Datum Titel Auteur(s) Krant Aantal 

woorden  

12 

februari 
2020 

De lange geschiedenis van discriminatie van 

Chinezen 

Max Pam De 

Volkskrant 

798 

 

 

Score tabel lexicalisatie  

Functionalisatie   Identificatie (12x) Nominatie Numerisatie (2x) 

immigranten - Identificatie door 

classificatie  

Herkomst  

Chinezen 5x, Chinezen in 

Nederland 2x, Chinese 

organisaties in Nederland, 

Nederlanders met een Chinese 

achtergrond, chinees, Chinese-

, ‘stink-chinezen’ 

Persoon 

Leeftijd 

- Relationele identificatie  

- Fysieke identificatie  

 

- formeel (achternaam) 

- semi-formeel (achter- 

en voornaam) 

- informeel (voornaam) 

 

Veel, aantal 

 
 

Relaties Lexicalisatie en predicatie 

Tekstfragmenten uit artikel 1 Lexicalisatie Predicatie Categorie 

De lange geschiedenis van discriminatie van 

Chinezen 

Chinezen De lange 

geschiedenis van 

discriminatie van 

Discriminatie 

tegen Chinese 

Nederlanders 

van alle tijden 

Op Radio 10 draaide dj Lex Gaarthuis een zelf 

geschreven nummer met teksten als: 'Het komt 

allemaal door die stink-Chinezen' en 'vreet geen 

Chinees, dan heb je niets te vrezen, want 

volkomen is beter dan Chinezen'. Volkomen is 

natuurlijk voorkomen en dan heb je ook 'het 

Stink-Chinezen Het komt allemaal 

door die  

Discriminatie 

door racistisch 

lied  
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spleetoog-virus'. Er is inmiddels aangifte 

gedaan.  

Discriminatie van Chinezen in Nederland heeft 

een lange geschiedenis, zoals valt te lezen in 

Lotgevallen van Chinese immigranten in 

Nederland, 1911-1940 van H.J.J. Wubben. 

Chinezen in 

Nederland, 

Chinese 

immigranten 

heeft een lange 

geschiedenis 

Discriminatie 

tegen Chinese 

Nederlanders 

van alle tijden 

In dit proefschrift wordt beschreven hoe de 

eerste Chinezen in Nederland als uitschot 

werden behandeld. Alleen al het feit dat zij op 

straat liepen was in sommige steden voldoende 

om tot arrestatie over te gaan. 

Chinezen in 

Nederland 

Als uitschot 

behandeld, dat zij 

op straat liepen 

was in sommige 

steden voldoende 

om tot arrestatie 

over te gaan 

Discriminatie 

tegen Chinese 

Nederlanders 

Een Chinees die een relatie kreeg met een 

Nederlandse vrouw werd van zijn bed gelicht en 

op het eerste schip naar zijn geboorteland gezet.  

Chinees die een relatie 

kreeg met een 

Nederlandse 

vrouw werd van 

zijn bed gelicht en 

op het eerste schip 

naar zijn 

geboorteland gezet 

Discriminatie 

tegen Chinese 

Nederlanders 

Toen in 1922 een aantal Chinezen na een 

schietpartij voor het gerecht kwamen, kregen zij 

een nummer, 'omdat zij allemaal op elkaar 

leken'.  

Chinezen Kregen een 

nummer, omdat zij 

allemaal op elkaar 

lijken 

Chinezen lijken 

op elkaar 

Veel Chinezen bivakkeerden in naargeestige 

logementen en het was in dat klimaat dat mr. 

Jan Donner, de toenmalige minister van Justitie, 

in 1931 kon zeggen: 'Als een volk zijn 

nationaliteitsgevoel verliest, dan worden zijn 

vrouwen misbruikt door Chinezen en ander 

Aziatisch ongedierte.'  

Veel Chinezen, 

Chinezen 

Vrouwen 

misbruikt door 

Negatieve 

beeldvorming 

Chinese 

Nederlanders 

Een aantal Nederlanders met een Chinese 

achtergrond is inmiddels in opstand gekomen.  

Aantal 

Nederlanders met 

een Chinese 

achtergrond 

In opstand 

gekomen 

Chinese 

Nederlanders 

komen in 

opstand tegen 

discriminatie 

Ze getuigden daarvan in de media en het viel 

mij op hoe volmaakt geïntegreerd zij 

overkwamen. 

zij Geïntegreerd 

overkwamen 

Integratie 

Chinese 

Nederlanders 

Dat hoeft niet te verbazen, want niet alleen op 

Harvard zijn Chinezen de beste studenten. Maar 

het is ook waar dat Chinese organisaties in 

Nederland vaak vanuit Beijing de opdracht 

kregen de eigen identiteit te bewaren en vooral 

niet mee te doen aan de integratie.  

