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Samenvatting
Binnen dit onderzoek is gekeken naar de impact van celebrity activism door Formule 1-coureur Lewis
Hamilton op zijn fans. Uit de literatuur kwam naar voren dat er nog weinig aandacht is besteed aan de
relatie tussen fandom en celebrity activism. Daarnaast is er gering onderzoek naar activisme op
sociale media door bekende zwarte atleten. Er is gefocust op de concepten identificatie en interactie,
twee belangrijke onderdelen van celebrity activism zoals beschreven door Click, Lee en Holladay
(2017). Volgens hen heeft celebrity activism het potentieel om jongeren bij politieke onderwerpen te
betrekken. Daarnaast hangt de acceptatie van de acties van beroemdheden af van de mate van fanidentificatie. In totaal zijn er vijf semigestructureerde interviews afgenomen met Lewis Hamilton
fans. In de analyse werden vier thema’s verder onderzocht, waarbij werd gekeken naar wat het
betekent voor de participanten om zich te identificeren als Hamilton fan en hoe activisme binnen de
Formule 1-wereld eruitziet. Daarnaast is gekeken naar identificatie van de fans met Hamilton zelf en
wat deze identificatie voor gevolgen heeft op de interactie van de fans, oftewel hoe actief zij zelf zijn
op sociale media wanneer het aankomt op activisme. Geconcludeerd kan worden dat er een connectie
aanwezig is tussen het activisme van Hamilton en de mate van activistische posts die fans op hun
eigen sociale media plaatsen. De geïnterviewde fans ervaren identificatie met Lewis Hamilton
vanwege gedeelde normen en waarden en politieke meningen. Verder zien zij Hamilton als een idool,
inspiratie en/of voorbeeld vanwege de dingen die hij heeft bereikt en de doelen waar hij voor opkomt.
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Inleiding
Digitale platformen zijn essentiële tools geworden voor sociale bewegingen in de 21e eeuw (Freelon,
McIlwain & Clark, 2016). In 2012 ontstond de #BlackLivesMatter (BLM) beweging op Twitter, met
als doel bewustzijn te creëren voor de systematische onderdrukking en brutaliteit die zwarte mensen
dagelijks ervaren (Duvall & Heckemeyer, 2018). In mei 2020 opnieuw veel aandacht voor de Black
Lives Matter-beweging op sociale media naar aanleiding van de dood van George Floyd (BBC News,
2020; Hutchinson, 2020). Veel beroemdheden gebruiken hun platform om miljoenen volgers bewust
te maken van problemen die in de maatschappij spelen, ook wel gedefinieerd als celebrity activism
(Bennett, 2014; Ellcessor, 2018). Een van hen is Formule 1-coureur Lewis Hamilton, die erg actief is
op platformen Twitter en Instagram (Hamilton, n.d.). Hamilton werd dit jaar nog uitgeroepen tot een
van de 100 meest invloedrijke mensen van 2020 door tijdschrift Times (Wallace, 2020). Als enige
zwarte coureur in een sportwereld die wordt gedomineerd door de witte man, heeft Hamilton al
meerdere keren kritiek geleverd op de industrie en de manier waarop er wordt omgegaan met de Black
Lives Matter-beweging. Naast BLM spreekt Hamilton zich ook uit over andere maatschappelijke
problemen, waaronder veganisme en het milieu.
Het is belangrijk om de interactiviteit en identificatie van het publiek met beroemdheden die
zich uitspreken over politieke zaken te onderzoeken, omdat dit veranderingen laat zien in ons
medialandschap (Click, Lee & Holladay, 2017). Hoewel er groeiend onderzoek is naar activisme door
beroemdheden op sociale media (Bennett, 2014; Duvall & Heckemeyer, 2012; Ellcessor, 2018), is de
kennis rondom de relatie tussen celebrity activism en fandom gering. Volgens Duvall & Heckemeyer
(2012) is het vooral belangrijk om onderzoek te doen naar bekende zwarte atleten, omdat zij de
aandacht voor politieke problemen zoals BLM verhogen binnen hun sport. Middels mijn onderzoek
wil ik inzicht krijgen in deze mate van interactiviteit en identificatie en hiermee in de manier waarop
fans het activisme door Lewis Hamilton ontvangen.
Gezien het geringe onderzoek naar de relatie tussen fandom en celebrity activism, luidt de
onderzoeksvraag als volgt: “Hoe wordt celebrity activism door Formule 1-coureur Lewis Hamilton op
sociale media ontvangen door een groep fans?”
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Theoretisch kader
Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, zullen er eerst een aantal relevante concepten
worden besproken met behulp van wetenschappelijke literatuur. Allereerst zal er gekeken worden naar
de definitie van (celebrity) activisme en fandom. Hierna kan voortgebouwd worden op de twee
kernconcepten die onderdeel uitmaken van het concept celebrity activism, namelijk interactie en
identificatie. Volgens Click et al. (2017) zijn voornamelijk jongeren actiever geworden in het zoeken
naar informatie over beroemdheden. De acceptatie van de normen en waarden van deze
beroemdheden door fans wordt beïnvloed door de mate van fan-identificatie. Als laatste zal er
gekeken worden naar bestaande literatuur over dit onderwerp en wat het huidig onderzoek kan
toevoegen. Er kan gesteld worden dat er meer kwalitatief onderzoek nodig is om de relatie tussen fans
en beroemdheden te begrijpen. Gezien de leemte in de literatuur zal dit onderzoek focussen op hoe
fans het activisme van beroemdheden ontvangen.

Celebrity activism
Volgens Brough en Shresthova (2012) wordt activisme traditioneel opgevat als opzettelijke acties om
bestaande hegemonieën uit te dagen en politieke of sociale veranderingen uit te lokken. Fan activisme
wordt vaak geassocieerd met actieve fans die lobbyen voor een inhoudelijk resultaat, zoals een
programma dat in de lucht blijft, de vertegenwoordiging van raciale of seksuele minderheden of de
promotie van sociale thema’s in programma-inhoud (Brough et al., 2012). Volgens Brough et al.
(2012) worden fans doorgaans gedefinieerd als personen die zich inhoudelijk intensief bezighouden
met populaire cultuur. Vaak bevestigen ze hiermee ook hun identiteit. Er zijn verschillende fan
activiteiten, waarbij het draait om het schrijven of produceren van inhoud gerelateerd aan popcultuur.
Voorbeelden zijn fanfictie, het organiseren van fan conventies en het analyseren van media inhoud.
Een fandom ontstaat wanneer een groep individuen interesses deelt en hierop haar relaties baseert.
Door deze gedeelde interesse ontstaat er een collectieve of subculturele identiteit.
Activisme door beroemdheden wordt veelal gedefinieerd als celebrity activism (Click et al.,
2017; Bennett, 2014; Ellcessor, 2018). Een onderdeel van celebrity activism is interactiviteit. Click et
al. (2017) stellen dat huidige gebruikers van het internet een actievere rol hebben ten opzichte van
consumenten van traditioneel massamedia-nieuws. Internetgebruikers, voornamelijk jongeren, nemen
nu een actievere rol aan bij het zoeken naar informatie en amusement over beroemdheden. Daarnaast
gebruiken ze het internet om in contact te komen met anderen die gelijke meningen en belangen
hebben. Online celebrity activism zou het potentieel hebben om jongeren te betrekken bij politieke
onderwerpen. Bovendien moedigt het een groei van actieve online gemeenschappen aan.
Naast interactiviteit is ook identificatie een belangrijk onderdeel van celebrity activism. Freud
(1922) definieert dat identificatie de vroegste uitdrukking is van een emotionele band met een andere
persoon. Volgens Burke (1969) vindt identificatie plaats wanneer een persoon dezelfde interesses of
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overtuigingen van een ander persoon deelt of denkt te delen. Fan studies hebben aangetoond dat de
acceptatie van de waarden en acties van beroemdheden beïnvloed wordt door de mate van fanidentificatie (Click et al., 2017). Fraser en Brown (2002) stellen namelijk dat een belangrijk gevolg
van identificatie de transformatie van persoonlijke waarden is. Caughey (1984) suggereert dat de
relaties die fans construeren met beroemdheden gebaseerd zijn op het verlangen naar de eigen
ontwikkeling in kwaliteiten die zij bewonderen bij deze beroemdheden. Volgens Schouten, Janssen en
Verspaget (2020) zal iemand sneller overtuigingen en attitudes overnemen wanneer er bepaalde
interesses, waarden of kenmerken met een persoon worden gedeeld. Hierbij gaat het om
daadwerkelijke of waargenomen gelijkenis. Bij fans gaat het vaak om wenselijke gelijkenis, oftewel
het verlangen om te zijn zoals een beroemdheid. Schouten et al. zien influencers als een aparte groep,
aangezien zij hun publiek vaak direct aanspreken, wat een gevoel van een band kan creëren bij het
publiek. De vraag is of fans van Lewis Hamilton dit ook ervaren. Trier-Bieniek (2012) en Fraser et al.
(2002) vonden in hun onderzoek dat fans de positieve kwaliteiten van beroemdheden nastreven.
Fraser en Brown vonden zelfs dat beroemdheden op langere termijn een impact hebben op hun fans,
doordat zij bijvoorbeeld vrijwilligerswerk gingen doen dankzij beroemdheden of het had zelfs impact
op hun carrière keuze. Samenvattend willen fans de waarden van beroemdheden overnemen omdat zij
tegen hen opkijken, maar fans kunnen zich ook aangetrokken voelen tot een beroemdheid juist omdat
ze al dezelfde waarden delen met die persoon.

Huidig onderzoek
Er is weinig onderzoek gedaan naar activisme op sociale media door bekende zwarte atleten. Duvall
en Heckemeyer (2018) stellen dat hier meer aandacht aan besteed moet worden, omdat deze bekende
figuren de zichtbaarheid voor #BLM verhogen. Bovendien stimuleren zij discussies over zowel de
relatie tussen sport en politiek als de macht van professionele sportorganisaties om de vrijheid van
meningsuiting van atleten te beperken. Formule 1 had in het seizoen van 2019 een cumulatief
televisiepubliek van 1.922 miljard, waarvan 471 miljoen unieke kijkers. Als bekende Formule 1
coureur heeft Hamilton ruim 20 miljoen volgers op Instagram en bijna 6 miljoen volgers op Twitter
(Hamilton, 2020). Het wordt dus duidelijk dat er een enorm platform wordt bereikt binnen deze sport.
Uit eerder onderzoek naar celebrity activism (Fuqua, 2011; Bennett, 2014) bleek dat
beroemdheden nu direct hun publiek kunnen aanspreken en meer media-aandacht kunnen geven aan
activistische doelen, waardoor een groter bereik mogelijk wordt. Dit laat een shift zien in het
medialandschap, echter richtten deze onderzoeken zich veelal op de beroemdheden zelf en hun sociale
media. Volgens Click et al. (2017) is er weinig onderzoek gericht op hoe het publiek het activisme
van beroemdheden ontvangt. Jenkins en Shresthova (2012) stellen dat ondanks de groei van fan
onderzoeken in de afgelopen jaren, er nog steeds dringend onderzoek gedaan moet worden naar de
mogelijke relaties tussen fandom en de politiek. Ze beargumenteren dat fan studies iets kunnen
bijdragen aan het grotere beeld over de relatie tussen de participatiecultuur en maatschappelijke
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betrokkenheid. Ook Tsaliki, Frangonikolopoulos en Huliaris (2011) stellen dat er meer kwalitatief
publieksonderzoek nodig is om de relatie tussen publiek en beroemdheden te begrijpen. Met dit
onderzoek wordt er gepoogd iets bij te dragen aan deze discussie door het uitvoeren van interviews
met fans van Lewis Hamilton. De onderzoeksvraag luidt als volgt: “Hoe wordt celebrity activism door
Formule 1-coureur Lewis Hamilton op sociale media ontvangen door een groep fans?”
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Methode
Het doel van het onderzoek is inzicht krijgen in hoe fans van Lewis Hamilton zijn activisme en het
activisme binnen de Formule 1-communiteit op sociale media ontvangen en wat zij hier zelf mee
doen. Om de onderzoeksvraag te beantwoorden zijn er semigestructureerde interviews afgenomen.

Participanten
Doordat de onderzoeker zelf Formule 1 fan is, kon er makkelijk contact worden gelegd met Lewis
Hamilton fans. Er is een oproep geplaatst via Twitter, waar een aantal vrijwilligers op reageerden. Zij
zijn vervolgens privé gecontacteerd om een afspraak te maken voor het interview. Deze manier van
participanten werven wordt ook wel convenience sampling genoemd, beschreven door Bornstein,
Jager en Putnick (2013) en is een veelvoorkomende en makkelijke strategie. Er worden participanten
geselecteerd op basis van beschikbaarheid en bereidheid om deel te nemen. Echter is er wel een
limitatie bij deze manier van werven, omdat vrijwilligers die deelnemen kunnen verschillen van
degenen die ervoor kiezen om niet mee te doen. Dit en de meestal kleine steekproef maakt dat de
resultaten van de onderzoeksvraag niet generaliseerbaar zijn. In totaal deden er vijf participanten mee
aan het onderzoek. Er waren twee mannen en drie vrouwen van Nederlandse, Belgische, Engelse,
Zuid-Afrikaanse en Filipijnse afkomst. Aangezien Hamilton een wereldwijd bekende atleet is, zijn er
fans uit verschillende landen geïnterviewd. De leeftijd van de participanten lag tussen de 19 en 25
jaar. In de analyse worden de participanten bij een gefingeerde naam genoemd om anonimiteit te
behouden.
De kleine steekproef zorgt wel voor een aantal limitaties. Zo kan dit onderzoek, zoals al
eerder benoemd, niet gegeneraliseerd worden voor de hele groep Hamilton fans doordat er maar vijf
fans zijn geïnterviewd en het onderzoek gericht is op de jongere fans. Het onderzoek is daardoor niet
representatief voor de hele groep Hamilton fans, omdat deze van alle leeftijden zijn.

Interviews
Voorafgaand aan het interview hebben de participanten een toestemmingsformulier ondertekend
(Bijlage 1 en 2). Hierin werd bevestigd dat zij op elk moment hun deelname konden stoppen, hun
gegevens anoniem verwerkt zullen worden en dat de opnames vernietigd worden na het onderzoek. Er
hangen namelijk sociale risico’s aan het deelnemen aan een interview. Zo kunnen participanten
dingen zeggen die een negatieve impact hebben op henzelf of op andere personen binnen de fancommuniteit. Door anonimiteit te behouden, wordt dit risico zo laag mogelijk gehouden. Daarnaast
kregen de participanten een korte introductie over de aard van het onderzoek, maar hierbij is niet te
veel weggegeven om de participanten zo min mogelijk te beïnvloeden. De interviews zijn afgenomen
in de periode van 11 november 2020 tot en met 17 november 2020. Alle interviews zijn online
afgenomen via Zoom, vanwege de Covid-19 situatie, en opgenomen met behulp van het programma
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Audacity. De gemiddelde lengte van de interviews is 33 minuten, variërend in lengte van 20 minuten
tot 45 minuten. Op één interview na waren ze allemaal langer dan een half uur. Dit komt doordat één
participant niet zo uitgesproken was als de andere participanten, waardoor het interview minder lang
duurde.
Voor de dataverzameling is gekozen voor semigestructureerde interviews zoals beschreven
door Galetta (2013). Bij deze methode wordt vooraf aan de interviews een reeks open vragen bedacht.
Dit zorgt ervoor dat er voldoende ruimte is om de thema’s uit de literatuur te onderzoeken. Er is een
topic lijst in zowel Nederlands als Engels samengesteld die structuur geeft aan de interviews (Bijlage
3 en 4). Een topiclijst bestaat uit een aantal hoofdthema’s met bijbehorende vragen. Door de open
vragen wordt er ruimte geboden om door te vragen en dieper in te gaan op de ervaringen van de
participant.
Volgens Charmaz (2014) bestaat het semigestructureerde interview uit drie delen; de opening,
het middenstuk en de conclusie. In de opening worden er algemene vragen gesteld met als doel het
centrale verhaal uit de respondent te krijgen. Dit zal richting en diepte geven aan het interview. Het
middenstuk geeft meer ruimte voor die diepgang. Er wordt ingegaan op de antwoorden die de
respondent gaf in de opening en er wordt gepoogd specifieke vragen te stellen die relateren aan de
onderzoeksvraag. Als laatste wordt er in de conclusie teruggekoppeld naar punten in het verhaal van
de respondent die nog besproken moeten worden. Het doel hiervan is om het verhaal te koppelen aan
theorie. Er wordt dan langzaam toegewerkt naar een einde. De topiclijst bestond uit vijf
hoofdonderdelen, namelijk algemene informatie, fans van Lewis Hamilton, activisme, identificatie en
interactie.

Coderen
De interviews zijn getranscribeerd en gecodeerd met behulp van Excel en Word. De analyse van de
transcripten is gebaseerd op de Grounded Theory zoals beschreven door Charmaz (1996). Met deze
theorie blijft men zo dicht mogelijk bij de data, omdat er wordt gestart met individuele concepten die
de kern van de antwoorden omschrijven. Hiermee wordt dan langzaam toegewerkt naar een patroon
van abstracte theorieën en thema’s. Dit helpt om de data beter te begrijpen en te verklaren. Een
uitzondering bij de Grounded Theory is dat er pas theorie wordt geschreven na het analyseren. Dit
zorgt ervoor dat de onderzoeker niet bevooroordeeld is door van tevoren opgezette hypothesen.
Het coderen bestaat uit drie stappen, beschreven door Charmaz (2014), namelijk open
coderen, axiaal coderen en selectief coderen. Bij de eerste stap, open coderen, wordt het interview vrij
gelabeld, waarbij alle relevante data een eigen code krijgen. Door de codes zo specifiek mogelijk te
omschrijven kunnen er dingen ontdekt worden die normaal gesproken impliciet blijven. In totaal zijn
er 346 open codes gevonden. De tweede stap is axiaal coderen. Hierbij is het doel om de labels te
categoriseren in verschillende groepen om een beter overzicht te krijgen van de data. De open codes
zijn met elkaar vergeleken en vervolgens onderverdeeld in 17 categorieën. Zo bevat de categorie
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Lewis idool redenen van de participanten waarom zij Lewis als idool zien. Bij de laatste stap wordt er
selectief gecodeerd, waarbij de verschillende categorieën in thema’s worden onderverdeeld. Deze
vormen de kern van de analyse. In totaal zijn er vijf thema’s gevonden, namelijk F1 algemeen,
identificatie, fans, activisme en interactie. Het thema F1 algemeen is verder niet relevant voor dit
onderzoek, omdat dit vooral informatie bevat over hoe lang en waarom de participanten fan zijn van
Formule 1. Dit was om te controleren of de participanten daadwerkelijk fans zijn van de sport. De
codeboom met categorieën en bijbehorende thema’s is terug te vinden in Bijlage 5.