Chinese 

organisaties in 

Nederland 

de opdracht kregen 

de eigen identiteit 

te bewaren en 

vooral niet mee te 

doen aan de 

integratie. 

Integratie 

Chinese 

Nederlanders 

Langs de Chinese kust heb ik steden gezien met 

uitsluitend nieuwe, leegstaande huizen. Die 

waren gekocht door Chinezen die van plan 

waren ooit naar hun vaderland terug te keren. 

Kennelijk hebben velen van hen allang besloten 

hier te blijven. 

Chinezen Kennelijk hebben 

velen van hen 

allang besloten 

hier te blijven. 

Integratie 

Chinese 

Nederlanders 

 

 
Artikel 23 

 

Datum Titel Auteur(s) Krant Aantal 

woorden  
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12 

februari 

2020 

'Het racisme tegen Chinezen is een puist die nu 

openbreekt'; Racisme Wij zijn boos en bang, zeggen 

Chinese Nederlanders 

Arjen Schreuder NRC 

Handelsblad 

1540 

 

Score tabel lexicalisatie  

Functionalisatie  (3x) Identificatie (17x) Nominatie (8x) Numerisatie (1x) 

Studenten, de vereniging, 

het personeel 

- Identificatie door 

classificatie  

Herkomst  

Chinezen 3x, Chinese 

Nederlanders 3x, ‘stink-

chinezen’2x, Chinezen in 

Nederland 3x, Chinese- 

Persoon 

Leeftijd 

Eerste generatie 2x en tweede 

generatie Chinezen, huidige 

generatie 

- Relationele identificatie  

Mijn ouders,  

- Fysieke identificatie  

 

- formeel (achternaam) 

- semi-formeel (achter- 

en voornaam) 

Wendy Zeng 2x, Julie Ng, 

San Fu Maltha, Hui Pan, 

Vincent Yeers, Liping Lin, 

- informeel (voornaam) 

Hanwe 

veel 

 

 

Relaties Lexicalisatie en predicatie 

Tekstfragmenten uit artikel 1 Lexicalisatie Predicatie Categorie 

'Het racisme tegen Chinezen is een puist die 

nu openbreekt'; Racisme Wij zijn boos en 

bang, zeggen Chinese Nederlanders 

Chinezen, 

Chinese 

Nederlanders 

Het racisme tegen, 

wij zijn boos en 

bang 

Chinese 

Nederlanders 

angstig voor 

discriminatie 

Scheldpartijen, een lift met poep en een lied 

over ,,stink-Chinezen": het onverholen 

racisme met het coronavirus als excuus treft 

Chinese Nederlanders hard. ,,En ik ben bang 

dat het erger wordt." 

Stink-chinezen, 

Chinese 

Nederlanders 

Een lied over, het 

onverholen 

racisme met het 

coronavirus als 

excuus, bang 

Chinese 

Nederlanders 

angstig voor 

discriminatie 

,,Ik was geschokt", zegt farmaciestudent 

Wendy Zeng (22) over het incident dat ze 

zojuist beschreef. ,,Racisme is op dit moment 

in Nederland een groter probleem dan het 

virus zelf.  

Wendy Zeng Geschokt Chinese 

Nederlanders 

angstig voor 

discriminatie 

Het voorval in de bus is een van de vele 

recente gevallen van racisme en discriminatie 

die Chinezen en andere Aziaten in Nederland 

de laatste weken ten deel vallen. Vooral door 

de uitbraak van het coronavirus in China. 

Chinezen in 

Nederland 

Racisme en 

discriminatie … 

de laatste weken 

ten deel vallen 

Discriminatie 

tegen Chinese 

Nederlanders 

In een flat in Wageningen waar veel Chinese 

studenten wonen 

Veel Chinese 

studenten,  

wonen Hoeveelheden 

chinezen in 

Nederland 

Chinese Nederlanders zijn geschokt door 

berichten over scheldpartijen en bedreigingen 

in onder meer Rotterdam. En door pesterijen 

en 'grappige' foto's, zoals van dertien mannen 

poserend met een mondkapje in een Chinees 

restaurant in Dordrecht.  

Chinese 

Nederlanders 

Zijn geschokt  Chinese 

Nederlanders 

angstig voor 

discriminatie 

De artiesten houden zich niet in: 'Hé jongens, 

dat virus neemt geen pauze,/ we motten dat 

niet hebben in ons land,/ het komt allemaal 

door die stink-Chinezen'. 

Stink-chinezen Het komt allemaal 

door 

Schuld aan 

Chinezen 
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De tekst van het carnavalsliedje tekent een 

vijandige stemming jegens Chinezen in 

Nederland. 

Chinezen in 

Nederland 

vijandige 

stemming jegens 

Discriminatie 

tegen Chinese 

Nederlanders 

Blijkbaar is er een groep die al langer een 

hekel heeft aan ons."Dat laatste is helaas maar 

al te waar, zeggen ze zelf. De eerste generaties 

Chinezen die hier kwam in de jaren zestig en 

zeventig had er niet minder mee te maken dan 

de huidige generatie.  

Eerste generaties 

Chinezen 

hier kwam in de 

jaren zestig en 

zeventig had er 

niet minder mee te 

maken 

Discriminatie van 

aller tijden tegen 

Chinese 

Nederlanders 

,,Mijn ouders hebben altijd heel veel gepikt", 

zegt studente Wendy Zeng.  

Mijn ouders, 

Wendy Zeng 

hebben altijd heel 

veel gepikt 

Terughoudende 

Chinese 

Nederlanders 

Inderdaad waren de eerste en tweede generatie 

Chinezen veel stiller dan de huidige, zegt 

Frank Pieke, hoogleraar Chinastudies aan de 

Universiteit Leiden. ,,Ze wilden onzichtbaar 

zijn. Hoe meer je opvalt, hoe meer je kop van 

Jut kunt worden, was de gedachte. Ze vallen 

ook minder op omdat ze veelal een restaurant 

hadden, en verspreid over heel Nederland 

zaten. 

Eerste en tweede 

generatie 

chinezen 

Veel stiller dan de 

huidige, ze wilden 

ontzichtbaar zijn 

Terughoudende 

Chinese 

Nederlanders 

Maar de huidige generatie is hier geboren, 

voelt zich deel van de samenleving, en wil 

gerespecteerd worden." 

Huidige 

generatie 

is hier geboren, 

voelt zich deel van 

de samenleving, 

en wil 

gerespecteerd 

worden." 

Identiteitsbeleving 

Chinese 

Nederlanders 

Er wordt gezegd dat het met de discriminatie 

van Chinezen wel meevalt omdat ze zulke 

harde werkers zijn omdat ze hun mond toch 

niet opendoen. Dat is toch van de pot gerukt? 

Chinezen Harde werkers, 

mond niet open 

doen 

 

Terughoudende 

Chinese 

Nederlanders 

Nederland verschuilt zich achter het begrip 

tolerantie. Nederlanders tolereren iets wat 

kennelijk buiten de norm valt. Kennelijk 

wijken de Chinezen van deze norm af. Dat is 

op zichzelf al problematisch. 

Chinezen Van deze norm af Identiteitsvorming 

van Chinese 

Nederlanders 

China mag voor de politiek een mooie vijand 

zijn, maar het is aan politiek leiders om 

duidelijk te maken dat hun angst voor China 

niet moet worden vertaald naar angst voor de 

Chinezenin Nederland." 

Chinezen in 

Nederland 

dat hun angst voor 

China niet moet 

worden vertaald 

naar angst voor  

Ontlopen van 

Chinese 

Nederlanders 

Vincent Yeers (23), student bestuurskunde en 

een van de initiatiefnemers: ,,Wat er nu 

gebeurt, is niet oké. We willen racisme 

bespreekbaar maken." 

Vincent Yeers We willen racisme 

bespreekbaar 

maken." 

Chinese 

Nederlanders 

komen in opstand 

tegen 

discriminatie 

De vereniging is bezorgder over het 

coronavirus zelf. ,,Ik hoop dat China de ziekte 

goed bestrijdt. 

De vereniging Bezorgder over 

het coronavirus 

zelf 

Angstige Chinese 

Nederlanders voor 

corona 

Wij adviseren de restaurants het personeel 

veertien dagen in quarantaine te zetten als men 

in China is geweest.  

Het personeel in quarantaine te 

zetten als men in 

China is geweest 

Chinese 

Nederlanders in 

Quarantaine 

 

Discursieve analyse  

Tekstfragment Spreker Rol van de persoon Perspectief Leerssen 

(2007): auto-image, hetero-

image of meta-image 

“Racisme is op dit moment in 

Nederland een groter probleem 

dan het virus zelf.” 