Analyse
De bovengenoemde thema’s zullen in de volgende volgorde worden besproken om te pogen een
antwoord te vinden op de onderzoeksvraag: Fans, Activisme, Identificatie en Interactie. Net zoals in
het theoretisch kader zullen de thema’s Fans en Activisme de basis vormen waarop de thema’s
Identificatie en Interactie kunnen voortbouwen. Voor elk thema is relevante data uit de interviews
geselecteerd om de analyse te onderbouwen met citaten van de participanten. Niet alle codes zullen
worden besproken, omdat ze niet allemaal relevant zijn voor het beantwoorden van de
onderzoeksvraag. De data is onderbouwd met behulp van de literatuur uit het theoretisch kader.
Uiteindelijk is de onderzoeksvraag beantwoord met behulp van de thema’s en bijbehorende
categorieën. De quotes in de analyse komen direct uit de transcripten, die terug kunnen worden
gevonden in Bijlage 5 t/m 9.
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Analyse
In de methode zijn de vier thema’s besproken die de rode draad vormen voor de analyse. Elk thema
zal apart worden besproken om zo een antwoord te formuleren op de onderzoeksvraag: “Hoe wordt
celebrity activism door Formule 1-coureur Lewis Hamilton op sociale media ontvangen door een
groep fans?” Gebaseerd op de belangrijkste bevindingen dat de geïnterviewde fans meer activistische
berichten plaatsen op sociale media dankzij Hamilton en dat Hamilton’s activisme de politieke
mening en normen en waarden van deze fans versterkt, zal deze analyse concluderen dat er een
connectie aanwezig is tussen het activisme van Hamilton en de mate van activistische berichten die
fans op hun eigen sociale media plaatsen.

Thema 1: Fans
Voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag is het ten eerste van belang te kijken naar de fans
zelf. Fandom is namelijk een belangrijk aspect van identificatie als Hamilton fan en om de connectie
tussen Hamilton en het activisme van zijn fans te kunnen begrijpen zal eerst hiernaar gekeken worden.
Alle participanten geven aan dat zij andere Hamilton fans volgen op sociale media. De meeste
van hen voelen een vorm van connectie met andere fans, omdat ze dezelfde coureur supporten. Luuk
geeft zelfs aan vriendschappen te hebben gesloten met Hamilton fans. Maartje vertelt dat ze niet
dagelijks contact heeft met andere fans, maar dat die connectie er wel is vanwege gedeelde interesses
en idealen:
“I think it’s just like the connection in the sort of way where you have the same interest and you have the same
kind of ideals, so you do feel a bit more connected to them and you share the same ideas. Even liking a tweet or
just agreeing to an opinion is like a way of being more connected then like you know- it’s still there but it’s not
like speaking every day.”

Naast het feit dat de fans een connectie voelen met elkaar, is er ook een band aanwezig tussen de
geïnterviewde fans en Hamilton zelf. Sociale media spelen hierin een belangrijke rol. Doordat
Hamilton de controle neemt over zijn eigen sociale media en persoonlijke verhalen deelt, krijgen deze
fans het idee dat ze hem beter leren kennen en hierdoor een band met hem opbouwen. Britt benoemt:
‘[...] Ik denk dat hij een groot deel wel zelf in handen heeft en als fan voel je je dan ook wel dichterbij
daarbij. Terwijl dat niet altijd misschien zo is, maar het voelt zo wel in ieder geval.’. De afstand
tussen Hamilton en zijn fans wordt hierdoor als het ware kleiner. Stijn ervaart het volgende: ‘I guess
by being like- say putting out more content and being more personal, you always get more personality
and like underlying values and what they stand for as a person’.
Maar wat betekent het nu om je te identificeren als Hamilton fan? Meerdere participanten
geven aan dat het activisme van Hamilton een belangrijk onderdeel is van hun identiteit als fan.
Volgens hen kun je niet alleen fan zijn van Hamilton als coureur, maar moet je hem ook supporten in
zijn activisme. Deze twee dingen staan niet los van elkaar. Britt zegt daarover het volgende in
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vergelijking met andere coureurs zoals Max Verstappen, die hun platform niet gebruiken voor
activistische doeleinden:
“Daarom dat ik het ook vaak moeilijk heb met andere mensen zoals Max [Verstappen], dat hangt voor mij toch
ook samen [...] het blijven mensen natuurlijk dus als je dan actief moet supporten voor een mens kan je niet
alleen vind ik naar de race resultaten kijken en zeggen van ‘oh, goed’, maar niet aan de rest ook denken op de
een of andere manier.”

Maartje voegt hieraan toe: ‘He shares and asks things that he cares about, so you can’t just be like
“oh I’m a Hamilton fan, he wins every weekend”. You have to find him- okay I’m a Hamilton fan but
also I support everything that goes on outside of just his racing’.
Al met al zorgt de identiteit als Hamilton fan ervoor dat de fans in dit onderzoek een
connectie met elkaar voelen. Er zou gesteld kunnen worden dat hiermee een collectieve identiteit
ontstaat door gedeelde interesses, zoals beschreven door Brough et al. (2012). Daarnaast zorgt
Hamilton’s persoonlijke aanpak op sociale media ervoor dat deze fans een connectie met hem kunnen
vormen, mede door het delen van persoonlijke verhalen, maar ook het bespreekbaar maken van
politieke problemen. Dit is een eerste waarneming van fan-identificatie met Hamilton. Hierover zal
meer worden besproken in Thema 3: Identificatie.

Thema 2: Activisme
In deze paragraaf wordt er gekeken naar activisme binnen de Formule 1-wereld en wat de impact van
Hamilton’s activisme is op de fans ten opzichte van andere coureurs.
De participanten waren uitgesproken over de mate van activisme binnen de Formule 1wereld. Volgens hen doet de Formule 1 niet genoeg met betrekking tot activisme, vooral betreffende
de Black Lives Matter beweging. Luuk geeft aan: ‘ze zeggen het een maar ze doen het ander weet je
wel, zo voelt het een beetje wat je meekrijgt. Dus ik vind niet dat F1 genoeg doet’. Jasmijn voegt
hieraan toe: ‘I think the FIA [Fédération Internationale de l'Automobile] should do a lot more and I
hope we continue kneeling cause a lot of sports do, it’s not just a trend’. Ook de andere coureurs doen
volgens de participanten niet genoeg aan activisme op hun platformen. Juist hierdoor hebben deze
fans meer waardering voor Hamilton, omdat hij zich onderscheidt van andere coureurs met de manier
waarop hij spreekt over politieke problemen en activisme op zijn sociale mediakanalen. Ook
verhoogd Hamilton’s uitgesprokenheid de interesse van de participanten in hem ten opzichte van
andere coureurs. Maartje ervaart:
“It’s always very nice to see like an important figure, someone who’s like famous or someone who has like a lot
going on, to see them take time out of their lives and actually be a part of something and want to make a change
[…] because you also didn’t see a lot of drivers wanting to go out and actively do something.”
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De participanten benoemen dat Hamilton het voortouw neemt en dat ze blij zijn dat er tenminste nog
iemand is die iets doet. Stijn zegt, ‘So I think Hamilton coming in, who is one of the most experienced
people on the grid, he’s the only black driver on the grid, with the platform he has, and kind of taken
the lead on it’. Ze zijn trots om zich Hamilton fan te kunnen noemen en vinden wat hij doet goed.
Echter zijn de participanten ook van mening dat niet alle druk op Hamilton moet liggen en dat andere
coureurs hun platform ook moeten gebruiken voor het voeren van activisme. Britt ervaart het
volgende:
“but it’s also- it comes down to that you know Lewis is- he’s not the only person in the sport. A lot of pressure
gets put on him because he you know he’s the black guy winning championships, but that’s not all he is.”

In het kort vinden de participanten dat er meer activisme binnen de Formule 1-wereld moet worden
geuit, zowel door andere coureurs als de FIA. Door het feit dat alleen Hamilton constant actief is over
politieke problemen op zijn sociale media, lijken de participanten wel te ervaren dat zij meer
waardering voor hem hebben. Dit kan een positieve invloed hebben op de fan-identificatie met
Hamilton en hun eigen interactie op sociale media.

Thema 3: Identificatie
Voor het derde thema, Identificatie, zal er gekeken worden hoe het activisme van Hamilton impact
heeft op de mate van identificatie en hoe deze identificatie verschilt ten opzichte van andere coureurs.

4.1 Identificatie met Lewis Hamilton
Zowel Luuk, Maartje als Britt geven aan dat hun normen en waarden op een lijn zitten met die van
Lewis Hamilton. Zoals besproken in het theoretisch kader stellen Click et al. (2017) dat de mate van
fan-identificatie impact heeft op de acceptatie van normen en waarden van beroemdheden. Uit de
interviews komt naar voren dat deze fans normen en waarden van Hamilton niet aannemen omdat ze
zich met hem identificeren, maar dat ze zich met hem identificeren juist omdat ze dezelfde normen en
waarden delen. Maartje constateert het volgende:
The thing is, we share a lot of the same opinions already, because when he started speaking out, I was already
actively using hashtags and posting and speaking about stuff. So it’s definitely our political opinions more or
less align.

De participanten stellen dus dat Hamilton hen niet per se nieuwe overtuigingen heeft gegeven, maar
een reden om hem te supporten is dat zijn overtuigingen overeenkomen met die van henzelf. Voor de
fans is dit een belangrijke voorwaarde voor het supporten van een coureur. Luuk zegt daarover het
volgende: ‘Ik zou het nu heel lastig vinden om echt, echt, echt fan te zijn van iemand die weinig post
en de sociale media niet gebruikt. Zeker ook de manier waarop ik erin sta’.
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Iets waar Hamilton wel meer impact op heeft gehad, is het posten over activisme. Britt,
Jasmijn, Luuk en Maartje vertellen in hun interview dat zij actiever geworden zijn in het posten over
activisme dankzij Hamilton. Maartje vertelt:
“And I think definitely he has influenced a lot, because I didn’t used to so much actively check you know a
driver’s or someone’s Instagram Stories or Instagram posts as much as I do now, so he’s definitely made me
more active in my activism in a sense.”

Britt voegt hieraan toe: ‘Hij maakt het ook wel makkelijk in die zin, omdat hij natuurlijk een publiek
figuur is dus als hij dingen gaat posten dan kan je het al snel reposten en dan brengt het ook wat meer
aandacht’. Andere participanten reposten net als Britt berichten van Hamilton op hun eigen sociale
media. Dit geeft aan dat zij de acties van Hamilton accepteren (Click et al., 2017). Dit kan te wijten
zijn aan het feit dat ze belangen delen met Hamilton, waardoor de fans volgens Schouten, Janssen en
Verspaget (2020) eerder geneigd zijn om overtuigingen van hem over te nemen.

4.2 Lewis Hamilton als idool
Naast het feit dat de participanten fan zijn van Hamilton vanwege zijn talent en prestaties in de
Formule 1, komt uit de interviews naar voren dat Hamilton’s uitgesprokenheid over sociale en
politieke problemen ook een belangrijk onderdeel is van hun interesse in hem. Maartje vertelt dat ze
een diepere band met Hamilton heeft gevormd vanwege zijn activisme:
“I think you know whenever you share values with a person, whether or not you’re speaking or not, when you
share the same values, when you share the same ideas, it makes you feel more connected to them. So it’s
definitely the connection I would feel with him now compared to what I felt a year ago or two years ago even is
a lot deeper, because I know we share the same ideas and we share the same values [...] so I have like a deeper
connection, deeper respect for him as a person now, because of his activism definitely.”

Alle participanten bevestigen dat zij Hamilton op een bepaalde manier als idool of inspiratie zien.
Deze bevindingen staan in een lijn met de argumenten van Caughey (1984), namelijk dat
beroemdheden een combinatie van idool, held, alter ego, mentor of rolmodel kunnen representeren
voor fans. Maartje ervaart het volgende:
“When I was much younger I’d definitely say, he was an idol. I you ask me now I mean- I do idolize him. But
it’s also like there’s probably loads of aspects of different people I idolize. Like his charity work and just like…
the way he interacts with his fans and just the content he puts out. I like that part of him. I’d like to have that
part of him so yeah I probably do idolize him a bit.”

Ze geeft aan dat ze dat deel van zijn persoonlijkheid zelf zou willen hebben. Dit lijkt te bevestigen dat
fans in dit onderzoek de positieve kwaliteiten in Hamilton proberen na te streven, zoals ook gevonden
in onderzoek van Trier-Bieniek (2012) en Fraser et al. (2002). Zoals Caughey (1984) suggereert,
willen fans kwaliteiten nastreven die ze zien in beroemdheden die ze bewonderen. Andere
participanten geven ook aan dat Hamilton’s acties een inspiratie zijn voor henzelf.
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Thema 4: Interactie
Nu duidelijk is hoe en waarom de participanten zich identificeren met Hamilton, kunnen we kijken
naar hoe deze fans de impact beschrijven die Hamilton heeft op hun eigen activisme en de mate
waarin zij zelf rapporteren actief opzoek te gaan naar berichten van activistische aard.
Een aantal participanten rapporteren zelf bezig zijn met het delen van activistische berichten
op hun eigen sociale media. Jasmijn zegt daarover het volgende:
I continuously share every information I can about activism, not just like the racial activism but feminism as
well and islamophobes are really high up in some places and like the Palestinians stuff like it’s all there, cause I
know that you can’t do anything on your own but you can do your part by educating people and spreading
awareness.

Luuk en Stijn delen dat zij niet altijd uit zichzelf actief opzoek gaan naar berichten over activisme,
maar wel dingen in het nieuws lezen en genoeg berichten tegenkomen van anderen. Luuk deelt:
“I wouldn’t say I personally go out of my way to find it, because I know it’s fair like if I read the news or if I
find this story I know that people like Lewis and other people I follow will hare that stuff and then I’ll see it.
And then I might click on the link and read the articles and then you know take it in [...]. It’s not something I’m
actively searching for but I’m very aware that it’s there.”

Deze twee participanten gaan dus niet zelf actief opzoek naar activisme, dus in die zin is de mate van
interactie niet gestegen. Echter heeft het deel uitmaken van het Lewis Hamilton fandom tot gevolg dat
zij alsnog veel activistische berichten tegenkomen via andere fans die zij volgen en natuurlijk
Hamilton zelf. Daarnaast geven alle participanten aan dat zij meer discussies tussen fans zien op
sociale media over de huidige problemen in de maatschappij. Ze nemen zelf ook deel aan deze
discussies en interacties met fans om meningen te delen en meer te leren. Dit bevestigt de stelling van
Click, Lee en Holladay (2017) dat gebruikers het internet gebruiken om in contact te komen met
anderen om te praten over zulke problemen. Volgens Jasmijn is dit voornamelijk terug te zien bij fans
van Lewis, omdat zij zich dankzij Hamilton bewust zijn geworden van Black Lives Matter en
hierdoor meer erover hebben geleerd. Jasmijn geeft aan dat de Hamilton fans die ze volgt weten waar
ze over praten: ‘[...] since Lewis is very vocal about his beliefs and his BLM movement they [the fans]
really had to become very much aware of the movement as well so that when they defend him they’re
talking substance’. Britt zei het volgende over discussies binnen de Formule 1-communiteit: ‘Lewis
Hamilton fans natuurlijk maar… ik denk dat over het algemeen in de fans er wel een groot geluid is
van als hij [Lewis Hamilton] bijvoorbeeld iets post om daar dan wel over te praten en dat soort
dingen’. De participanten zijn het er dan ook over eens dat Hamilton een positieve impact heeft op
zowel zijn eigen fans als fans in het algemeen wanneer het aankomt op meer aandacht voor activisme.
Zij zijn het dus eens met het idee voorgesteld door Click et al. (2017) dat celebrity activism wel
degelijk het potentieel heeft om jongeren te betrekken bij politieke onderwerpen.
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Conclusie analyse
Al met al ervaren de geïnterviewde fans dat Hamilton’s activisme hun eigen politieke mening en
normen en waarden versterkt. Verder denken zij dat Hamilton een impact heeft op hun eigen
activisme online. Hamilton heeft dan niet direct een impact op de politieke mening van zijn fans,
zoals in het onderzoek van Bennett (2014) naar fans van Lady Gaga, maar de mening van de
participanten wordt bevestigd door die van Hamilton. Dit staat in een lijn met de bevindingen van
Fraser et al. (2002) dat Lewis Hamilton de mening en normen en waarden van deze fans kan
versterken. Dit moedigt deze fans ook aan om zelf actie te voeren en het gedrag van Hamilton als
voorbeeld te zien voor hun eigen gedrag op sociale media. Dit komt allemaal voort uit de identificatie
met Hamilton die de participanten ondervinden. Zowel Hamilton’s persoonlijke aanpak op sociale
media (Thema 1) als de overeenkomende normen en waarden (Thema 3) zorgen ervoor dat deze fans
identificatie met hem ervaren. Deze mate van identificatie lijken zij niet te delen met andere coureurs
(Thema 2), waardoor de participanten hen ook niet als voorbeeld ervaren. In vergelijking met andere
beroemdheden in de Formule 1, heeft Hamilton volgens de participanten een positieve impact op hun
eigen activisme (Thema 4).
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Conclusie
Om de onderzoeksvraag ““Hoe wordt celebrity activism door Formule 1-coureur Lewis Hamilton op
sociale media ontvangen door een groep fans?” te kunnen beantwoorden zijn er vijf
semigestructureerde interviews afgelegd. Uit het theoretisch kader werd duidelijk dat de kennis
omtrent de relatie tussen fandom en celebrity activism gering is en dat er meer onderzoek nodig is,
vooral wanneer het gaat om bekende zwarte atleten. Als methode is gekozen voor semigestructureerde
interviews met vijf Lewis Hamilton fans, omdat dit voor meer diepgang en gedetailleerde informatie
zorgt. Dit sluit aan bij het onderzoek, vanwege de focus op de fans zelf en bijvoorbeeld niet op de
sociale media van Hamilton.
Uit de analyse is gebleken dat de geïnterviewde Hamilton fans het supporten van zijn
activisme en het zelf voeren van activisme zien als een belangrijk onderdeel van hun identiteit als
Hamilton fan. De sociale media van Hamilton zorgen ervoor dat deze fans een band opbouwen met
hun idool, vanwege de persoonlijke aard van Hamilton’s posts. Dit zorgt voor een diepere connectie.
De participanten richten zich op sociale media om een connectie te vormen met andere fans en zij
ervaren dat Hamilton een impact heeft op hun eigen activisme. De huidige studie laat zien dat er
connectie aanwezig is tussen het activisme van Hamilton en de mate van activistische berichten die
fans op hun eigen sociale media plaatsen. De fans in dit onderzoek ervaren dat identificatie met een
bekend figuur en interactie tussen fans en beroemdheden op sociale media een impact kan hebben op
hun politieke betrokkenheid.
In de toekomst zal er meer onderzoek gedaan moeten worden naar dit onderwerp. Gezien de
kleine steekproef kunnen er geen generaliserende conclusies worden getrokken. Vervolgonderzoek zal
moeten kijken naar grotere groepen fans. Onderzoek op langere termijn kan behulpzaam zijn,
aangezien dit onderzoek is uitgevoerd in een periode waarin activisme op sociale media een piek
kende vanwege de Black Lives Matter movement. Daarnaast zal er gekeken kunnen worden naar het
verschil tussen identificatie met een beroemdheid zelf en identificatie met de politieke en activistische
uitingen van beroemdheden. Er zijn maar vijf participanten geïnterviewd voor dit onderzoek en geen
van deze participanten was het oneens met de acties van Hamilton. Een aantal participanten gaf zelf al
aan dat er fans van Lewis Hamilton zijn die het hier niet mee eens zijn. Onderzoek naar anti-fans zou
de andere kant kunnen laten zien hoe fans celebrity activism als manipulatief of publiciteit-gedreven
ervaren.
Ondanks de kwalitatieve aard van het onderzoek, waardoor er geen generaliserende
conclusies worden getrokken, kan dit onderzoek wel iets bijdragen aan het debat over fandom en
politiek activisme. De analyse biedt een unieke inkijk op fans van Lewis Hamilton in een periode
waarin activisme een hoogtepunt kende. Het onderzoek geeft een beter beeld van de relatie tussen
fandom en celebrity activism en de impact van Hamilton’s activisme die fans ervaren. Couldry en
Markham (2007) vonden in hun onderzoek gericht op publiek dat er weinig bewijs is dat populaire
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cultuur interesse in politieke cultuur kan verhogen. Met dit onderzoek kan er geclaimd worden dat
interesse in beroemdheden wel degelijk de interesse in politiek kan verhogen. Daarnaast is dit
onderzoek een toevoeging aan het onderzoek van Click et al. (2017) waarbij werd gefocust op fans
van Lady Gaga. Zij vonden dat Lady Gaga met haar persoonlijke aanpak op sociale media ervoor
zorgt dat fans een diepere connectie ervaren en dat haar fans meer actief worden in het vormen van
online groepen om activisme te bespreken. Dit onderzoek voegt hier iets aan toe door te focussen op
fans van een zwarte bekende atleet. Duvall en Heckemeyer (2018) argumenteren dat onderzoek zich
hier meer op moet focussen. Hamilton is een belangrijk figuur binnen de Formule 1-wereld, die de
aandacht voor activisme zoals BLM verhoogt.
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Bijlage 1 – Toestemmingsformulier Nederlands
TOESTEMMINGSFORMULIER (Informed Consent)