Wendy Zeng, 

farmaciestudent 

Chinees Nederlandse 

student 

Auto-image (Chinese 

Nederlander over andere 

Chinese-Nederlanders) 
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,,Blijkbaar is er een groep die al 

langer een hekel heeft aan ons." 

Hanwe, populaire 

vlogger 

Chinees Nederlandse 

burger werkzaam in 

de media 

Meta-image (Chinese 

Nederlander over wat hij 

denkt dat Nederlanders 

zonder migratieachtergrond 

over Chinees Nederlandse 

mensen denken) 

,,Mensen realiseren zich niet dat 

het kwetsend is om tegen 

mensen zoals ik, die hier zijn 

geboren en getogen, te zeggen 

dat ze drager van het virus zijn. 

Dat ráákt je. Er wordt gezegd 

dat het met de discriminatie van 

Chinezen wel meevalt omdat ze 

zulke harde werkers zijn omdat 

ze hun mond toch niet 

opendoen. Dat is toch van de pot 

gerukt? Nederland verschuilt 

zich achter het begrip tolerantie. 

Nederlanders tolereren iets wat 

kennelijk buiten de norm valt. 

Kennelijk wijken de Chinezen 

van deze norm af. Dat is op 

zichzelf al problematisch. 

Tolerantie is een drempel voor 

acceptatie." 

Julie Ng, 

Documentairemaker 

Chinees Nederlandse 

burger werkzaam in 

de media  

Meta-image (Chinese 

Nederlander over wat ze 

denkt dat Nederlanders 

zonder migratieachtergrond 

over Chinees Nederlandse 

mensen denken) 

noemt de incidenten 

,,exemplarisch" voor dieper 

geworteld racisme in Nederland. 

,,Schraap het dunne laagje 

beschaving eraf en je begrijpt 

hoe bijvoorbeeld ook het 

antisemitisme in de oorlog zo 

groot kon worden. Het begint bij 

Aziaten, maar het kan overal 

eindigen. Het begint op 

massahysterie te lijken. Dit is 

een puist die nu openbreekt." 

San Fu Maltha, 

Filmproducent 

Chinees Nederlandse 

burger werkzaam in 

de media 

Auto-image (Chinese 

Nederlander over andere 

Chinese-Nederlanders) 

“Er zijn wel incidenten, maar 

die moeten we niet opblazen." 

Liping Lin, 

directeur van de 

Vereniging 

Chinees-Aziatische 

Horeca 

Ondernemers 

(VCHO) 

Woordvoerder 

Chinese 

gemeenschap  

Auto-image (Chinese 

Nederlander over andere 

Chinese-Nederlanders) 

,,Wat er nu gebeurt, is niet oké. 

We willen racisme bespreekbaar 

maken." 

Vincent Yeers, 

student 

bestuurskunde en 

een van de 

initiatiefnemers 

Woordvoerder 

Chinese 

gemeenschap (door 

initiatief petitie)  

Auto-image (Chinese 

Nederlander over andere 

Chinese-Nederlanders) 

,,Er is met dat liedje een grens 

overschreden. Met carnaval 

gaan mensen zich hossend op dit 

liedje lam zuipen, terwijl andere 

mensen gekwetst zijn. Dat kan 

niet. Je gaat toch ook geen liedje 

over kanker maken?" 

Hui Pan, 

initiatiefnemer 

Woordvoerder 

Chinese 

gemeenschap (door 

initiatief petitie) 

Auto-image (Chinese 

Nederlander over andere 

Chinese-Nederlanders) 

,,Ze wilden onzichtbaar zijn. 

Hoe meer je opvalt, hoe meer je 

kop van Jut kunt worden, was de 

Frank Pieke, 

hoogleraar 

Expertrol 

(hoogleraar) 

Hetero-image (Nederlander 

zonder migratieachtergrond 

over Chinese Nederlanders) 
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gedachte. Ze vallen ook minder 

op omdat ze veelal een 

restaurant hadden, en verspreid 

over heel Nederland zaten. Maar 

de huidige generatie is hier 

geboren, voelt zich deel van de 

samenleving, en wil 

gerespecteerd worden." 

Chinastudies aan de 

Universiteit Leiden 

 

 
Artikel 24 

 

Datum Titel Auteur(s) Krant Aantal 

woorden  

22 

februari 

2020 

Carnaval Alert op racisme De redactie NRC 

Handelsblad 

363 

 

Score tabel lexicalisatie  

Functionalisatie   Identificatie (2x) Nominatie Numerisatie  

 - Identificatie door 

classificatie  

Herkomst  

Chinezen, Chinees 

Persoon 

Leeftijd 

- Relationele identificatie  

- Fysieke identificatie  

 

- formeel (achternaam) 

- semi-formeel (achter- 

en voornaam) 

- informeel (voornaam) 

 

 

 

Relaties Lexicalisatie en predicatie 

Tekstfragmenten uit artikel 1 Lexicalisatie Predicatie Categorie 

De groep roept carnavalsvierders op alert te zijn 

op racistische stereotypes. Niet alleen van 

zwarte mensen, maar ook van Chinezen.  

Chinezen Racistische 

stereotypes  

Stereotypen 

Chinezen 

 
Artikel 27 

 

Datum Titel Auteur(s) Krant Aantal 

woorden  

6 

februari 

2020 

Een zondebok voor onze angst Alexandra van 

Ditmars 

Trouw 941 

 

Score tabel lexicalisatie  

Functionalisatie   Identificatie (4x) Nominatie Numerisatie  

 - Identificatie door 

classificatie  

Herkomst  

Chinezen 2x, Chinezen in het 

westen 

Persoon 

Leeftijd 

- Relationele identificatie  

- Fysieke identificatie  

Mensen met een Aziatisch 

uiterlijk,  

- formeel (achternaam) 

- semi-formeel (achter- 

en voornaam) 

- informeel (voornaam) 

 

 

 

Relaties Lexicalisatie en predicatie 
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Tekstfragmenten uit artikel 1 Lexicalisatie Predicatie Categorie 

Mensen met een Aziatisch uiterlijk maken 

meldingen van racisme:  

Mensen met een 

Aziatisch 

uiterlijk 

maken meldingen 

van racisme: 

Chinese 

Nederlanders 

komen in opstand 

tegen 

discriminatie 

ze worden nageroepen of uitgescholden 

vanwege het virus. 

ze ze worden 

nageroepen of 

uitgescholden 

vanwege het virus. 

Discriminatie 

tegen Chinese 

Nederlanders 

Nu worden Chinezen in het westen soms 

aangesproken op dat coronavirus. We verdelen 

in dat geval opnieuw de groep: jullie horen er 

niet meer bij, jullie zijn besmet, jullie zijn de 

zondebok."  

Chinezen in het 

westen 

Aangesproken op 

dat coronavirus, er 

niet bij horen 

Identiteitsvorming 

van Chinese 

Nederlanders 

Van Tongeren: "Toen ik hoorde dat Chinezen 

hier zijn uitgescholden vanwege het 

coronavirus, moest ik ook denken aan de 

zondebok. Het ritueel daarvan sluit precies aan 

bij de vermenging van angst en vrees.  

Chinezen Uitgescholden 

vanwege 

coronavirus 

Discriminatie 

tegen Chinese 

Nederlanders 

Chinezen beschuldigen lijkt iets soortgelijks: 

door een bepaalde groep de schuld te geven, 

doen we alsof we de oorzaak van onze angst 

hebben, de schuldige. Die kunnen we dan 

wegjagen, al is het imaginair." 

Chinezen Beschuldigen Schuld van 

chinezen 

 

Discursieve analyse  

Tekstfragment Spreker Rol van de persoon Perspectief Leerssen (2007): 

auto-image, hetero-image of 

meta-image 

"Toen ik hoorde dat Chinezen hier 

zijn uitgescholden vanwege het 

coronavirus, moest ik ook denken 

aan de zondebok. Het ritueel 

daarvan sluit precies aan bij de 

vermenging van angst en vrees. 

Chinezen beschuldigen lijkt iets 

soortgelijks: door een bepaalde 

groep de schuld te geven, doen we 

alsof we de oorzaak van onze angst 

hebben, de schuldige. Die kunnen 

we dan wegjagen, al is het 

imaginair." 