Betreft: Onderzoek fans Lewis Hamilton

Ik verklaar hierbij op voor mij duidelijke wijze te zijn ingelicht over de aard, methode en doel van het
onderzoek.

Ik begrijp dat:
☐ Ik mijn medewerking aan dit onderzoek kan stoppen op ieder moment en zonder opgave van reden
☐ Gegevens anoniem worden verwerkt, zonder herleidbaar te zijn tot de persoon
☐ De opname vernietigd wordt na uitwerking van het interview

Ik verklaar dat ik:
☐ Geheel vrijwillig bereid ben aan dit onderzoek mee te doen
☐ Toestemming geef om de resultaten van dit interview te laten verwerken in een verslag of
wetenschappelijke publicatie
☐ Toestemming geef om het interview op te laten nemen door middel van een voice-recorder

Handtekening: ………………………………………………………..
Naam: …………………………………………………………………….
Datum: ……………………………………………………………………

Onderzoeker
Ik heb toelichting verstrekt over de aard, methode en doel van het onderzoek. Ik verklaar mij bereid
nog opkomende vragen over het onderzoek naar vermogen te beantwoorden.
Handtekening: ………………………………………………………..
Naam: …………………………………………………………………….
Datum: ……………………………………………………………………
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Bijlage 2 – Toestemmingsformulier Engels
CONSENT FORM (Informed Consent)

Subject: Research Lewis Hamilton fans

I hereby declare that I have been clearly informed about the nature, method and purpose of the
research.

I understand that:
☐ I can stop participating in this research at any time without giving any reason
☐ Data is processed anonymously, without being traceable to the person
☐ The recording will be destroyed after the interview has been completed

I declare that I:
☐ Am willing to participate in this study completely voluntarily
☐ Give permission to incorporate the results of this interview in a report or scientific publication
☐ Give permission to have the interview recorded by means of a voice recorder

Signature: ………………………………………………………..
Name: ……………………………………………………………..
Date: ……………………………………………………………….

Researcher
I gave an explanation of the nature, method and purpose of the research. I declare that I am willing to
answer any further questions about the research
Signature: ………………………………………………………..
Name: ……………………………………………………………..
Date: ……………………………………………………………….
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Bijlage 3 – Topic lijst Nederlands
Legenda:
Dikgedrukt = topic
·

= vraag

à = probe

Algemeen

·

Hoe oud ben je en waar kom je vandaan?

·

Hoe lang kijk je al Formule 1?

à Hoe is dat gebeurd?
à Ben je ook al zo lang fan van Hamilton?
·

Wat vind je zo leuk aan F1?

·

Hoe lang volg je Hamilton al op sociale media?

à Ben je zelf ook al zo lang actief op sociale media?
à Hoe ben je fan geworden van hem?
Fans van Lewis

·

Wat vinden F1 fans over het algemeen van Lewis Hamilton?

·

Wat vind je van andere Lewis Hamilton fans?

·

Wat houdt het in om je te identificeren als Hamilton fan?

Hamilton

à Wanneer kan iemand zich een Hamilton fan noemen volgens jou?
à Vertel wat meer over de F1/Hamilton fan community

Interactie

·

Voel je je verbonden met andere Hamilton fans?

·

Zoek je zelf actief naar berichten over activisme?

à Zo ja, wat voor soort content zoek je op?

·

Wat is de impact van sociale media op de interesse van fans en
de relatie van fans met Hamilton?
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·

Is er door de jaren heen een verschil te merken op sociale media
van F1 qua activisme? (kijkend naar zowel coureurs als fans)

Activisme

·

Welke (maatschappelijke) problemen denk je dat belangrijk zijn
voor Hamilton?

à Vragen naar Black Lives Matter, veganisme
·

Hoe belangrijk is Lewis’ activisme voor jou?

·

Denk je dat Hamilton’s activisme invloed heeft op jouw
politieke mening/positie?

à Is er een verschil in je positie voor en na je Hamilton fan was?
à Heeft het ook invloed op de dingen die je post op je eigen sociale
media?
·

Hoe zit het met andere coureurs en activisme?

à Wat doet Hamilton anders/beter? En zijn fans?

Identificatie

·

Zijn er bepaalde normen en waarden die je hebt aangenomen
van Hamilton?

·

Heb je het gevoel dat je een band hebt opgebouwd met
Hamilton?

à Heb je het gevoel dat Lewis zijn fans direct aanspreekt? Hoe voel je je
daarbij?
Afsluiting

·

Zou je kunnen zeggen dat Hamilton een idool is voor jou?

à In welke opzichten?
·

Vragen of de participant zelf nog iets heeft toe te voegen
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Bijlage 4 – Topic lijst Engels
Legenda:
Dikgedrukt = topic
·

= vraag

à = probe

General

·

How old are you and where are you from?

·

How long have you been watching Formula 1 for?

à How did that happen?
à Have you been a Lewis Hamilton fan for that long as well?
·

What do you like so much about F1?

·

How long have you been following Lewis Hamilton’s social
media?

à Have you been active on social media for that long yourself?
à How did you become a fan of his?
Fans of Lewis

·

What do F1 fans think about Lewis Hamilton in general?

·

What do you think about other Lewis Hamilton fans?

·

What does it mean to (self)-identify as a Hamilton fan?

Hamilton

à When can someone call themselves a Lewis Hamilton fan according to
you?
à Tell me a bit more about the Hamilton/F1 community?

Interaction

·

Do you feel connected to other Lewis Hamilton fans?

·

Do you actively search for content about activism yourself?

à If yes, what do you look for?

26

·

What is the impact of social media on fans’ interest in and
relationship to Lewis Hamilton?

·

Can you see a difference on social media throughout the years in
terms of activism within the F1 community? (looking at both
drivers and fans)

Activism

·

What issues do you perceive as to be important to Lewis
Hamilton?

à Ask about Black Lives Matter, veganism
·

How important is Hamilton’s activism to you?

·

What impact does Hamilton’s activism have on your political
position/opinion?

à Is there a difference between your position before and after you
became a Hamilton fan?
à Does it influence what you share on your social media?
·

What about other drivers and activism?

à What does Hamilton do better? Or his fans?

Identification

·

Are there any values that Hamilton has taught you?

·

Do you have the feeling that you’ve built a connection with
Hamilton through social media?

à Do you get the feeling he addresses his fans directly? How does that
make you feel?
Conclusion

·

Could you say that Hamilton is an idol for you?

à In what ways?
·

Ask if the participant has any questions or has anything to add
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Bijlage 5 – Codeboom

Categorie

Thema

F1 fan sinds

F1 algemeen

Waarom F1 fan

F1 algemeen

Waarom Hamilton fan

Fans

Mening F1 fans Hamilton

F1 algemeen

Verbondenheid fans

Fans

Identificatie als Lewis fan

Fans

Activisme fans

Interactie

Activisme Lewis

Activisme

Connectie fans-Lewis

Fans

Sociale media Hamilton

Fans

Activisme in F1

Activisme

Discussies

Interactie

Hamilton vs andere coureurs

Activisme

Knielen in F1

Activisme
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Activisme coureurs

Activisme

Identificatie met Lewis

Identificatie

Lewis idool

Identificatie
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Bijlage 6 – Transcript Britt
Onderzoeker: Oke, kun je- kun je even wat zeggen om te kijken of ‘ie het pakt
Participant 1: Ja, hoor je me nu?
Onderzoeker: Yes super. Oke, nou, we beginnen gewoon ff algemeen, hoe oud ben je en waar kom je
vandaan?
Participant 1: Eh ik ben 23 en ik kom uit België, Limburg, in België haha
Onderzoeker: Hahaha en hoe lang kijk je al Formule 1?
Participant 1: Uuuhm, ja vroeger keek ik wel mee met mijn vader maar ik denk dat ik echt actief ben
beginnen volgen toen ik eh ja hoe oud was ik toen 19 ofzo 2016 denk ik
Onderzoeker: Oh oke ja ja oke dus het kwam eigenlijk door je vader dat je bent begonnen met kijken
Participant 1: Ja vroeger als kind wel maar daarna heb ik het wel terug opgepakt want ik heb vier jaar
in Nederland gewoond en ja Max Verstappen in Nederland enzo
Onderzoeker: Oh ja ja ja
Participant 1: En toen ben ik het wel terug beginnen volgen dus
Onderzoeker: Oke ja oke uh en was je meteen vanaf het begin ook al fan van Hamilton of kwam dat
later pas?
Participant 1: Nee dat was wel vanaf het begin ja
Onderzoeker: ja oke?
Participant 1: Ja maar 2016 was grappig dat is het jaar dat Rosberg natuurlijk wereldkampioen was
Onderzoeker: Ja idd
Participant 1: Dus eh ja dat vond ik toen zo spannend en toen ben ik het eigenlijk blijven volgen
Onderzoeker: Uhu en wat vond je dan zo leuk aan Hamilton, waarom ben je fan van hem geworden?
Participant 1: Uh goeie vraag eigenlijk ik denk dat- dat ie een bepaalde uitstraling toen al had ofzo
van en hij was sowieso heel goed dus als fan zie je natuurlijk wel dingen graag als het goed gaat
sowieso uh maar ik denk ook gewoon, ja- ik heb ook wel grote passie van Senna enzo dus hij was ook
wel zo Senna fan en dat- dat hing een beetje samen op een of andere manier
Onderzoeker: Ja ja oke ja snap ik en ben je ook al sinds 2016 actief op sociale media zoals Twitter
enzo?
Participant 1: Uh twitter niet Twitter is pas twee/drie jaar geleden dat ik dat- ja twee jaar geleden ofzo
dat ik dat actief volg. Facebook wel Instagram enzo toen dus eh ja toch wel
Onderzoeker: Oke ja en ik neem dat je dan ook gewoon toen je dan meer actief werd op Twitter enzo
dat je toen ook meteen Hamilton bent gaan volgen?
Participant 1: Ja dat wel ja, ik weet niet meer precies wanneer maar op begeven moment wel ja