Paul van 

Tongeren, 

emeritus 

hoogleraar 

ethiek in 

Nijmegen en 

Leuven 

Expertrol (hoogleraar)  Hetero-image (Nederlander 

zonder migratieachtergrond 

over Chinese Nederlanders) 

 

Artikel 28 

 

Datum Titel Auteur(s) Krant Aantal 

woorden  

11 

februari 

2020 

'Bestrijd het virus, niet de mensen' Petra Vissers Trouw 240 

 

Score tabel lexicalisatie  

Functionalisatie  (1x) Identificatie (5x) Nominatie Numerisatie (1x) 

Chinese organisaties - Identificatie door 

classificatie  

Herkomst  

Chinese Nederlanders 2x, 

Chinezen, de Chinese 

gemeenschap 

- formeel (achternaam) 

- semi-formeel (achter- 

en voornaam) 

- informeel (voornaam) 

 

57 
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Persoon 

Leeftijd 

- Relationele identificatie  

- Fysieke identificatie  

Mensen met een Aziatisch 

uiterlijk 

 

 

 

Relaties Lexicalisatie en predicatie 

Tekstfragmenten uit artikel 1 Lexicalisatie Predicatie Categorie 

Sinds de uitbraak van het nieuwe coronavirus in 

Wuhan, ervaren Chinese Nederlanders meer 

discriminatie. Drie jongeren vertellen wat ze te 

horen krijgen op straat. 

Chinese 

Nederlanders 

Ervaren meer 

discriminatie  

Discriminatie 

van Chinese 

Nederlanders 

De landelijke antidiscriminatiebureaus hebben 

ruim drieduizend meldingen ontvangen over het 

lied 'Beter voorkomen dan Chinezen', dat 

vrijdagavond werd gedraaid op Radio10. In het 

lied wordt het nieuwe coronavirus in een adem 

genoemd met Chinezen en Chinees eten. Sinds 

de uitbraak van het virus melden meer mensen 

met een Aziatisch uiterlijk dat ze racistisch 

bejegend zijn.  

Chinezen, 

mensen met een 

Aziatisch 

uiterlijk 

Dat ze racistisch 

bejegend zijn 

Discriminatie 

van Chinese 

Nederlanders 

door racistisch 

lied 

In het gewraakte lied klinkt, op de deun van een 

carnavalskraker, 'het komt allemaal door die 

stinkchinezen' en 'vreet geen Chinees, dan heb 

je niets te vrezen'. Gisteren lieten 57 Chinese 

organisaties weten het lied 'diep kwetsend' te 

vinden en 'volkomen respectloos'. 

57 Chinese 

organisaties,  

'diep kwetsend' te 

vinden en 

'volkomen 

respectloos'. 

Discriminatie 

van Chinese 

Nederlanders 

door racistisch 

lied 

De Chinese gemeenschap zegt zich verward, 

onthutst en onveilig te voelen. Een aantal 

mensen heeft aangifte gedaan. 

Chinese 

gemeenschap 

zegt zich verward, 

onthutst en 

onveilig te voelen. 

Angstige 

Chinese 

Nederlanders 

voor 

discriminatie  

Los van dit lied merken Chinese Nederlanders 

dat ze de laatste weken meer geconfronteerd 

worden met racistische of beledigende teksten. 

Afgelopen weekend werd in een lift in een 

Wageningse studentenflat 'Chinese Corona' 

geschreven, en werden ontlasting en urine 

gesmeerd.  

Chinese 

Nederlanders 

meer 

geconfronteerd 

worden met 

racistische of 

beledigende 

teksten 

Discriminatie 

van Chinese 

Nederlanders 

 
Artikel 29 

 

Datum Titel Auteur(s) Krant Aantal 

woorden  

15 

februari 

2020 

Van je teng, teng, teng, Shanghai pinda-hai Paul van der Steen Trouw 658 

 

Score tabel lexicalisatie  

Functionalisatie  (6x) Identificatie (13x) Nominatie Numerisatie (2x) 

Deelnemer, 

pindakoekjesverkoper, 

zeelieden 3x, 

nieuwkomers 

- Identificatie door 

classificatie  

Herkomst  

Chinezen in Nederland 2x, 

Chinees, Chinees-nederlandse 

gemeenschap, Chinese 

gemeenschap, Nederlands-

- formeel (achternaam) 

- semi-formeel (achter- 

en voornaam) 

- informeel (voornaam) 

 

Duizenden, enige 

honderden 
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chinese-, nieuwe chinese 

ambassadeur, Chinese- 2x, 

pinda-chinezen, stink-

chinezen, chinezen 2x 

Persoon 

Leeftijd 

- Relationele identificatie  

- Fysieke identificatie  

 

 

 

 

Relaties Lexicalisatie en predicatie 

Tekstfragmenten uit artikel 1 Lexicalisatie Predicatie Categorie 

Het omstreden carnavals-lied over het virus 

staat in een lange traditie van bedenkelijke 

spot over Chinezen in Nederland. 

Chinezen in 

Nederland 

een lange traditie 

van bedenkelijke 

spot 

Discriminatie 

van aller tijden 

tegen Chinese 

Nederlanders 

Anno 2020 deden leden van de Chinees-

Nederlandse gemeenschap aangifte tegen het 

lied 'Voorkomen is beter dan Chinezen' van 

Radio10-dj Lex Gaarthuis (zie kader).  

Chinees-Nederlandse 

gemeenschap 

aangifte tegen het 

lied 'Voorkomen 

is beter dan 

Chinezen' van 

Radio10-dj Lex 

Gaarthuis (zie 

kader). 

Chinese 

Nederlanders 

komen in 

opstand tegen 

discriminatie 

Zelfs de plat Rotterdams pratende, nieuwe 

Chinese ambassadeur (gespeeld door Ton 

van Duinhoven) die in het satirische tv-

programma 'Hadimassa' Kees van Kooten en 

Wim de Bie bestookte met zijn vooroordelen 

over Nederlanders, was een karikaturale 

Aziaat.  

Nieuwe Chinese 

ambassadeur 

was een 

karikaturale 

Aziaat 

Stereotypen 

Chinese 

Nederlanders 

Hij smoeste en lachte voortdurend met twee 

landgenoten en kwam met de oneliner: "'t Is 

maar dat de Chinezen zo goed kunnen kezen, 

anders zouden er niet zoveel Chinezen 

wezen". 

Chinezen, Chinezen zo goed kunnen 

kezen, anders 

zouden er niet 

zoveel 

Hoeveelheden 

Chinese 

Nederlanders 

Het 'Pinda pinda lekka lekka' van Willy 

Derby echode nog wel het langst na. Ten 

tijde van de eerste vertolkingen van het lied 

was de Chinese pindakoekjesverkoper een 

vertrouwde verschijning in het straatbeeld 

van veel Nederlandse plaatsen. 

Chinese 

pindakoekjesverkoper 

een vertrouwde 

verschijning in het 

straatbeeld van 

veel Nederlandse 

plaatsen. 

Stereotypen 

Chinese 

Nederlanders 

Sinds het begin van de twintigste eeuw 

bleven steeds meer Chinese zeelieden hangen 

in de havensteden Amsterdam en Rotterdam.  

Chinese zeelieden hangen in de 

havensteden 

Amsterdam en 

Rotterdam. 

Chinese 

buurten in 

Nederland 

De gevestigde orde zag het met lede ogen 

aan en had het gevoel weinig grip te hebben 

op de gesloten, Chinese gemeenschap. 

Chinese 

gemeenschap 

gesloten Terughoudende 

Chinese 

Nederlanders 

Dat sommige zeelieden de criminaliteit in 

waren gegaan en elkaar vanaf eind jaren tien 

onderling bevochten in een bloedige 

bendeoorlog inclusief liquidaties, droeg niet 

bij aan positieve gedachten over de 

nieuwkomers.  

Zeelieden, 

nieuwkomers 

Criminaliteit, 

droeg niet bij aan 

positieve 

gedachten 

Negatieve 

beeldvorming  

Daarna gooide hij het op een akkoordje met 

rederijen die een deel van hen tegen geringe 

kosten terugbracht naar China. In plaats van 

Duizenden, enige 

honderden Chinezen 

in Nederland 

Die een deel van 

hen tegen geringe 

kosten terugbracht 

Hoeveelheden 

Chinese 

Nederlanders 



 83 

duizenden waren er daarna enige honderden 

Chinezen in Nederland. 

naar China, waren 

er daarna 

 
Artikel 30 

 

Datum Titel Auteur(s) Krant Aantal 

woorden  

15 

februari 

2020 

De emancipatie van de tweede generatie Petra Vissers Trouw 627 

 

Score tabel lexicalisatie  

Functionalisatie   Identificatie (16x) Nominatie (10x) Numerisatie (1x) 

 - Identificatie door 

classificatie  

Vrouwen 2x, mevrouw 2x 

Herkomst  

Chinese Nederlanders, 

Chinese Nederlandse-,  

Persoon 

Leeftijd 

Eerste generatie, de generatie 

van, Tweede generatie, 

kinderen 

- Relationele identificatie  

Moeder 3x, haar dochter 2x 

- Fysieke identificatie  

Aziatische mensen 

- formeel (achternaam) 

Tang 3x 

- semi-formeel (achter- 

en voornaam) 

Siu Sia Tang, Phoei Ying 

Tang 

- informeel (voornaam) 

Phoei Ying 5x 

twee 

 

 

 

 

Relaties Lexicalisatie en predicatie 

Tekstfragmenten uit artikel 1 Lexicalisatie Predicatie Categorie 

Het nieuws rond het virus leidt tot 

discriminatie van Chinese Nederlanders.  