30

Onderzoeker: Ja maar het is wel al een tijdje dat je hem al volgt op social media actief
Participant 1: Ja, ja
Onderzoeker: En ook gewoon op Twitter, ook nog andere sociale media?
Participant 1: Uh Instagram vooral, ja Facebook was toen maar ik heb geen Facebook meer nu dus het
is vooral Instagram en Twitter nu
Onderzoeker: Ja die zijn ook wel het actiefst, Facebook is ook wel een beetje kut haha het is Facebook
haha
Participant 1: Ja dat is wat meer- ik weet ook niet doet ie zelf nog posten op Facebook ik denk dat dat
gemanaged wordt ofzo toch
Onderzoeker: Ja volgens mij wel, dat is meestal ook dan dat ze posts van Twitter of Instagram nemen
en die herposten op Facebook
Participant 1: Gewoon daar posten ja precies
Onderzoeker: Ja precies dus dat is niet heel speciaal verder
Participant 1: Ja dat doet ie zelf ook wel vaak he op eh Twitter ofzo gewoon screenshots van zijn
Instagram
Onderzoeker: Ja klopt klopt ja lekker makkelijk haha
Participant 1: Ja
Onderzoeker: Ja ben je ook veel in contact met andere Lewis Hamilton fans?
Participant 1: Uh dat valt mee
Onderzoeker: Ja?
Participant 1: Uhm ja de Formule 1 is hier nog niet haha eh opgepikt haha we hebben nog geen Max
Verstappen hier dus eh terwijl ik woon in Hasselt waar die vandaan komt maar dat weten mensen hier
niet haha nee ik eh ik heb wel een paar vrienden die het af en toe volgen maar niet zo- niet zo actief
als ik nee
Onderzoeker: Nee oke en op sociale media dat je andere accounts andere personen, daar wel meer?
Participant 1: Ja op Twitter wel, op Twitter is wel de grote community maar ja die mensen zie ik dan
niet maar
Onderzoeker: Haha maar daar kom je dus wel veel andere Hamilton fans tegen?
Participant 1: Ja ja
Onderzoeker: Ja ik zie dat je een McLaren trui aan hebt
Participant 1: Oh ja hahaha ja
Onderzoeker: Dus McLaren fan haha
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Participant 1: Ja ik heb de verkeerde trui aangedaan haha ja precies ja
Onderzoeker: Uhm maar over het algemeen als je kijkt naar Formule 1 fans, wat denk je dat die over
het algemeen van Lewis Hamilton vinden? Als je kijkt naar je eigen land ofzo
Participant 1: Moeilijk, ik denk… ja als fan is het heel makkelijk om te denken dat iedereen hem wel
geweldig vindt maar… ja tegelijkertijd is er ook wel heel veel- als ik kijk naar mijn ouders
bijvoorbeeld alleen al dan eh dan is het vaak van eh pff hij is toch niet zo goed of- of ik weet niet er
zit wel een bepaald stigma rond hem van niet… niet geweldig te zijn ofzo
Onderzoeker: En wat vind je daarvan?
Participant 1: Ja kut hahaha ja ik eh-ik eh snap sowieso niet hoe dat er nog getwijfeld wordt aan of hij
niet de beste aller tijde is ik bedoel alleen al als je kijkt naar de cijfers en dat soort dingen. Maar ik
denk dat het ook vaak makkelijker is om- hij is natuurlijk ook wat ouder ik denk dat dat ook
meespeelt, want nu met die hele eh ja Drive To Survive en alles wat daar rondhangt is- zijn er wel
veel jongere fans, ik ben zelf ook nog niet zo oud. Dan is het vaak moeilijker denk ik om eh fan te zijn
van iemand die eigenlijk al eh haha in zijn dertiger jaren is en die dan misschien niet meer zo hip ofzo
is wat hij eigenlijk wel is maar oke
Onderzoeker: Ja ja want hij is natuurlijk al wat langer in de F1
Participant 1: ja ik denk dat het- hoe zeg je?
Onderzoeker: Omdat ie natuurlijk wat langer in de F1 is en als je dan- he die fans die nu allemaal op
Twitter komen die zijn toch vaker he van- van Norris omdat die toch al wat jonger zijn
Participant 1: Ja ja precies
Onderzoeker: Uhm en ja wat vind je dan zoal van die andere Lewis Hamilton fans. Voel je je wel
soort van eenheid met elkaar of dat jullie wel samen betrokken zijn?
Participant 1: Ja
Onderzoeker: Ja?
Participant 1: Ja dat wel
Onderzoeker: Als je kijkt naar Hamilton fans, wat denk jij dat het inhoudt om je te identificeren als
een Hamilton fan? Wat komt daar bij kijken?
Participant 1: Hahaha uuuhm… ik denk gewoon hem actief volgen, uhm uhm kijken wat ie doet, uhm
supporten voor hem in de race, uhm… ja… wat nog meer? Ik eh… ja wat is fan zijn ja hahaha? Ja ik
eh - ik vind het moeilijk. Alles- ik- veel lezen over hem doe ik ook wel, omdat ja die jaren met
McLaren enzo heb ik niet actief meegehad in die zin dat ik toen niet echt actief was aan het kijken dus
hetzelfde wat ik eigenlijk met Senna heel veel heb, gewoon heel veel over hem lezen uh kijken wat iewat ie doet, waar- waar die voor staat enzo ja
Onderzoeker: Ja want je zegt zelf al wat is fan zijn? Je hebt natuurlijk ook denk ik verschillende
soorten fans zoals jij zegt jij leest heel veel erover, maar je hebt misschien anderen die doen alleen de
race kijken en dan hem supporten daarin
Participant 1: Ja ja
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Onderzoeker: Maar je vind dat dus gewoon even goed fan zijn?
Participant 1: Ja vind ik wel ik bedoel je hoeft niet uh uh actief in alles- ik- het is heel makkelijk om
ergens in gezogen te worden enzo want ik ben ook wel algemeen Formule 1 fan maar er is denk ik
geen enkele driver die ik niet- niet- per se niet zou supporten ofzo ik bedoel ik ben wel brede fan over
het algemeen alleen hij springt er voor mij heel erg uit omdat het- het is gewoon een bepaalde
persoonlijkheid wat hij heeft wat wel heel veel verschilt van alle andere coureurs denk ik. Hij is de…
ja… de enige die daar voor mij wel echt zo voor uitspringt in de zin van hij houdt zich niet alleen
bezig met het racen natuurlijk maar ook met allerlei andere dingen. En ook zijn hele leven- zoals ik
zeg als je over hem leest enzo zijn hele leven is wel een apart verhaal gewoon dus ja
Onderzoeker: Ja en als je dan hem inderdaad vergelijkt met andere coureurs qua wat hij doet op
sociale media qua persoonlijkheid in wat voor opzichten is hij anders daarin?
Participant 1: Ik denk dat hij veel persoonlijker- ik haha ik zag vandaag nog een post van Max
Verstappen ja dat- dat is gewoon een social media manager die af en toe ook met ons aan het lachen is
denk ik want het gaat helemaal nergens over, terwijl hij veel meer actief is in zijn eigen journey en
hoe die dat zelf allemaal ervaart en daar veel meer uitgesproken over is en- en veel meer denk ik ook
wel zelf bepaalt hoe hij zelf wil overkomen naar buiten toe uuuhm dus dat is een heel verschil denk ik
met- met al de rest omdat hij ook wel… dingen post als het- als het niet goed met hem gaat of- of als
ie ergens haha sad over is ofzo dat zie je niet vaak bij de andere dus dat is wel een stukje
persoonlijkheid
Onderzoeker: Ja maar voel je dan ook dat het- als je dan vergelijkt met andere coureurs, heb je dan
ook een soort van persoonlijker gevoel bij Hamilton omdat hij dus persoonlijkere dingen post dat je
een soort van, misschien een soort band met hem ook creëert daardoor?
Participant 1: Ja dat vind ik wel ja
Onderzoeker: Uhu het is echt meer dat hij direct ook zijn fans aanspreekt en niet alleen een social
media manager die maar alles uhm in de gaten houdt
Participant 1: Ja precies ja precies er zullen vast wel dingen zijn die nog gewoon gepost wordt door
andere mensen maar ik denk dat hij een groot deel wel zelf in handen heeft en dat maakt wel veel als
fan voel je je dan ook wel dichterbij daarbij terwijl dat niet altijd misschien zo is maar haha het voelt
zo wel in ieder geval
Onderzoeker: Ja maar het is wel gewoon een fijn gevoel?
Participant 1: Ja
Onderzoeker: He want ik bedoel hij is natuurlijk een Formule 1 coureur hij staat natuurlijk- ik weet
niet- heb je hem misschien ooit ontmoet ik weet niet eh
Participant 1: Nee nee
Onderzoeker: Maar het is misschien dan toch dat je een soort gevoel hebt dat je hem misschien kent
ofzo
Participant 1: Ja precies
Onderzoeker: Omdat hij wat persoonlijker doet op zijn social media
Participant 1: Ja
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Onderzoeker: Uhu ja
Participant 1: Ja idd
Onderzoeker: Uhm ja dus zoals je zei hij is natuurlijk persoonlijker op sociale media en natuurlijk de
afgelopen tijd was het heel veel met Black Lives Matter ook enzo daar was hij natuurlijk heel actief
in. Zoek je zelf ook heel actief naar berichten over dat soort activisme of is het echt gewoon je volgt
mensen zoals Hamilton uhm die daarover praten
Participant 1: Uhm… ik denk… mijn uhm ex vriendin nu maar in maart waren we nog samen. Die
deed daar ook wel heel veel mee, en die ging ook wel actief naar protesten enzo. Ik heb het toen niet
gedaan vanwege de corona want ik vond het toch nog wel kantje boordje uuuh maar in die zin heeft
zij me wel de afgelopen jaren wat- mijn-mijn kijk daarop verbreed enzo en toen Hamilton eigenlijk
toen dat een beetje heeft opgepikt en dat actief is beginnen posten uhm was het zovan… ohja dan toch
nog een stukje meer erin verdiepen om te kijken hoe of wat, want ja ik ben zelf gewoon wit natuurlijk,
blank dus het is heel moeilijk om eh… ik vind dat het vaak heel moeilijk is om daar niet cringey over
te zijn ofzo maar hij bracht dat op gegeven moment wel op een manier dat ik dacht van… ja dat eh…
hier ben- ben ik mee akkoord hoe hij het heeft aangepakt
Onderzoeker: Eh ja als je dan dus kijkt naar sociale media, welke maatschappelijke problemen denk je
dat belangrijk zijn voor Hamilton? Als je gewoon kijkt over het algemeen
Participant 1: Ik denk gewoon het- het algemeen… mensenrechten en alles wat erom heen hangt ook
wat hij met EndSARS heeft gedaan… maar ook het algemeen belang gewoon van van de mensheid en
be kind to each other dat is wel een beetje zijn algemene insteek denk ik maar ja sowieso Black Lives
Matter heel belangrijk voor hem. Ja… ik denk dat het- het general thema wat hij ook wel al langer
doet is gewoon van be kind to one another en accepteer elkaar enzo
Onderzoeker: Ja dat kun je natuurlijk heel veel dingen- dat slaat op heel veel dingen natuurlijk
Participant 1: Ja
Onderzoeker: Ja hoe belangrijk is zijn activisme voor jou op sociale media?
Participant 1: Uh ik vind het wel belangrijk in dat opzicht dat ik… dat ik het wel belangrijk vindt dat
in ieder geval iemand in F1 daar iets mee doet. Ik denk dat… er nogmaals- ik denk dat dat ook het
verschil is met hem ten opzichte van de rest is dat de rest het wat meer wat- ik bedoel we hebben dat
toen in het begin gezien dat Charles [Leclerc] en Max [Verstappen] toen actief gingen posten om niet
te knielen enzo en dat hij wel echt een tegengeluid daarin is. Maar ik ja ik vind dat wel ontzettend
belangrijk ja
Onderzoeker: Uhu ja en wat vind je dan van zo’n bijvoorbeeld van een Max of een Charles. Hoe vind
je dan dat andere coureurs erop reageren?
Participant 1: Ja ontzettend stom. Ik heb echt- ik ben- ja ik ik in 2016 ben ik dan naar Nederland
verhuisd. Ik had heel veel oudere collega’s Max top max dit, ik ben ook wel zeker een Max fan,
absoluut maar ja het wordt wel steeds moeilijker om voor hem die excuses te gaan verzinnen enzo
en… ik vind… dat je er dan niks over post maar dat je dan expliciet dingen- dat dat komt ontzettend
verkeerd over dus. Toen had ik wel zoiets van- pff ben ik toch even blij dat Lewis er nog is, weet je
wel, dat hij nog gezond verstand kan gebruiken ja
Onderzoeker: Ja ja dus in dat opzicht is ie wel een voorbeeld, dat hij zich wel daarover uit
Participant 1: Ja absoluut. Ja ik denk dat de rest ook echt wel een voorbeeld aan hem moet nemen dus
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Onderzoeker: Denk je dat ze dat ook doen?
Participant 1: Nee hahaha nee ik denk… hij heeft dat in het begin toen ze pas die- die ehm… weet je
wel dat statement wouden doen wat ze nu nog altijd doen maar wat Ziggo nooit uitzendt van End
Racism… ik denk dat ie toen iets had gezegd van ik ben in gesprek gegaan met iedereen en uh om ze
te proberen overtuigen ofzo ik vraag me af hoe dat- hoe dat gelopen is of mensen echt naar hem…
want ik kan me ook voorstellen dat een Max denkt uh ja boeien wat interesseert mij dat nou. Ik vraag
me ook af of ie wel echt iets daarin heeft kunnen- kunnen betekenen, hopelijk wel natuurlijk maarja…
ik weet het niet
Onderzoeker: Je hebt dan die voorbeelden van Charles en Max die dan heel duidelijk er wel iets
zeggen op sociale media maar dan eigenlijk in negatieve zin van ik doe het niet. Maar wat vind je dan
van de mensen die er eigenlijk helemaal niks over zeggen?
Participant 1: Ja vind ik dubbel, ik denk dat het ook een beetje… langs de ene kant denk ik ja ik snap
ook wel heus dat iedereen niet… uhm actief- politiek activist moet zijn maar langs de andere kant
denk ik wel… door het- door het er niet over te hebben helpt het ook niet. En ik denk dat het zo’n
basis iets is, ik bedoel wat Mercedes ook altijd tweet want het is geen- het is eigenlijk niet politiek, het
is gewoon over- het gaat gewoon over mensenrechten en dat iedereen dezelfde rechten moet hebben
dus ik vind dat wel dubbel. Ik snap heus wel dat er- dat er bepaalde atleten zijn die zich daar niet
graag over uitspreken, maar… het is wel- het is wel een… een gat ofzo dat valt in die stilte van eh ik
praat er niet over en ik zeg er niks over dus. Het is heel erg dubbel
Onderzoeker: En als je dan kijkt naar F1 fans, dus niet alleen van Hamilton, van andere fans. Denk je
dat er ook een verschil is tussen fans van Hamilton en dan de fans van andere coureurs die zich niet
daar zo specifiek over uiten op sociale media
Participant 1: Hmm… ja vast haha ja… ja ik moet zeggen dat- dat er denk ik ook wel een stuk van de
mensen die ik bijvoorbeeld volg van andere fans dan, dat er ook wel een merendeel fans tussen zit die
niet per se fan is van Lewis Hamilton maar het wel eens is met zijn boodschap en daar ook wel over
kan praten. Maar er zit ook wel een heel groot stuk tussen natuurlijk die- die daar ontzettend tegen
zijn of- of zelf niet eens tegen maar zoiets hebben van uh… met zijn Black Lives Matter altijd, laat het
maar gaan. Ja, natuurlijk ik- ik- Twitter is ook heel erg, als ik het specifiek over Twitter heb, zo’n heel
erg uhm, zwart gat af en toe waar het moeilijk is om anderen uh… geluiden te zien als je zelf heel veel
volgt van het ene natuurlijk dus ik moet zeggen dat ik geluk heb dat er niet heel veel fans zijn die ik
tegenkom die daar ontzettend tegen zijn ofzo.
Onderzoeker: Uhu maar… ja Hamilton fans zijn dus eigenlijk altijd positief, want ik denk niet- vind
jij dat als Hamilton fan, en je bent het niet eens met wat hij allemaal doet op sociale media. Denk je
dan dat je jezelf een Hamilton fan kan noemen?
Participant 1: Nee dat vind ik niet. En ik- ik denk ook niet dat echt… ik denk dat er weinig mensen
zijn die- die… die bestaan die wel heel groot fan kunnen zijn van hem als racecoureur en niet ook een
toch een klein stukje dat- dat volgen en het daar wel mee eens zijn. Ik denk dat je dan misschien meer
een volger bent dan een fan ofzo
Onderzoeker: Dus he eigenlijk gaat het samen, Hamilton de race coureur en Hamilton als activist. Dat
is eigenlijk gewoon iets wat je samen kan zien zeg maar, dat hangt niet los van elkaar
Participant 1: Nee voor mij niet. Dat is daarom dat ik het ook vaak moeilijk heb met andere mensen
zoals Max [Verstappen] ofzo, dat hangt voor mij toch ook samen. Ik vind het heel moeilijk om te
zeggen van… ja dat kan ik wel, ik bedoel dan ben ik natuurlijk super blij haha, maar toch zit er dan zo
dat geluid in van… ja het blijven mensen natuurlijk dus als je dan actief moet supporten voor een
mens kan je niet alleen vind ik naar de race resultaten kijken en zeggen van oh goed. Maar niet aan de
rest ook denken op de een of andere manier
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Onderzoeker: Uhu ja ja, uhm. Denk je dat Lewis zijn activisme invloed heeft op jouw politieke positie
of jouw mening in de politiek.
Participant 1: Hmmm… uhm… hmmm… misschien wel in de zin niet- in de zin van dat ik misschien
meer dingen… wat dieper zou bekijken voordat ik er een oordeel over vel. Maar niet dat ie zegt- als
hij zegt A zeg ik ook A op die manier, maar wel van… ja omdat ie over bepaalde dingen praat waar ik
misschien anders niks over wist ofzo dat het dan wel- ja daar word ik wel door beïnvloed in die zin
Onderzoeker: Ja dus in die zin van dat je eigenlijk wel dingen van hem leert
Participant 1: Ja, ja precies
Onderzoeker: Uhu ja, en als je dan kijkt uhm voordat je Lewis Hamilton fan werd of was en dan nu,
zie je dan ook echt een verschil in van misschien qua berichten op sociale media. Is daar een verschil
in qua activisme voor en na misschien doet of ziet op sociale media?
Participant 1: Hmmm… ik denk voor dit jaar dat het niet echt zo was. Omdat hij natuurlijk pas- hij
heeft altijd wel dat soort dingen gepost maar het is pas dit jaar echt actief geworden dus. Daar zit wel
een- een verschil in… uuuhm… maar ja het kan ook mijn perceptie zijn dat het pas de laatste tijd is
hoor
Onderzoeker: Ja want bijvoorbeeld met Black Lives Matter dit jaar was natuurlijk ineens heel erg
groot
Participant 1: Ja precies dus die- die hele movement. Maar hij heeft zich altijd wel uitgesproken
natuurlijk tegen racisme en gewoon hoe hij zijn leven heeft beleefd al die tijd. Ik- ja
Onderzoeker: Als je dan kijkt naar je eigen sociale media. Is dan wat hij doet- heeft dat dan ook
invloed op jouw eigen sociale media. Doe je nu misschien ook meer posten over activisme of support
of- he
Participant 1: Ja dat wel denk ik. Hij maakt het- hij maakt het ook wel makkelijk in die zin uhm…
uhm… omdat natuurlijk een publiek figuur is dus als hij dingen gaat posten dan kan je het al snel
reposten en dan brengt het ook wat meer aandacht. Als je zelf iets gaat zeggen van Black Lives Matter
dan is het gewoon van oh ja scroll scroll scroll of zo, hij maakt het in die zin wel makkelijker om
uhm… het geluid te verspreiden ofzo op de een of andere manier. Ik merk ook wel dat ik zelf op
Instragram vaak dingen repost van hem die ik misschien zelf niet zou posten omdat ik mezelf niet zo
belangrijk vind haha. Maar ja dan, het maakt het wel makkelijker om het geluid te verspreiden. En
dan- dan… ga je wel in discussie met andere mensen enzo, dat vind ik wel altijd wel leuk als mensen
er dan ook op reageren. Misschien mensen die F1 helemaal niet volgen maar ja.
Onderzoeker: Ja dus ja je hebt inderdaad dan ook discussies erover met andere mensen?
Participant 1: Ja absoluut
Onderzoeker: Uhm ja en dan zijn er dan ook bepaalde normen of waarden die je hebt aangenomen van
Hamilton?
Participant 1: Nee niet anders dan de waarden die ik misschien zelf al had
Onderzoeker: Het is meer misschien van dat hij de normen en waarden die jij hebt bevestigd hij en
daarom is het misschien dat je-
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Participant 1: Ja ja precies dat vooral. Ja ik was altijd al anti-racist en- en hij heeft dat alleen nog maar
meer- meer bevestigd. Maar in die zin ben ik gewoon meer erover gaan weten en erover gaan zoeken
door hem, nog meer ofzo
Onderzoeker: Uhu ja ja. Uhm… ja en… kun je dan wel een beetje concluderen van dat Hamilton wel
een soort idool is voor jou?
Participant 1: Ja toch wel. Ja absoluut. Niet alleen qua- qua prestaties ofzo maar… gewoon hoe die in
het leven staat vind ik wel iets om naar op te kijken over het algemeen
Onderzoeker: Ja want je had het in het begin ook over- hij heeft een bepaalde uitstraling ook
Participant 1: Ja
Onderzoeker: Wat bedoelde je daar precies mee? Ten opzichte van de andere coureurs
Participant 1: Uh hij wordt natuurlijk gezien als een van de eerste die F1… wel ook he- hij is een
soort ster geworden natuurlijk dat was vroeger wat minder zo, en dat was iets meer saai- of saai iets
maar hij- of saai in de zin van je bent F1 fan of je bent het niet. Maar hij is ook wel een soort
wereldster geworden ofzo dat is wel een bepaalde uitstraling die hij heeft die andere niet hebben. Bij
anderen blijft het misschien iets meer bij racen ofzo
Onderzoeker: Ja uhu. Uhm… ja we hebben nu nog hoeveel races drie races
Participant 1: Ja
Onderzoeker: Maar vind jij dan als je kijkt naarParticipant 1: Vier toch? Doen ze niet dubbel… bahrein
Onderzoeker: Oh ja klopt dubbel
Participant 1: Haha ik dacht al panic attack
Onderzoeker: Hahaha nee vier klopt het is snel gegaan. Maar als je dan kijkt he naar het afgelopen
seizoen met Black Lives Mtter, wat Hamilton er allemaal voor heeft gedaan. Als je dan kijkt naar F1
kijkt. Vind jij dat ze genoeg doen of hebben gedaan?
Participant 1: Nee
Onderzoeker: Nee?
Participant 1: Nee hahaha
Onderzoeker: Haha leg uit
Participant 1: Ja… als ik het alleen al- ik kijk wel op Ziggo natuurlijk omdat ik wel eh Olav Mol zn
stem vind ik wel beter dan die we hier in België hebben maar als ik daar alleen al kijk dat ze daar- de
eerste keer dat End Racism moment was helemaal wauw ofzo maar nu wordt het niet eens meer
uitgezonden eigenlijk de helft van de tijd. Het is altijd nog heel rommelig, ze doen ook natuurlijk
echt… in mijn optiek domme dingen met We Race As One groot te promoten en dan niet daarmee op
te volgen, toch in Saudi Arabië te racen en daar gaan rekening mee te houden… eigenlijk nog niet
genoeg het gesprek aangaan. Ik denk dat daar echt wel… een discussie in mogelijk was geweest met
bijvoorbeeld Hamilton of ook andere mensen die daar met alle coureurs ofzo, wat meer aan zouden
kunnen doen om, dan alleen die boodschap brengen en dan alleen- het is heel vaak gewoon- het lijkt
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gewoon op een marketing iets. Meer dan dan- dan iets anders. En ook met dat hele- toen hij dat shirt
aan had van Brianna Taylor toen hij dat niet meer mocht enzo. Dat geeft gewoon een verkeerd signaal
denk ik. Dat er alleen al over moet worden nagedacht worden dat dat dan misschien niet mag ofzo dat
vind ik heel verkeerd
Onderzoeker: Dus eigenlijk komen ze hun boodschap niet echt na
Participant 1: Nee
Onderzoeker: Het is eigenlijk meer gewoon marketing waarschijnlijk
Participant 1: Ja, ja
Onderzoeker: Ja, denk je dat ze volgend seizoen ook nog ermee doorgaan, met het knielen en We
Race As One
Participant 1: Dat is altijd zoiets gevoelig he, wanneer gaan ze ermee stoppen een keer?
Onderzoeker: Ja want het stopt natuurlijk niet, racisme
Participant 1: Nee, ik- ik denk dat- dat Mercedes wel… wel daar mee door blijft gaan. Ik denk dat die
ook wel een hele duidelijke boodschap hebben gegeven. Maar ik denk op begeven moment dat F1 het
wel wat meer op de achtergrond zal duwen. Misschien dat ze het moment er nog wel in houden want
op zich… Ja ze moeten daar toch staan voor het volkslied. Dus ik kan me niet voorstellen dat ze dan
opeens gaan zeggen van ja nu mogen jullie allemaal terug recht staan ofzo, want ik denk dat Hamilton
ook wel- gaat blijven knielen sowieso… maar ik ben benieuwd hoe die overgang gaat gaan ja wantwat ze op begeven moment gaan verzinnen om er toch maar onderuit te komen of zo.
Ik bedoel dat idee heb ik wel dat ze dat proberen
Onderzoeker: Denk je als- ja Hamilton zoals je zegt zal waarschijnlijk gewoon blijven doorgaan met
het knielen en het activisme op sociale media enzo, denk je als hij daarmee door blijft gaan en
misschien ook de fans op sociale media van Hamilton als die dat ook blijven doen. Denk je dat dat
misschien nog effect gaat hebben of dat dat misschien iets kan doen?
Participant 1: Misschien wel, ik… ja… misschien wel misschien niet. Ik heb het idee of je bent heel
erg voor Hamilton of je bent heel erg tegen Hamilton. Ik denk ook niet dat zijn tegenhangers heel erg
makkelijk om te schakelen zijn, maar… uhm… maar hem gewoon maar, maar het idee van hem wel
te volgen en hem daarin te steunen. Dus ik denk ja en nee. Het is in die zin heel belangrijk dat ie dat
nog wel- vind ik toch nog wel blijft doen. Maar ik zie daar af en toe ja.. ik had liever zoals ik zei een
discussie of een gesprek daarin gewild uhm… dan gewoon die- die eenzijdigheid wat het nu is. Maar
ik denk zeker dat het wel invloed heeft als ie dat blijft doen ja
Onderzoeker: Ja zeker weten. Uhm weet je- zijn er iets van fangroepen bijvoorbeeld van Hamilton of
F1 fans die op bepaalde sociale media samen komen om te praten over activisme of actie te voeren
ofzo of- ben je misschien zelf deel daarvan? Of weet je van het bestaan af?
Participant 1: Nee, nee. Dat zal vast wel bestaan misschien… maar ja over het algemeen wel
groepen… Lewis Hamilton fans natuurlijk maar… ik denk dat over het algemeen in de fans er wel een
groot geluid is van uhm als ie bijvoorbeeld iets post om daar dan wel over te praten en dat soort
dingen. Niet alleen over het activisme maar ook gewoon over zijn andere posts natuurlijk maar dat
hoort er een beetje bij dus ik weet niet of er zo specifieke groepen zijn, daar zit ik zelf niet in, maar
het zal vast wel bestaan wel
Onderzoeker: Maar gewoon zo buiten- gewoon zo zeg maar op twitter ofzo heb je wel vaak dat je van
die discussies ofzo ziet of dat soort dingen. Het is niet per se een specifieke groep is van fans die
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zeggen we gaan nu dit doen of nu deze actie doen. Maar over het algemeen zijn die Hamilton fans wel
op sociale media dat ze zoiets hebben van oh ja we gaan deze discussie gaan of we doen meer- zoals
jij iets post op je eigen sociale post- gewoon iets op je eigen sociale media zetten, dat soort dingen dat
is wel veel aanwezig?
Participant 1: Ja, ja absoluut
Onderzoeker: Want dat creëert ook een soort verbondenheid denk ik
Participant 1: Ja inderdaad, ja inderdaad. Sowieso verbondenheid met het feit dat je fan bent van
hem… eh ja het hele verhaal
Onderzoeker: Ja ja oke even kijken nou ja… dat was het wel zo’n beetje ongeveer
Participant 1: Hahaha
Onderzoeker: Ik weet niet heb je zelf nog dingen die je wil vragen of die je wil toevoegen?
Participant 1: Nee nee niet echt
Onderzoeker: Nou dan wil ik je heel erg bedanken voor het interview
Participant 1: Ja graag gedaan
Onderzoeker: Dan ga ik de opname even stoppen
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Bijlage 7 – Transcript Luuk
Onderzoeker: We gaan beginnen met wat algemene vragen, Hoe oud ben je en waar kom je vandaan?
Participant 3: Ik ben uh 14… nee dat is een grapje haha uhm sorry. Ik ben uh 25 jaar, ik om uit eh
Nederland, uh Zevenbergen, ligt in de buurt van Breda ongeveer
Onderzoeker: En hoe lang kijk je al Formule 1?
Participant 3: Ik kijk Formule 1 sinds uh 2015
Onderzoeker: Oke en hoe ben je dan begonnen met kijken?
Participant 3: Uh ik ben begonnen haha met kijken omdat Max Verstappen naar Formule 1 ging
Onderzoeker: Oke dus je was de typische Nederlander die dacht
Participant 3: Yep ik was samen met mijn vader typische Nederlander
Onderzoeker: Uhu uhu
Participant 3: Ja mijn vader die kijkt eigenlijk al heel zijn leven, die is een tijdje gestopt en uh toen
dacht ik van ey leuk een Nederlander en toen dacht mijn vader yay we gaan kijken dus zo- zo ben ik
Formule 1 gaan kijken
Onderzoeker: Oke leuk uh maar wat vind je zo leuk aan Formule 1?
Participant 3: Uh ja gewoon auto’s vroom vroom haha lekker snel. Nee, gewoon de sport op zich en
het is natuurlijk heel mooi dat eh die verschillende constructeurs zeg maar, met verschillende motors,
verschillende auto’s, dat ze dit zeg maar laten zien en- en ja ook gewoon die coureurs die gewoon…
ja… facking goed zijn haha
Onderzoeker: Ja duidelijk, uhm ben je ook al vanaf het begin fan van Lewis Hamilton?
Participant 3: Uhm nee, ik ben halverwege het 2016, het seizoen van 2016 ben ik fan geworden van
Lewis Hamilton
Onderzoeker: Oke en waarom?
Participant 3: Ja ik weet niet wat- wat- wat het was. Uhm ik heb geen idee, gewoon… ja zijn…
uhm… rijstijl en hij als persoon trok me gewoon heel erg aan
Onderzoeker: Hm-hm, hm-hm, en uhm volg je hem ook al zo lang op social media?
Participant 3: Ja
Onderzoeker: Oke uhm wat denk jij dat Formule 1 fans in het algemeen van Lewis Hamilton vinden?
Participant 3: Ik denk dat Formule 1 fans in het algemeen over Lewis Hamilton vinden dat hij een
goeie coureur is uh dat voorop gesteld, en ik denk uh dat de meerderheid sowieso het heel mooi vindt
wat ie nu ook met zijn platform doet, uhm… maar er zijn ook wel uh fans die in mijn mening een
beetje jaloers zijn ofzo uh… omdat hun favoriet niet de snelste is, ja
Onderzoeker: Ja ja ja
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Participant 3: Maar ik denk over het algemeen uhm dat iedereen wel durft te zeggen dat het gewoon
een goeie coureur is
Onderzoeker: Uhu uhu ja ja uhm, volg je veel andere Lewis Hamilton fans?
Participant 3: Uh op Twitter volg ik wel uh… redelijk wat Lewis Hamilton fans
Onderzoeker: En wat vind jeParticipant 3: Maar ja, ik kies ze ook wel een beetje uit, want ook Lewis Hamilton fans, zitten rare
mensen tussen haha
Onderzoeker: Oke ja ik wilde net vragen, wat vind je van andere Hamilton fans, maar daar zijn dus
een beetje verschillen in
Participant 3: Ja, er is zeker wel een beetje verschil in en ik denk dat dat- dat is
de laatste jaren wel een beetje rustiger geworden denk ik. Zeker het laatste jaar en in 2019 uhm, maar
dr was- natuurlijk was het heel erg Vettel fans tegen Lewis fans en ook online en daarin zijn bepaalde
Lewis fans ook gewoon echt absoluut niet te genieten uhm… dus ja dat ik daar een beetje selectief in
ben… is- is wel logisch
Onderzoeker: Ja ja ja, ja zeker weten. En voel je je dan verbonden met die andere fans die je volgt?
Participant 3: Ja, ja omdat je toch zeg maar uhm… je- je support dezelfde coureur dus dat… uhm…
geeft toch altijd een gespreksonderwerp en je kan het altijd over vanalles hebben. Ja, doordat je dus
allebei… uhm zo iemand support uhm… ja bouw je zeg maar ook wel een soort vriendschap op en zo
en uh… ja dus dat...
Onderzoeker: Dus je hebt nu ook wel echt vriendschappen met Lewis Hamilton fans?
Participant 3: Ja
Onderzoeker: Hm-hm, leuk, uhm, hahaha. Wat denk jij dat het inhoudt om je te identificeren als een
Hamilton fan? Wat komt daar bij kijken?
Participant 3: Uhm… haha wat komt daar bij kijken… ja… uhm… god dat is een goeie… ik denk
gewoon… dat je uhm- wat het belangrijkste is dat je echt… zeker in- in het klimaat waar hij in is
opgegroeid en wat er af en toe nog steeds gebeurd qua racisme enzo, dat het heel belangrijk is dat je
wel echt laat merken dat je gewoon achter hem staat, wat natuurlijk logisch is en ik denk dat dat als
fan heel belangrijk is.
Onderzoeker: Ja, ja uhu duidelijk
Participant 3: En dan hoef je niet zozeer alle merch van hem te kopen of elke pet, wat ik wel doe maar
uhm… ik denk dat het heel belangrijk is om te laten merken dat hij als persoon gewoon ook uh ja… ja
wat ik zei
Onderzoeker: Ja dus het is- je vind eigenlijk van Lewis Hamilton als coureur en Lewis Hamilton als
persoon, dat is eigenlijk een soort van… dat moet je als samen zien. Dat kan je niet- je kan niet alleen
maar fan zijn van hem als race coureur
Participant 3: Nee, nee. Want als je fan bent van hem als racecoureur en je doet ja verder… ja is lastig
om- maar wat jij zegt inderdaad
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Onderzoeker: Uhu ja duidelijk. Uhm… uhm ja als je dus kijkt naar sociale media zoek jij zelf actief
naar berichten over activisme?
Participant 3: Hoe bedoel je die vraag?
Onderzoeker: Ja als je bijvoorbeeld- stel je zit op Twitter of Google of Facebook benoem het maar,
zoek je dan zelf berichten op die gaan over problemen in de maatschappij die- over activisme dat
soort dingen
Participant 3: Ja ik zie natuurlijk heel veel wat andere mensen delen. En dat- dat lees je dan wel zeg
maar. Uhm of als er iets gezegd wordt dan zoek je dat wel op en uhm… maar om nou te zeggen dat ik
super actief elke dag in de nieuwsapp zit, uhm haha nee
Onderzoeker: Nee oke duidelijk
Participant 3: Maar ik ben er zeg maar wel mee bezig weet je wel, niet dat ik alles- alles negeer
uhm… gewoon heel belangrijk dat wanneer iemand iets zegt en ik wil erin mee praten dan zoek ik het
op
Onderzoeker: Ja, ja. Uhm en welke problemen denk jij dat belangrijk zijn voor Lewis?
Participant 3: Uhm ja dat is natuurlijk uhm uh het- het racisme wat ie uh- wat ie ervaart, ervaren heeft.
Uhm dus dat maakt wel denk ik een heel groot deel van zijn leven uh… uh uit
Onderzoeker: Ja, ja uhm en hoe belangrijk is zijn activisme voor jou?
Participant 3: Heel belangrijk
Onderzoeker: Leg uit
Participant 3: Ik ben- ja ik ben zelf wit natuurlijk dus dat- das raar om te zeggen, maar uhm… hethet- ik vind het gewoon uh heel mooi dat ie ondanks wat andere mensen zeggen zijn uhm platform…
zo gebruikt. En ja zich gewoon absoluut vrij weinig aantrekt van… uhm van de mensen die zeggen
nee politiek hoort niet in sport en uh dus in dat opzicht is het gewoon heel belangrijk
Onderzoeker: Uhu ja uhm… dus wat denk jij dat de impact van social media is op de interesse van
fans in Lewis Hamilton
Participant 3: Die is heel groot. Want- mensen zien natuurlijk nu wat ie allemaal deelt, uhm en ik
denk uhm… ja misschien dan niet- niet echt de fans die ik ken zeg maar waar ik mee omga maar uhm
ik heb heus wel reacties gezien onder posts van hem van… uhm… ja ik heb je jaren gesupport uhm
maar nu je dit allemaal aan het delen bent hou ik ermee op. Wat natuurlijk facking raar is maar hahaha
Onderzoeker: Ja uhm… ja je bent al- je zegt- je hebt- je volgt hem al best wel een tijdje nu. Uhm kan
jij een verschil merken door de jaren heen op sociale media binnen de F1 community als je kijkt naar
de sociale media, wat er wordt gepost over activisme
Participant 3: Jazeker, das nu veel meer als- als voorheen. Uhm… hij- ja en dat- dat komt ook gewoon
omdat hij die problemen nu heel erg brengt uhm maar waar er voorheen totaal geen aandacht was uhm
is dat er nu wel. Dat merk je ook uh ja op sociale media uh dat mensen het er toch steeds meer over
hebben, ja en dat is wat hij wil bereiken ook natuurlijk
Onderzoeker: Uhu ja dus je denkt wel dat hij een impact heeft op de fans zeg maar op sociale media
Participant 3: Ja
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Onderzoeker: Uhu zie je dan ook veel meer discussies en zo misschien tussen mensen?
Participant 3: Ja
Onderzoeker: Uhu ja ja, uhm… ja als je dan Lewis vergelijkt met andere coureurs, wat vind je dan
van de andere coureurs? Want daar is natuurlijk wel best wel een verschil in te zien qua wat zij
allemaal doen met sociale media
Participant 3: Er is een heel groot verschil natuurlijk, waar Lewis heel veel post uhm posten andere
coureurs veel minder uhm en is de aandacht er veel minder… eh dus ik vind dat verschil te groot
Onderzoeker: Ja uhu ja
Participant 3: Uh ja
Onderzoeker: Uhm ja als je dan kijkt he dit jaar natuurlijk Black Lives Matter was heel groot, en toen
kwam Formule 1 met We Race As One, End Racism, het knielen. Vind jij dat F1 genoeg doet?
Participant 3: Ik vind dat F1 niet genoeg doet.
Onderzoeker: Oke, waarom?
Participant 3: En uhm misschien doen ze heel veel he achter de schermen, je weet het niet uh maar ik
vind dat F1 met een- met hun slogan naar buiten komt op social media, met zo’n video voor elke race,
met uh het knielen wat- wat in de eerste vier races zo slecht uh geregeld was ja dat niemand eigenlijk
wist wat ie aan het doen was en uhm… en vooral ook gewoon… ze zeggen het een maar ze doen het
ander weet je wel, zo voelt het een beetje wat je meekrijgt. Dus ik vind niet dat F1 genoeg doet
Onderzoeker: Ja en als je dan kijkt naar de coureurs zelf?
Participant 3: Uhm ja absoluut… dr zijn dr die doen niks, dr zijn dr die doen ook dus das opzich wel
uh- ik zou best wel wat… meer dingen van bepaalde coureurs willen zien, maar uhm… van degenen
die posten… uh ja is dat wel zeg maar… vind ik dat wel oke
Onderzoeker: Ja, ja maar eigenlijk vind je dus dat- dat ze allemaal hun grote platform zouden moeten
gebruiken?
Participant 3: Ja
Onderzoeker: Ja, ja ja omdat het dus wel invloed heeft op de fans en de sport
Participant 3: Absoluut invloed op de fans
Onderzoeker: Uhm en als je dan bijvoorbeeld kijkt naar Verstappen of Leclerc, want die namen
natuurlijk in het begin van het seizoen de moeite om te tweeten over waarom ze niet gingen knielen,
wat vind je daarvan?
Participant 3: Ja, vind ik echt verschrikkelijk. Nou ja, verschrikkelijk, ik vind het gewoon dom.
Waarom, ja… komt dat door de leeftijd? Geen idee… weet je, je hoeft het niet uit te leggen, als je het
niet wil doen dan doe je het niet. Uhm… weet je moeten ze helemaal zelf weten maar als je dan zo’n
excuus post wilt gaan maken dan- dan heb je de plank echt volledig misgeslagen... vind ik haha
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Onderzoeker: Uhu ja tuurlijk. Jij zegt natuurlijk ook leeftijd, dat is natuurlijk ook wel een discussie.
Want je hebt bijvoorbeeld een Norris die is- die is nog wat jonger dan een Max en die doet wel
knielen. Dan denk je van, ja, is het dan leeftijd of niet? Weet je wel zo, dat is toch een beetje...
Participant 3: Ja… ignorant
Onderzoeker: Uhm ja het is natuurlijk een beetje de vraag ook van he de movement was heel erg groot
dit jaar en het is natuurlijk nu al wat verminderd. Dus het is de vraag… zeg maar komend seizoen of
F1 blijft doorgaan met het We Race As One en of ze blijven knielen, dat soort dingen. Denk jij dat als
gewoon- want Lewis blijft sowieso gewoon doorgaan met zijn activisme, dat lijkt me duidelijk. Maar
denk jij als he als Lewis dat blijft doen, als de fans ook he daarin meegaan. Denk jij dat dat al invloed
kan hebben op de sport?
Participant 3: Dat denk ik wel ja.... absoluut
Onderzoeker: Wat denk jij dat de fans zouden kunnen doen?
Participant 3: Ja uh het enige wat we kunnen doen is- is blijven tweeten, posten uhm… en… dan ja…
haha ik zie ons- ik zie ons niet met fakkels en hooivorken naar- naar het kantoor van de FIA lopen van
uh hey doe dit nu, weet je wel. Maar ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat de fans ook zo
uhm… ja… uhm betrokken blijven. Want dan- dan kan F1 er bijna niet omheen
Onderzoeker: Ja uhu want zie je dat ook als je op je Twitter kijkt bijvoorbeeld, die betrokkenheid van
fans
Participant 3: Uhm het is natuurlijk aan het begin van het jaar was het veel groter uhm maar ik zie nog
steeds uhm… die- die betrokkenheid, alhoewel is die natuurlijk iets geslonken uhm dus aandacht voor
andere dingen. Er gebeuren meer dingen in de wereld maar natuurlijk toen was het echt, ja enorm
ineens, die- die movement. Uhm… maar ja ik zie nog steeds uhm… absoluut mensen die er mee bezig
zijn
Onderzoeker: Hm-hm, ja ja. Uhm… ja als je dan uhm… kijkt naar bijvoorbeeld Lewis zijn posts enzo,
uhm doe jij die zelf ook delen op jouw sociale media?
Participant 3: Uhm… ja over het algemeen deel ik verder eigenlijk helemaal ook niet zoveel dingen
op mijn sociale media. Ja, ik tweet wel maar… voorheen deed ik ook niet op Instagram alles in mijn
story of zo reposten dus dat- dat ben ik ook niet echt gaan doen uhm… daarvoor… maar ik ben op
Twitter wel heel erg bezig geweest met wel dingen delen en zo omdat dat ja dat toch het- grootste
platform is wat ik dan gebruik maar...
Onderzoeker: Ja, ja. Denk je dat Hamilton daar dan ook invloed op heeft gehad, wat jij post?
Participant 3: Ja dat, ja. Absoluut.
Onderzoeker: Ja, ja want je wil- want je zei ook al van, je wilt natuurlijk ook laten zien dat je hem
support, is dat dan ook een manier van he om dat aan te tonen van ik… I stand with him
Participant 3: Ja, absoluut. Maar dat is ook- ja je ziet… of in ieder geval ik wil niet- er zijn natuurlijk
ook uhm in de F1 community in de- in de- bij de fans zijn ook zwarte fans, zwarte mensen. Sorry als
ik dat een beetje raar zei maar uhm… ja aan die wil je ook laten zien dat je hun support weet je wel.
Dus het gaat ook niet- ja…
Onderzoeker: Ja, ja. Zeker weten. Uhm… denk jij dan dat Hamilton’s activisme ook invloed heeft op
jouw politieke meningen of jouw politieke positie?
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Participant 3: Ik ben al heel links dus… ja het- ik kan zeggen dat het alleen maar meer is geworden,
maar… ik was toch al, ja.
Onderzoeker: Dus misschien meer dat hij dan… zeg maar aansluit bij jouw… mening- dat je het een
beetje zeg maar het met elkaar eens zijn over zulke dingen. Dat hij het gewoon bevestigd.
Participant 3: Ja
Onderzoeker: Ja, ja, ja. Uhm en heb je dan ook nog bepaalde normen en waarden aangenomen van
hem of was dat ook meer iets van waar je al op een lijn mee zat?
Participant 3: Nja ik denk dat dat ook wel een beetje een lijn was
Onderzoeker: Ja en is dat dan ook uhm- das dan ook voor jou belangrijk denk ik, dat je fan van hem
bent omdat je je ook zeg maar- hetzelfde denken over zulke dingen
Participant 3: Ja
Onderzoeker: ja want het- ja. Als je bijvoorbeeld Charles Leclerc neemt ofzo
Participant 3: Ik zou het nu heel lastig vinden om echt, echt, echt fan te zijn van uh van iemand diedie weinig post en de sociale media niet gebruikt. Zeker ook de manier waarop ik erin sta
Onderzoeker: Ja precies, uhm… en heb je dan het gevoel dat je dan een band hebt opgebouwd met
Hamilton?
Participant 3: Ja, dat denk ik wel
Onderzoeker: Uhu, je hebt hem natuurlijk ook al een paar keer ontmoet, dat waren wel speciale
momenten natuurlijk
Participant 3: Ja haha
Onderzoeker: Maar ook als je bijvoorbeeld echt alleen op zijn social media richt of zo, heb je dan ook
het idee dat hij zijn fans direct aanspreekt?
Participant 3: Hij is niet zo super interactief met zijn fans over sociale media natuurlijk, maar ik