 

Chinese 

Nederlanders 

Het nieuws rond 

het virus leidt tot 

discriminatie van 

Discriminatie van 

Chinese 

Nederlanders 

Toen Siu Sia Tang (56) op dertienjarige 

leeftijd naar Nederland kwam, begreep ze de 

vervelende dingen niet die mensen tegen 

haar zeiden. Later wel, maar toen was haar 

Nederlands niet goed genoeg om altijd te 

reageren. 

Siu Siu Tang begreep ze de 

vervelende dingen 

niet die mensen 

tegen haar zeiden. 

Later wel, maar 

toen was haar 

Nederlands niet 

goed genoeg om 

altijd te reageren. 

Terughoudende 

Chinese 

Nederlanders 

Haar dochter is dat punt voorbij. "Ik wil het 

probleem van discriminatie aanpakken. Ik 

vind de nadelen minder belangrijk dan de 

voordelen.  

Haar dochter Wil het probleem 

van discriminatie 

aanpakken 

Chinese 

Nederlanders 

komen op tegen 

discriminatie 

Phoei Ying: "De eerste generatie heeft heel 

hard gewerkt. Dat was waar ze mee bezig 

waren. Dan ga je niet tegen mensen in, dan 

ga je niet zeggen dat je iets niet leuk vindt."  

Phoe Ying, 

Eerste generatie 

Heeft heel hard 

gewerkt 

Harde werkers 

Dat is hoe meer Chinees-Nederlandse 

kinderen de generatie van hun ouders 

typeert. Zelf zijn ze opgegroeid in 

Nederland, hebben vaak een goede opleiding 

en willen niet meer slikken. Dat bleek de 

afgelopen week duidelijk na verschillende 

Chinees-

Nederlandse 

kinderen 

Opgegroeid in 

Nederland, hebben 

vaak een goede 

opleiding en 

willen niet meer 

slikken 

Generatieverschillen 
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misplaatste, discriminatoire of racistische 

grappen en grollen over het nieuwe 

coronavirus.  

De generatie van haar dochter snapt alles, 

zegt mevrouw Tang. "De eerste generatie 

wist nog niet zoveel. Dat kwam ook door 

taalproblemen."  

De generatie van 

haar dochter, 

mevrouw Tang 

De eerste 

generatie wist nog 

niet zoveel. Dat 

kwam ook door 

taalproblemen." 

Generatieverschillen 

Maar ook Phoei Ying heeft een ontwikkeling 

door moeten maken. "Afgelopen half jaar 

ben ik meer gaan zeggen van vervelende 

opmerkingen en discriminatie. 

Phoe Ying meer gaan zeggen 

van vervelende 

opmerkingen en 

discriminatie 

Chinese 

Nederlanders 

komen op tegen 

discriminatie 

"Of ik maak een grapje over een opmerking, 

maar dat doe ik dan zo overdreven dat 

mensen zelf ook wel doorhebben dat wat ze 

zeggen racistisch is. Meer Aziatische 

mensen doen dat. Ik zie mensen wel eens 

expres een accent opzetten of doen alsof ze 

de 'l' niet kunnen uitspreken. Een soort 

zelfverdediging voor de aanval begint."  

Aziatische 

mensen 

Een grapje maken, 

een soort 

zelfverdediging  

Chinese 

Nederlanders 

komen op tegen 

discriminatie 

 
Discursieve analyse  

Tekstfragment Spreker Rol van de persoon Perspectief Leerssen (2007): auto-

image, hetero-image of meta-image 

"De eerste generatie wist nog niet zoveel. 
Dat kwam ook door taalproblemen." 

Siu Sia Tang Chinees Nederlandse 
burgers 

Auto-image (Chinese Nederlander over 
andere Chinese-Nederlanders) 

"De eerste generatie heeft heel hard 

gewerkt. Dat was waar ze mee bezig 

waren. Dan ga je niet tegen mensen in, 

dan ga je niet zeggen dat je iets niet leuk 

vindt." 

Phoei Ying Chinees Nederlandse 

burgers 

Auto-image (Chinese Nederlander over 

andere Chinese-Nederlanders) 

 

Bijlage E | Lexicalisaties 2003 
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Bijlage F | Lexicalisaties 2020 
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Bijlage G | Predicaties 2003 
 

 

Bijlage H | Predicaties 2020 
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