uhm… de posts die hij maakt met uhm waar ie het vaak over heeft over sending positivity en- enzo
denk ik ook absoluut echt wel dat ie- dat ie op die manier, dus niet een op een, zijn fans aanspreekt.
Maar ja dat- dat doet natuurlijk iedere coureur, uhm maar… ja ik denk wel dat hij uh een stukje
persoonlijker is.
Onderzoeker: Ja, ja, ja ja. En daardoor krijg je dus meer het gevoel dat je wel een soort van band met
hem creëert dus, omdat hij wat persoonlijker is
Participant 3: Ja
Onderzoeker: Ja, ja. Uhm… zou- zou je dan kunnen zeggen dat je Hamilton als een idool ziet?
Participant 3: Ja
Onderzoeker: Ja haha?
Participant 3: Jazeker hahaha.
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Onderzoeker: Harde lach haha. Maar in wat voor opzicht is dat dan. Omdat ie dus- he omdat jullie het
zo eens zijn met zulke dingen en… omdat ie zoveel heeft bereikt…
Participant 3: Ja gewoon uhm hij als mens ook en… uhm en van wat je dan natuurlijk meekrijgt over
social media en ja hoe die bij races is uhm… en omdat ik hem al een paar keer ontmoet heb uhm
gewoon… ja hij is- hij is zo ontzettend positief en- en lief voor zijn fans ook en uhm… ja ik vind dat
gewoon heel mooi aan iemand
Onderzoeker: Ja, ja. Dus hij is eigenlijk wel als je het vergelijkt met de andere coureurs, is ie wel een
soort van een speciaal iemand. Want eigenlijk kun je ze niet echt met elkaar vergelijken
Participant 3: Nee
Onderzoeker: Omdat ie zo persoonlijk is en zo
Participant 3: Iedereen is zijn eigen persoon natuurlijk
Onderzoeker: Ja, ja. Maar hij is natuurlijk wel echt- als je het vergelijkt met die anderen, zoveel
actiever op sociale media over deze problemen en gewoon hoe die- gewoon zijn persoonlijkheid en
hoe hij is op social media is gewoon heel anders vergeleken met die andere coureurs
Participant 3: Ja
Onderzoeker: Ja, ja. Zeker mee eens. Uhm ik weet niet of je zelf nog iets wil vragen of iets toe te
voegen hebt aan het interview?
Participant 3: Nee, nee ik denk het niet
Onderzoeker: Nee?
Participant 3: Nee
Onderzoeker: Oke nou dat was hem dan alweer
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Bijlage 8 – Transcript Stijn
Onderzoeker: Okay let’s just start then. Uhm I’m just gonna start with some general questions first.
So how old are you and where are you from?
Participant 2: So I’m twenty years old and I’m from Kingsland which is in England, in the UK
Onderzoeker: Okay uhm how long have you been watching Formula 1?
Participant 2: Uhm the first race I remember was Brazil 2008, so twelve years
Onderzoeker: Okay uhu that’s quite a long time already
Participant 2: Slightly hard- slightly hard to call F1 [inaudible]
Onderzoeker: And how did you start watching it? How did it happen?
Participant 2: Sorry?
Onderzoeker: How did you start watching, like how did you get into it?
Participant 2: Oh uhm I just remember one day sitting down and my older brother was watching it and
I kinda took a bit of an interest so I sat down and just started watching it and uh since- since then uhm
yeah just kinda grown as a bit of a passion and I dunno it’s just a sport I continue to watch and love
Onderzoeker: Okay so uhm what do you like so much about F1 compared to other sports?
Participant 2: Uhm… hmmm… I dunno uhm… I think it’s kind of part of the uncertainty and like you
never know what’s gonna happen and there’s so much involved throughout the whole weekend and
same for races like the strategy and like the weather and just, I don’t know… I don’t know it’s the
adrenaline and everything about it I love haha. I can’t really describe it. I don’t think there’s anything
like it
Onderzoeker: Yeah I mean I’m an F1 fan myself so I get what you mean. Uhm so have you been a fan
of Hamilton from the start as well or did that happen a bit later on?
Participant 2: Uhm since the start… I don’t really know, I think since the start because back then,
although the first race I remember was him winning the championship. Uhm… he was still not exactly
the best car, he was always like the underdog in a way. Like… you know… there was a period where
Red Bull were dominating a lot, so if Hamilton won then… you know… you’d think it was a good
race and you’d kind of, it was just the underdog really… just yeah… so I think kind of- I always want
the underdog to win so I think that’s probably a reason why I was a fan of him straight away and also
because he was British. He’s a British driver for a British team so I think that’s probably what
inspired me to be part of his fan base
Onderzoeker: Yeah that makes sense. For how long have you been following his social media?
Participant 2: Uhm… probably… tryna think uhm… probably since twenty… twenty-eleven twentytwelve
Onderzoeker: Oh that’s quite a long time already
Participant 2: Well I mean it’s quite a long time but uhm… but probably the platforms that I tend to
focus on have quite changed a bit. Probably it used to be more Facebook and it’s probably now a bit
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more Instagram. I feel like he’s a bit more open on Instagram and he just- whatever he’s feeling he’ll
just put out to the world
Onderzoeker: Yeah yeah so now you mostly follow him on platforms like Instagram and Twitter I
guess also
Participant 2: Uhm… yeah Twitter and Instagram are kind of like my two main… yeah
Onderzoeker: So you follow a lot of other Hamilton fans as well?
Participant 2: Uhm… to be honest I- I only probably started- I was always quite of a private person.
Like on social media I’d like other people’s things but I wouldn’t really interact with other people.
Not until like the start of this year, I was like- I basically made a new account both dedicated to
Formula 1 and motorsport and just enjoy interacting with new and different people, just sharing the
passion and the love for the sport. Uhm so I probably have met some Hamilton fans along the way
but… uhm I wouldn’t say I’ve gone out of my way to do that- It just- I- regardless of who you
support, at the end of the day we all love the same sport and like it kinda brings us together you know,
it doesn’t bother me. Whoever you support, it doesn’t bother me, I’m just there to enjoy
Onderzoeker: Hm-hm, so you do feel like connected to other fans because you do enjoy the same
thing
Participant 2: Yes
Onderzoeker: Okay yeah so what do you think that F1 fans in general think about Lewis Hamilton?
Participant 2: Uhm… I think some people would probably say he’s been lucky in his career. But… I
mean… I can understand why they’d say that but uhm… in the years with McLaren he didn’t have the
best car all the time. In some races- it’s probably track specific- fair enough some races he kinda did
have a decent car, but in other races Red Bull and Ferrari would seem like they were gonna win but
Hamilton would still win. Uhm… uhm… but then also the massive risk to then change to Mercedes…
like at the time like obviously you could have never predicted what would have happened but at the
time that was basically make or break his career. Luckily it kind of you know gave him, haha, another
five, nearly six world championships, but yeah… uhm… if- if you’re good enough then… you’ll
outperform the car and I think he’s definitely outperformed whatever car he’s sat in throughout his
career
Onderzoeker: Hm-hm. Yeah uhm… so… as a Hamilton fan do you think there are certain things that
you need as a Hamilton fan to identify as one, cause obviously there are I think uhm… different kinds
of fans within the F1 community. Do you think there are certain aspects that one needs to identify as a
Lewis Hamilton fan?
Participant 2: Uhm…
Onderzoeker: So not only looking at him as a driver but also him as a person on social media
Participant 2: Not necessarily… I wouldn’t say necessarily- I think as a person you have to.. like the
way I see it he has like an open perspective so… like his opinion can change depending on like
whatever he see or if someone you know writes research or a new study comes out so and then he’ll
try promote that, because he thinks that’s the right thing to do. I’d say perspective and also like a lot
of empathy for like some of these awful news stories you see in the media. Uhm and I think he just
tries to use his platform to try you know… make the people aware and try and spread the message and
do what he can to you know, do his bit really
Onderzoeker: Yeah hm-hm, so what issues do you perceive as important to Lewis Hamilton?
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Participant 2: Uhm sorry- uhm I think Black Lives Matter is definitely- probably on the top of his list.
Uhm, I mean I know there’s stories of- like I haven’t heard them- I don’t necessarily know
specifically what it was but I think he said in the past where there’s a couple of instances, especially
when he first started talking about racism in the paddock or from fans or whatever, which… I mean
you know the one who’s kind of stayed throughout this period. So… you know I think he’s just taking
the lead on that. Also, uh climate change is a big uh you know, I think that’s like another… uh… like
you know problem that he sees that needs to be well needs to give attention to uhm… which I think
again is right from him to do because he has such a big platform, so… anyone who follows him and
even the younger generations to like follow in his footsteps and you know… take action mostly.
Uhm… I know there are other.. uh issues he has raised on his platform. But I know he has talked
about EndSARS in Africa and other bits, but I think… Black Lives Matter and climate change seem
to be the two main issues he seems to consistently put out to the world and try to do his part
Onderzoeker: Hm-hm yeah, yeah. Black Lives Matter has been really big this year so obviously he
has been very vocal about that. Uhm do you- is Hamilton’s activism important to you?
Participant 2: Yes, because… in a way, although I’d like to say I’m actively tryna do my bit, in reality
I’m probably- like a lot of the time I’m just living my day-to-day life but seeing the stuff he puts out
there is a reminder to me that you know we still have to- although everyone’s like fighting their own
battles and liberating their lives, there’s still these issues that are at play and we still need to make
sure we do our bits to, you know make sure we do our bits and make these problems… like… do what
we can to basically end racism and uh make sure that our climate doesn’t get to a point where we
can’t go back cause yeah… so yeah I’d say it’s very imporant
Onderzoeker: Hm-hm yeah, so… you said you try to actively do something about it as well but
obviously it’s hard, but do you actively search for content about activism on social media?
Participant 2: Uhm… I wouldn’t say I personally go out of my way to find it cause I know- I know
it’s fair like if I read the news or if I find like this story I know that people like Lewis and other people
I follow will like share that stuff and then I’ll see it. And then I might click on the link and read the
articles and then you know take it in and then… you know…. so it’s-it’s probably not something I
actively- it’s not something I’m actively searching for but I’m very aware that it’s there. Uhm…
yeah….
Onderzoeker: Hm-hm, yeah, yeah. That’s clear. So uhm do you think that uhm social media has an
impact on fans’ interest in Lewis Hamilton, like the way he uses it?
Participant 2: Uhm… it’s interesting because… if this was probably like twenty years ago he wouldn’t
have a platform necessarily to do it and also, I think… say F1 drivers back then were very like, you’re
an F1 driver, that’s it. And probably even like the teams and the sponsors didn’t want them to like
raise issues- current affairs. Issues in the word cause that might damage their publicity or something.
Uhm but nowadays with social media and the platforms, uhm… I think it’s important that- they
almost are role models and you know use that voice. Say for example sustainability, I think a lot of
companies now are realising how important the environment and sustainability is. So having a driver
for a team who realises how important it is and uh say do in events or like spread an awareness I think
that’s a huge… like… it’s attractive to like any team, especially now. Especially if it fits in line with
the teams’ personal goals and targets, say for like carbon neutrality or whatever, yeah
Onderzoeker: Hm-hm, so yeah if you compare Hamilton to other drivers, uhm what do you think
about the other drivers? Because obviously they are very different to Hamilton in terms of how active
they are on social media, especially with the Black Lives Matter and We Race As One, there was
quite a lot of discussion about that. What do you think about that?
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Participant 2: Uhm… I know initially when this all came about there was a bit of controversy online
uhm within the F1 paddock and stuff about Black Lives Matter. Uhm… I think when it first came
around a lot of people probably weren’t that educated about it. Well I know- I mean- they probably
thought that… it will be here for like a day or two and then like next week it will have disappeared.
So I think a lot of people were uneducated at the start and were kind of… maybe not- I don’t wanna
say off put by it but… it… not off put by it but uhm… just… uhm… like they didn’t have the
confidence to really speak about it cause… I don’t really know why. But probably- I feel like…
especially- I think because there’s quite a few rookies and young drivers, they probably never had to
properly speak about such big issues like this to their audience sort of growing over these past couple
of years. So I think Hamilton coming in, who is one of the most experienced people on the grid, he’s
the only black driver on the grid, with the platform he has, and kind of taken the lead on it. He then
gave the other drivers the confidence to say yeah you’re right we need to do something about this.
And then use their platforms as well, uh to spread the message and spread the awareness
Onderzoeker: Yeah uhu. Uhm then you obviously have the examples of uhm Verstappen and Leclerc
who uhm- I mean they didn’t really take action on social media and like and educating their audience
but they did put out a tweet explaining why they weren’t gonna kneel before the national anthem.
What do you think about that?
Participant 2: Uhm… I mean I can kinda see both sides of it but I mean I know from their perspective
they think that whether you kneel or don’t kneel, that doesn’t- that shouldn’t define whether you’re a
racist or not a racist. In fact if you’re racist should be like determined on your day-to-day actions on
how you treat uh people of different backgrounds and uhm… yeah different backgrounds. So… I
don’t nece- I personally don’t see an issue with… whether you decide to kneel or not kneel because…
like I can- you know I can understand- if they don’t want to that’s fine, but just because they don’t
decide to kneel doesn’t mean they’re racist uhm… but uhm… I agree like they probably don’t put as
much… cause they have big platforms as well they probably don’t put as much awareness out there
about these issues, but I think that’s just kind of… it’s- you can tell it’s close to Hamilton’s heart and
like he just always trying to improve and better himself and trying to uhm… like just you know make
the world a better place. I think Hamilton wants to leave a legacy uhm within the F1 world and just
the world in general. And yeah I think he’s gone the right way around it
Onderzoeker: Yeah uhu. Uhm so does Hamilton also have an influence on what you post on social
media?
Participant 2: Can you repeat that again, sorry
Onderzoeker: Uhm if Hamilton also has an influence on what you post on social media, like has he
maybe made you post more about activism as well?
Participant 2: Uhm… I won’t… I mean I wouldn’t say… he necessarily effects directly what I post. If
I see- if i- I mean actually… sometimes. Like sometimes say if he’s posted something on Instagram
and there’s like a link to a video, I might then watch the video. And if I take it in and I think other
people need to hear this, then I’ll like link it and put it on my Twitter and yeah but it’s probably not
something I do that consistently. I mean I may be- uhm… if you post something on Twitter and then
like go through the comments and interact with other people, get their thoughts on it. I think I
probably do that more consistently. But yeah…
Onderzoeker: So those interactions are like more discussions about the subject that he’s talking about
or what- what are those interactions with other fans?
Participant 2: Uhm… I think it’s just getting like people’s different points of view on it. Uhm cause
you always- you always get people that will say… like… don’t get involved in like the politics and
like stuff, just stick to what you know and all that like stuff but… uhm.. I think creating discussion
about it is good because it gets people talking and the more people we can get talking about it then the
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more awareness you can hopefully spread. Uhm… but I think a lot of it is just kind of realising that
this is an issue and tryna be like optimistic for the future and… you know… yeah just
Onderzoeker: Yeah definitely, so… do you think the fans that do have discussions about it as well,
uhm not only Hamilton fans but just F1 fans in general, do you think that also has an impact on F1’s
social community?
Participant 2: Wait could you repeat that first part again please, sorry
Onderzoeker: Oh it’s fine uhm so do you think the discussions that the fans have uhmunder these
posts of Hamilton, do you think that has an impact on the F1 community as well? Uhm on other fans
maybe who don’t participate in discussions?
Participant 2: I mean… if you follow Formula 1 then… and you use social media then you’re likely to
follow Lewis Hamilton. So I’d say like… even if you see it and you like skim read it or you don’t
press on the link, you’re still seeing it. So it still has some level of impact uhm… obviously like if you
click on it and read it and watch a video or whatever, that’s likely to have more of an impact on you…
uhm I think a major thing is just the consistency cause if you consistent- if you consistently keep
seeing these messages and like you take it in and… like if you keep reading the similar- like a similar
message… I believe after a while that probably does alter like the way you think and your mindset,
and then I’d hope with that you then spread that message. Like you might not even mean to spread it
the message but… you then might- even if it’s not on social media, even if it’s like to close friends
and family you just know… I think it does… like have an impact and then it- I’d say it does end up in
other fan bases of other drivers. I think especially- especially… uh nowadays with like the younger
generations coming through, and they seem to be uhm like the main activists if you like- they’re kind
of leading the way for the rest of the population. Uhm… so… yeah I believe it spreads to other fan
bases… and that it’s probably only gonna get louder
Onderzoeker: Yeah, yeah uhu. So have you noticed that you’ve also spread it maybe to friends or
family or other fan bases?
Participant 2: Uhm… I noticed that… cause, obviously another thing uh… kinda linked to climate
change that Hamilton’s passionate about is like, vegan or plant-based diets uhm… so I’ve read some
of the stuff he put out about that and then there was a documentary I watched on Netflix and I was
kind of curious about it, so I watched that. And then- I’ve now started trying to like one or two meals
a week try and eat plant-based meals basically. Uhm and then obviously spread that to my family and
then I share the documentary and stuff to friends so… I feel like I kind of am beginning to do that.
Without even necessarily meaning to, it’s just kind of like from naturally curious to then thinking, I
wanna give this a go and tell other people about it uh yeah
Onderzoeker: Okay that’s good. Uhm so in that way well, it might not happen always like consciously
as you say, it might just happen without you really realising it. But do you think in that way people
like Hamilton might teach you new stuff or new values
Participant 2: Uhm… possibly. I mean I never really looked into plant-based, to use that example
again I never really looked into plant-based diets and vegan diets or… uhm… I- whenever I like heard
like about people being vegan like five years ago. I was always a bit like yeah but I’m not like- that’s
just not for me. I think now I’m definitely a lot more open to try different things and like different
lifestyles, different uh- if it means uh like it helps to reduce the carbon emission and help the planet
and like to make myself more healthy- uh just more fitter than you know- I’m- like something like
that I’m willing to give a go. I’m willing to try it so yeah
Onderzoeker: That’s great. Uhm… so… yeah I mean if you look at Hamilton’s social media
compared to other drivers you could say that Hamilton’s uhm for example Instagram is a lot more
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personal than other drivers’ uh social media uhm do you have a feeling that that makes you build
more of a personal connection with Hamilton compared to other drivers?
Participant 2: Uhm… uhm… I mean… possibly. I mean I guess by being like say putting out more
content and being more personal, you always get more personality and like underlying values and
what they stand for as a person. Uhm… so… do I get to know him better? I mean I always feel likeprobably if you were placed in a room with him, you’d probably have a lot more topics of
conversation. Cause like it’s just so diverse, so you could- I think yeah you probably do just get to
know him a bit more on a personal level. Uhm compared to some other drivers, cause probably some
other drivers, you know like they don’t really- I mean some other drivers that race are quite private
and don’t wanna post anything about their private lives. Which is fair enough, but, uhm… I think just
Hamilton realises that he’s got this platform and it’d be a shame to like have such a great platform but
then not to use it to raise uh current issues in the world, would be a bit of a shame
Onderzoeker: Yeah uhu, do you also get the feeling he addresses his fans directly?
Participant 2: Uhm… yeah. I believe he does address his fans quite directly. And… with a lot ofespecially his Instagram and stuff like say- it- it doesn’t seem like it’s being rehearsed or like planned.
It just seems like straight off the heart, like whatever he’s feeling, wherever he’s like happy and tryna
spread positive vibes. Or when he’s having a down day, or if he’s feeling grateful, whether then- I
think he just- whatever he feels he’ll put out to the world and uh just that transparency I think is- like
as a fan it’s nice to see. Cause a lot of people online, especially if you’re in that kind of position.
Probably… [inaudible] he put out like- everyone’s okay with his plan to put out. But he’s just being
open with his fans and I think that’s the best way to be- to be open and transparent with one another
Onderzoeker: Yeah uhu. So could you consider Hamilton as an- sort of an idol for you. Is it someone
you can look up to?
Participant 2: Uhm… I mean definitely- he definitely is… a like- when I was much younger I’d
definitely say he was an idol. If you ask me now I mean- he probably is more… like I do idolise him.
Uhm but it’s also like there’s probably loads of aspects of different people I idolise. Like his uhm…
his like charity work and just like… the way he interacts with his fans and just like the content he puts
out like I like that part of him. I’d like to have that part of him haha uhm so yeah I probably do idolise
him a bit yeah
Onderzoeker: Uhm yeah that was really about it really. I got all the questions I wanted to ask you in
so I don’t know if you have anything to ask yourself or anything you want to say?
Participant 2: Uhm… what just in general or like about Hamilton or?
Onderzoeker: Yeah just anything really, anything about the interview
Participant 2: How did you get into motorsport and F1?
Onderzoeker: How did I get into it? Uhm well obviously I’m Dutch and my dad started watching it
when Max came into F1 and at first I wasn’t really into it and then I think it was Spain 2016 when he
won. That was the first race I watched cause everyone was like oh my god he’s gonna win, so I
thought I’d join in and from that moment on I just really I just never quit watching it so. So yeah it’s
thanks to my dad really that I started watching it
Participant 2: Yeah I kind of… I think it’s kind of something that maybe not necessarily makes
Formula 1 unique, but with a lot of fans like you always hear that like either close friends or family
got them into it. Like, I dunno it’s just- it’s quite a nice thing to see. I just almost like passed down to
a generation of fans, like passionate- uh just love for the sport, it’s just yeah
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Onderzoeker: Yeah it’s mainly the thing- like obviously now you have things like Drive To Survive
where people get into it themselves but usually you hear about fans are yeah I got into it because of
my parents or passed through generations. It’s quite nice
Participant 2: It’s quite a- it’s funny because as like a kid growing up I was basically like this die hard
F1 fan and like a lot of my friends liked football and stuff. Like I watch international football, like if
England are playing but I’m not hugely into it. But everyone always- I was basically the only person
in my year at school or like in my friend group that liked F1. So everyone was always a bit like oh
you like F1 kinda thing and like it’s kinda different. But then in more recent things, because of things
like Drive To Survive and I think like that long with other things and if some of my friends are
watching, they kind of now- can understand and actually follow a bit like watch some races and it’s
like now they’ve realised, oh I see. But, yeah it’s just nice to see really, like new fans coming into the
sport uhm. And mainly back then like obviously we didn’t have all the digital side of things like
today, but even still, it’s still quite uh- like it wasn’t very accessible to like new fans I don’t think, like
probably ten years ago. Uhm but I think especially these last couple of years with Liberty coming in,
it’s definitely- like I’ve noticed a change like on the social medias, like the YouTube channel, uh like
Twitch. And uh with like the F1 Esports. I think it;s just great to you know- the next generation of F1
fans so
Onderzoeker: Yeah definitely, cause even now if I look at- I joined F1 Twitter I think aslo in 2016 or
17. Like if you compare that to now, it’s just- it’s funny to see how many more people are on it right
now. Cause back then you kinda knew everyone on Twitter and now it’s like so big, the community.
So it’s good to see that it’s growing so much
Participant 2: Yeah it’s kind of like what I said earlier- I mean I still am a private person like… on
things like Facebook and Instagram but uh Twitter is kind of like I made this new like motorsport/F1
dedicated like uh profile and it’s just so nice to just like interact with kind of people with that same
passion just you know. It’s just- I don’t know, it’s just nice to do
Onderzoeker: Yeah that’s very true
Participant 2: Have you ever been to a Grand Prix?
Onderzoeker: Yeah I have, I’ve been to Spa three times and to Hungary once so
Participant 2: Oh wauw
Onderzoeker: Yeah, you?
Participant 2: You put- you put me to shame
Onderzoeker: Oh really
Participant 2: I haven’t been to any yet
Onderzoeker: Oh that’s a shame, do you plan on going to any?
Participant 2: I definitely will do one day- I’ve been to- I’ve been to one or two other tracks, but they
weren’t racing then, but uhm… but I definitely will do at some point. Hopefully in the near future
when- when we can. Uhm.. I don’t know. I feel- I mean I’ve like not necessarily a fear but it’s like oh
I’m gonna go to a race and the racing is not gonna be great haha do you know what I mean
Onderzoeker: Oooh yeah I mean you do have to be lucky to go to a race that’s exciting for sure, but I
think just the whole atmosphere around it, that’s I mean, just that already.
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Participant 2: The atmosphere and the people I think are making it uh good but yeah I mean I plan to
do it haha at some point, I just haven’t done it yet
Onderzoeker: Yeah you definitely have to, you can’t miss out on that. So what track would you wanna
go to the most?
Participant 2: Oh good question… uhm… I mean… what track would I wanna go to most… well I
don’t know. There’s so many different aspects, like the country, like the actual track where we’re
racing.. I don’t know. I’d quite like to go to Singapore
Onderzoeker: Oh same
Participant 2: Cause like Singapore, that part of the world is a lovely place and also I feel like the
races there are guaranteed to be good- like not guaranteed cause nothing is guaranteed. I don’t know it
just, there’s always definitely a buzz around that Grand Prix uhm and I think it’d be cool to go to so
like. There’s so many, like Belgium for example that would be so good
Onderzoeker: Yeah I can recommend that one, I try to go every year, I can really recommend it so
Participant 2: So wait you’ve been three times, which year didn’t you go?
Onderzoeker: Uhm… I went 2017-18 and 19 so I didn't go in 2016. That was like the year I got into
F1 so I didn’t go to a Grand Prix right away
Participant 2: That’s coo, have you uhm- have you watched any of the F1 Esports?
Onderzoeker: Uh I have a little bit, not that much I’ve tried to follow it a bit
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Bijlage 9 – Transcript Maartje
Onderzoeker: Alright, so just to start it off with a general part, how old are you and where are you
from?
Participant 4: Uhm I’m nineteen and I’m from South-Africa
Onderzoeker: Okay uhm how long have you been watching Formula 1 for?
Participant 4: Uhm I can’t remember like a specific time, I know I’ve been watching it since I was a
kid, so maybe like fifteen years more or less
Onderzoeker: Uhu and how did you get into it?
Participant 4: Uhm it’s just a thing like we did every sunday like at my like at my mum’s house, at my
dad’s house as well. We just watch it like every Sunday we’d watch the races and then we’d talk
about it afterwards
Onderzoeker: Uhu okay fun and have you also been a fan of Lewis Hamilton for that long
Participant 4: Uhm no I was like- growing up I like my house was like a big like Alonso fan, like
everyone supported him. And then like me getting older I was more like a- like 2010 around there I
was a Seb fan, and then like more recently like later years I started becoming more of a Hamilton fan
and I think me being more active on social media and like going to his social media channels got me
more into him
Onderzoeker: Uhu yeah alright uhm so yeah as you say you have been getting more into him through
social media uhm so you haven’t been following him on social media for that long you would say?
Participant 4: Yeah not that long
Onderzoeker: Well obviously this year you’ve been very- cause obviously he has been very active
about some things as well this year so obviously you have been following that
Participant 4: Yeah
Onderzoeker: Hm-hm and what do you like so much about Hamilton uhm compared to other drivers?
Participant 4: I think for me it’s like he’s- he’s kind of one of those drivers who transcends the sport a
bit more. He’s not just- he doesn’t just got in the car every weekend and he drives, it’s not- that’s his
job but he has other things outside of that. If he wants to be vocal about something he’s gonna do it,
he’s not gonna let anything stop him. And I think a lot of the other drivers are a lot more like
conservative in the way that they wanna do that- they don’t really wanna speak out. They’d rather just
let their media people handle it and Hamilton you can see is his own person. He does wanna take a
stand he does wanna talk and he does wanna help people. And this makes me admire him more than
like an average driver like from day-to-day gets in a car and drivers
Onderzoeker: Yeah uhm are you also in contact with other Lewis Hamilton fans?
Participant 4: Uhm no not really it’s like- I know everyone else is like Hamilton fans but it’s like, at
least my side of Twitter I’ve not really been speaking to people who are Lewis Hamilton fans, like
even in my house I’m the only Hamilton fan. So I’ve not really been in contact with other Hamilton
fans that much
Onderzoeker: Okay but do you follow them or?
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Participant 4: Yeah yeah I follow them like I’ll- it’s the only way to get into the like- to see what’s
going on uhm and like- I follow them but I don’t really like to speak to other people
Onderzoeker: Yeah okay but uhm so you don’t speak to them but do you kinda feel connected to
them, because you do admire the same person?
Participant 4: Uhm yeah you feel like kind of the same- I’m just gonna move quickly
Onderzoeker: Oh yeah that’s fine
Participant 4: [inaudible background noises][silence] I’m sorry about that
Onderzoeker: It’s fine
Participant 4: What was the question again?
Onderzoeker: Uhm if you do feel connected to other Lewis Hamilton fans
Participant 4: Uhm a bit I think it’s just like the connection in the sort of way where you have the
same interest and you have the same kind of ideals, so you do feel a bit more connected to them and
you share the same ideas and it’s like. Even like liking a tweet or just agreeing to an opinion is like a
more way- a way of being more connected then like you know- it’s still there but it’s not like speaking
every day
Onderzoeker: Yeah okay uhm so what do you think it means to identify as a Hamilton fan, what
aspects are there to being a Hamilton fan?
Participant 4: I think it’s different to everyone because I think it also depends on like how long you’ve
been following him and how long you’ve been a fan because for me it’s just knowing that I support a
driver who’s like- he has morals and he has like ideas and he wants to stand up for something. For me
it’s knowing that I support someone who’s gonna at least care a bit about what’s going on in the
world. And for other people it’s more like- I don’t think anyone supports him just because he wins,
because it’s not just that about him. I think there is a lot more to him, so I think for me it’s just being a
Hamilton fan and knowing I support someone who’s not going to- there’s not gonna be a weekend
where he says something horrible and you know it’s gonna cause uproar, it’s gonna be terrible. It’s
just knowing I support someone who’s gonna- he’s really into human rights and he wants the right
things to go on
Onderzoeker: Uhu yeah so do you then think that if you are a Hamilton fan, you can’t not just be a fan
of his racing but you also have to be a fan of what he does besides that?
Participant 4: Yeah I definitely think that because it’s not- it’s part of what makes him a human being.
He shares and asks things that he cares about, so you can’t just be like oh I’m a Hamilton fan, he wins
every weekend. You have to find him- okay I’m a Hamilton fan but also I support everything that
goes on outside of just his racing.
Onderzoeker: Uhu yeah understandable. Uhm so well you obviously said that you do follow his social
media actively, so does that also mean that you actively search for content about activism?
Participant 4: Yeah yeah but that should like- that’s come through being a Hamilton fan but it’s also
like me and my own life as like day-to-day I do try to stay like on track of what’s going on in the
world. Uhm and it’s like also nice that if I see something and then like I’ll go to his page and he’s
already like been speaking about it. Uhm or sometimes it’s things that I don’t see that he makes me
more aware of and then it gets me into like- okay I’ll search about this and do more research about
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this. Uhm so it’s really nice because Lewis is kind of a- I can go there and I know I’m gonna be
informed about something. So it does make you a bit more active like looking at different sorts of
activism and what’s going on
Onderzoeker: Uhu okay yeah cool so uhm so how important is Lewis’ activism to you?Cause
obviously I can already tell that it’s quite important to you but like what does- does it do to you?
Participant 4: Uhm it’s also- it comes down to the like knowing that he’s gonna like stand up for
something, he’s gonna do something like. He went to uhm one of the Black Lives Matter marches,
like he did that and you didn’t see anyone else doing that uhm so it’s just- it’s- to me it’s just very
important to me to see someone like actively doing something even he’s speaking it, he wears shirts
and like the FIA doesn’t want him to do that you know it’s the fact that he just- he’s very determined
to do something, he’s very determined to stand up for something and for me just seeing that and
seeing like- it’s always very nice to see like an important figure, someone who’s like famous or
someone who has like a lot going on, to see them to see them like take time out of their lives and
actually be a part of something and want to make change. Because you don’t- you don’t see a lot of
like people- like you also didn’t see a lot of drivers wanting to go out and like actively do something.
So it’s always very nice, and it’s encouraging as well to see that he does that
Onderzoeker: Yeah so what do you think then about for example the other drivers or the FIA,
compared to Hamilton? Because obviously there are some you know discussion points there. Uhm for
example the drivers, what do you think about the other drivers. Do they do enough?
Participant 4: Uhm the thing about that is like having an opinion a lot of people are gonna say but it’s
like very ganky to say something about that uhm because I remember like Lando poste something, I
think it was before the first race and he had Black Lives Matter like a hashtag, but it was just a picture
of him and his team or something and I was like- it doesn’t help you use the hashtag but you’re not
being informative about it, it’s just like a normal picture. It’s not just the hashtag you should be using
in any planal picture, and people said but like I shouldn’t be gatekeeping and I was like I’m not
gatekeeping I’m just trying to make the point of you can’t- you can’t wanna use- people search those
hashtags, they’re there for a reason uhm and if you’re not putting information out there then it’s not
going to help anyone. Uhm and for the other drivers I think especially like- you can see the difference
and some of them actively wanting change and some of them just doing it for appearances. Uhm it’s
like when it comes to them kneeling before a race, there are drivers who are still doing it, there were
drivers who did it for the first two races and then they stopped doing it. And uhm it comes down- it’severyone wants to say it’s a performative action but I don’t think it is. I think it’s very much- it shows
where you stand and it shows that they’re not necessarily united as a sport. Uhm and the repercussions
not kneeling of like Charles not kneeling, of Max not kneeling, the way their countries react to that.
The way Italy and like The Netherlands reacted to that uhm was very harsh and so I think it’s- the
drivers also need to realise that you know these actions are gonna have consequences and it’s not just
you know posting something for Black Out Tuesday or it’s not just occasionally using a hashtag uhm
so I think some of them are like actively wanting to talk about it and actively wanting to do something
I think like Lando and Daniel and like the newer drivers, they wanna talk about it and I think it’s also
a newer generation and or even Sebastian, he was one of the first people to suggest okay let’s kneel
uhm so I think it’s- there’s a difference in the drivers, with drivers who are actively trying to support
Lewis and support the movement, and drivers who are kind of just there for appearances and empty
gestures
Onderzoeker: Yeah uhu uhm and what about the FIA then cause obviously they have the We Race As
One slogan and you also mentioned already the shirt that Hamilton wore that the FIA didn’t allow
that. What do you think about that?
Participant 4: Uhm that’s the thing, that’s one thing I have a very strong opinion about when it comes
to the whole We Race As One thing because uhm it’s like I think Mercedes said they are keeping their
black livery for 2021 so that’s like another, it’s uh people are still gonna wanna google okay but why
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is there- it’s just seeing something there and wanting to search for it so like We Race As One in the
beginning I think they marketed it as a like thing for the NHS, uhm but we were all like okay but this
is not what it’s really supposed to be for uhm and I think they wanna- they’re not actively- it’s for
appearances, it’s a very empty gesture. They’re kind of showing and not telling it’s like- they’re like
okay We Race As One but only on these conditions uhm or it’s you know like I think it’s McLaren
and Mercedes you know they- they’ve actively tried to take part in activism, they’ve tried to set up
initiatives for this uhm and I think when it comes to the FIA they were like okay here’s your End
Racism T-Shirt, if you wanna kneel, kneel. We don’t really care. Uhm and as soon as it got to the uhm
when Lewis wore his Brianna Taylor shirt it’s- my mum asked me what it’s about and I explained it to
her. I sat down before the race and I explained it to her. And uh I did a few searches like on her phone
where I showed her and let her read and uhm the way like it spiked uhm in searches because of the
shirt that Lewis wore, it’s to show that like you know you need to speak about these things, you need
to do it and the FIA was like no but you can’t do that it’s too political. Uhm and it’s- the FIA can’t be
like oh you can’t do that because it’s too political when they you know race in countries like- they
race in Russia, they wanna race in Saudi-Arabia next year, they wanna do all of that but they they’re
not political in their sport. But there’s national anthems before a race and there’s you know- there’s
this race under a flag, race for your country. Uhm so they kind of wanna be like We Race As One, but
you can’t be an actual activist uhm you have to kind of just wear the shirt we give you, you can kneel
that’s fine, uhm try not to speak about it too much but we still race as one. We’ll just say we race as
one and it’s also kind of coming down to the is the We Race As One thing going to be dropped next
year? Just because, you know it’s not- the momentum is dying down a bit but I think that happens a
lot of the time in activism, you can’t you know the full steam ahead climb, but things are still there
and they’re still happening so I think when it comes to the FIA whether or not they’re actually going
to continue with We Race As One and if they’re going to actually try to implement more things into
the future. It’s fully up to them but I don’t think they will
Onderzoeker: Uhu yeah so do you then think that Hamilton’s activism on its own can have a big
impact on the sport and its fans?
Participant 4: I definitely- I think so. I think it’s already had like a big impact. If you- if you like read
the comments like under a tweet. A lot of it is negative most of the time but it’s you know people are
being made aware of things more it’s a lot of- I’ve seen like a few people be like okay but what’s this
about or search about it because they didn’t know what it was for and it’s like- also like for example
my mum who was like what is this uhm it has an impact on the fans, it has an impact on older
generations I think as well because I saw a lot of people be like I didn’t know about this and I
searched for it because I saw it on tv and now I know and I can strive to do better and I can you know
help where I can, I can sign petitions uhm so I think in the long run it’s definitely going to have an
impact on fans, but it’s also- it comes down to that you know Lewis is- he’s not the only person in the
sport. Uhm he’s- a lot of pressure gets put on him because he you know he’s the black guy winning
championships uhm but that’s not all he is. He’s a person of colour yes but he’s also you know he’s
trying to do his job and which- it’s always like what does Lewis have to say about uhm you know
them racing in Saudi-Arabia, what does Lewis have to say about. Lewis isn’t the only driver, there are
nineteen others who can speak up, uhm so I think his activism is gonna have the biggest impact
definitely because he’s actively doing something but I also think it’s the fans and the media need to
realise that he’s not the only one who should talk about issues, because he’s not the only one who
should have an opinion, because everyone should have an opinion on it
Onderzoeker: Yeah exactly uhm so I mean you said you haven’t really been following Lewis on
social media for that long, but can you see a difference within the F1 community when you started
watching it and compared to now?
Participant 4: Uhm yeah I think definitely. I think also because I have been watching it since I was so
young uhm but like getting into social media as I was older, it’s uhm- there’s kind of this whole older
generation of fans uhm because like my mum would fall into that, my granddad would fall into that
like this older generation of fans who are like okay we race- this needs to be done and the FIA needs
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to operate this way and uhm but I think there’s definitely been a change it’s- I think a lot of people are
kind of understanding more, I think it has to do with like Lewis speaking up, I think it has to do with a
lot of social medias just uhm them being able to see okay but you know the world is changing and you
need to change with it and if such a prominent figure in a sport, if someone- it doesn’t always come
down to money but like a lot of people think okay if a million euros can speak like this maybe I
should take a step back from my day-to-day life where this is happening uhm maybe I should start
making a change and I think definitely there’s a lot more- there’s a lot of negativity, but I think there’s
kind of, there’s more positive swing coming towards the back end of the year where people are kind
of- they’ve had the chance for everything to settle down a bit more uhm and they’re realising okay but
there needs to be positive change and we need to not always wanna jump on a bandwagon of hating
something and you know being negative about it. We need to start being a bit more positive. So I
think there’s definitely a bit more towards the back end, a bit more as the years go on. I definitely
think it’s gonna be a bit more positive than it is now, but it’s just there is still negativity
Onderzoeker: Okay so do you see a lot of discussions on social media for example under posts of
Lewis from fans that are maybe discussing the topics, things like that?
Participant 4: Uhm I don’t see- I don’t see it like actively on his like his pages but I see it like on
Twitter a lot. I see uhm a lot of people more on Twitter being like okay but this happened and they
discuss it or even me like I’ll tweet about something and like ask about it if I don’t know about it uhm
so I think it’s definitely- there is discussion amongst fans, there’s always- there’s a bit sometimes
where it’s been more fighting, but uhm there’s definitely like a lot of the times like positive discussion
and a lot of like okay here’s a link to this, maybe you can learn something from this. Or it’s a here’s
my opinion maybe you can look into my opinion and it will help you think this way. So I think there
is a lot of like amongst fans- uhm there is amongst fans a lot of positive discussion uhm and I think
that’s more that’s needed. It’s kind of being able to- if you sit down in a room you need to not yell at
each other, you need to speak amongst each other, not speak over each other and I think that’s
definitely- it happens a lot on Twitter where fans have like a nice discussion versus fights about
something so I think it’s definitely happening
Onderzoeker: Uhu yeah okay so obviously we’ve already discussed Black Lives Matter and Lewis
uhm what other issues do you perceive as important to Hamilton?
Participant 4: Uhm well I think- I think the most important one is the- is obviously what’s happening
is Black Lives Matter. It’s that but I think it’s also for him like he’s uhm he’s trying to bring in these
initiatives where a lot of like- he did a- I’m gonna sneeze. Uhm he says like he also didn’t grow up
rich, he didn’t grow up like in this wealthy family who could like necessarily afford uhm you know
his karting all the time and his dad worked a lot uhm so I think it’s for him it’s important to just show
that like younger kids, especially kids of like people of colour, they can do this. And I think it’s more
of an aim towards the younger generation, an aim towards like people in these diswealth areas uhm I
think that’s probably something that’s very important to him uhm because you know he’s been in that
position, he knows how tough it can be, so I think for him it’s just like letting kids see the
opportunities that they can have. It just takes a lot to get to that point
Onderzoeker: Uhu bless you haha uhm so do you think that Lewis’ activism does have an impact on
your political positions or your political opinion?
Participant 4: Uhm the thing is we share a lot of the same opinions already uhm because when he
started speaking out, I was already like actively using hashtags and like posting and speaking about
stuff. Uhm so it’s definitely our political opinions more or less do align uhm it’s sometimes there’s a
thing where he’ll say something and I’m like okay maybe I don’t necessarily agree with this but I
understand your point. Uhm so I think it mostly aligns when it comes to it uhm and there has not been
a position where like I’ve completely disagreed and been like Lewis you can’t do that uhm so yeah I
think it mostly just aligns
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Onderzoeker: Yeah so you kind of also have the same values you’d say?
Participant 4: Yeah more or less yeah mostly
Onderzoeker: Yeah okay uhm so I mean you said already that you were already being quite active
about these things before you know Lewis Hamilton came into the picture for you, but do you think
that he does make you post even more on social media about these issues?
Participant 4: It actually is uhm it’s something I’ve noticed because sometimes he’ll like he’ll post
something on his story or you read a tweet of him and I’m like okay this might be you know my
followers should see. And I’ll post that and then I’ll like search more and I’ll be like okay I should
post this as well. Uhm so it’s definitely like as much as he like makes you search up other things, you
also read each other’s posts and it’s definitely- it’s how active I am on social media like on my
Instagram Stories and posting stuff, is a lot more than it was this time last year. And I think definitely
he has influenced a lot because I didn’t used to like so much actively check you know a driver’s or
someone’s Instagram Stories or Instagram posts as much as I do now, so he’s definitely made me
more active in my activism in a sense
Onderzoeker: Hm-hm uhu, uhm and do you have a feeling that you’ve built some sort of a connection
with him through his social media, because he does post so much and he is quite personal on his
social media?
Participant 4: Uhm I definitely yeah I think he’s also- it’s - even just a simple story like of him
playing with his dog. I think is- it makes you feel more connected to a driver, but I think you know
whenever you share values with a person whether or not you’re speaking or not, when you share the
same values, when you share the same ideas, it makes you feel more connected to them. Uhm and so
it’s definitely the connection I would feel with him now compared to what I felt a year ago or two
years ago even, is a lot deeper, because I know we share the same ideas and we share the same values.
And it’s- there comes a situation where you know he stands for something and you know he’s going
to do something, so I have like a deeper connection, deeper respect for him as a person now. Uhm
because of his activism definitely
Onderzoeker: Hm-hm uhu, uhm and do you get the feeling that he then addresses his fans directly?
Participant 4: Uhm well kind of, I mean he’s busy so haha but like uhm but yeah he’s always uhm
speaking like about his fans and he’s always you know actively saying thank you to his fans which isyou can’t direct every single person like you know to their face, but he’s also- he’s always like
encouraging and he’s also like- he’s always like okay my fans are there for me and I’m here for them.
Uhm so it’s definitely he does have that connection with his fans and he always tries to build on it
uhm which is nice because sometimes a driver can be very like closed off uhm but he’s not, he’s very
active there
Onderzoeker: Hm-hm hm-hm. Okay so you would- you say you admire him uhm would you then say
that you see him as an idol of yours?
Participant 4: Uhm well mostly yeah i like- I don’t idolise him necessarily like as a person but I like
definitely what he does and what he stands for I think makes him more of an idol in my eyes. Uhm
he’s definitely up there on the list of people that I respect and that I admire so an idol is like not a
word I like to use because it makes it sound like haha I’m very disconnected from these people uhm
but yeah he’s definitely he’s on the list up there of like he’s doing amazing I just admire him a lot and
I respect him a lot. I wouldn’t necessarily say idol but yeah
Onderzoeker: Yeah he’s someone you look up to really
Participant 4: Yeah
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Onderzoeker: Yeah uhm of course there’s always speculation about him retiring you know all the
rumours and everything uhm so say he retires within the next few years. Uhm what do you think,
because obviously he is the only person who is that active on social media about issues. When he
retires from F1, what do you think the impact will be on F1?
Participant 4: Uhm I think- that’s the thing because they’re kind of putting a lot of activism on one
driver once again it’s like it’s Lewis and he’s taking care of our activism part on this uhm but I think
unless he gets a spot in the FIA to make sure that this continues, I don’t think it’s necessarily going tosocial issues are gonna die down. It’s uhm- it’s not gonna be seen as like the most important thing
uhm there’s a younger generation like you kind of have hope for, you have Lando and George and
Alex and all these people and you’re like you’re young and you see what’s going on. Maybe you’ll
speak out about it, you have hope for that. But I don’t necessarily think it’s- you also can’t put
pressure on them to like you know run with it but uhm I definitely think it’s gonna die down a lot. I
don’t think if it was for Lewis saying you know the drivers don’t support me, people in F1 don’t
support me. I don’t think you would have seen much from drivers, maybe eventually into the races
someone would have said something but if it wasn’t for him calling them out, no one would have said
anything ever uhm so I think it’s gonna die down a lot when he retires. It’s a sad thing but uhm I just I
kind of have hope for the younger generation to kind of pick that up
Onderzoeker: Yeah uhm so do you think that maybe the fans of F1 then uhm have some sort of like
it’s yeah how do you say, not their duty but do you think that they should maybe uhm stay more
active about these issues in the future. Do you think that will maybe have more of an impact on F1, if
they do that as well?
Participant 4: Yeah definitely because even now like my side of Twitter at least, I’m not on like the
negative side of F1 Twitter uhm but we all like amongst ourselves like everyone’s from a different
country like I’m from South-Africa and someone else is from the Philippines and then someone’s
from England, someone’s from wherever. Uhm so we all have like different issues in our countries
and we all speak about it and we all try to support each other, sign petitions where we can you know,
speak out about it, bring awareness. So I think we do that amongst ourselves I think as fans so I think
even if Lewis isn’t there, we’re still gonna be activists at heart, and we’re still being the ones to speak
about these issues. Uhm so I think it’s important not to take that responsibility onto ourselves because
we are fans of the sport, but I think it’s going to- at the end of the day if it’s not for us speaking about
it- if it’s not for us to say to a driver you know maybe you should say something about this so other
people can be more aware. Uhm then I don’t think anything will happen. I think if Lewis isn’t gonna
be there to you know try to progress the sport it is going to ultimately be to the fans and be to the us to
say you know this is happening, we should all speak about it. Let’s make a hashtag, let’s make a
driver aware uhm because it shouldn’t be Lewis’ responsibility to tell everyone you know this is
happening, but I think as fans when it does come to the future I think it’s gonna be a bit more up to us
to kind of say let’s take a step forward and do this
Onderzoeker: Hm-hm hm-hm. Yeah I don’t know if you follow a lot of other sports uhm but uh if you
compare Lewis as a person of colour and as a big uh name obviously in the sport, and if you compare
that to maybe other big names in the sport, people of colour, can you like can you see a difference
there?
Participant 4: Uhm the thing is if I just take a look at sports, if I don’t take a look at figures in sport, if
you look at MotoGP it’s a very white dominated sport. It’s a fact uhm and there’s this one guy, he
works for- he works in MotoGP I follow him on Instagram, uhm and when the MotoGP races started
no one in that paddock kneeled. He was the only one who kneeled uhm and uhm he was so alone up
until now someone didn’t kneel with him. One other person joined him the other day uhm and that’s
just someone who works in the paddock. So uhm imagine like seeing that and seeing no one else
support you and that’s just because you are not a prominent figure in the sport uhm I think in other
sports it’s kind of a bit more they’ve tried to build initiatives around it and then tried to actively do
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things, in tennis uhm I know I don’t know her name but I know that like she’s very good like she
wore face masks and like she spoke about it and uhm to see then I know in America like the football
teams do their thing, I don’t understand their sport uhm but I know they like they try and I know in
football uhm especially women’s football they uhm they all kneel together and they had their shirts
and everything uhm so I think in like other sports they’re kind of more trying to enforce these
initiatives uhm and I think in F1 it’s kind of not- not really happening I think in other sports it’s morewe have this and we’ll do this but I don’t think it’s actively a thing for Formula 1
Onderzoeker: Hm-hm do you think Lewis also has an impact outside of F1?
Participant 4: Uhm definitely, if you can like see on his Instagram a lot, if he’ll talk to like other
celebrities, he’ll talk to like other people, uhm they- he’s very more prominent because he is like a six
time world champion, he’s gonna be invited to more things, he’s gonna speak to more people. Uhm
but he’s definitely, he has an impact when it comes to like bigger names and more people and uhm
even like designers or like whatever he’s a part of, he has a bigger all around influence on people,
because he has a bigger audience, he has I think over 20 million followers on Instagram or something
so it’s uhm, he definitely has a bigger audience, he has a bigger reach and it’s gonna bring him in
contact with more people who have like also notoriety than he does, so it also just helps to get a voice
out there and it’s also bringing like more of a light to Formula 1 and what’s going on
Onderzoeker: Yeah yeah so basically as a conclusion we can say that Lewis is very like inspiring to
you obviously from what I’ve heard
Participant 4: Yeah
Onderzoeker: Yeah yeah
Participant 4: Yeah definitely
Onderzoeker: Uhm yeah that was basically all I had to ask, I don’t know if you have any other
questions or things you wanna add to it?
Participant 4: Uhm not that I can think of at the moment, I think we’ve like covered all our bases
Onderzoeker: Yeah I think so as well
Participant 4: As long as it helped you
Onderzoeker: Yeah it definitely did yeah you were very eh very helpful

62

Bijlage 10 – Transcript Jasmijn
Onderzoeker: Right so we’ll just start with some general questions, uhm how old are you and where
are you from?
Participant 5: I’m 21 and I’m from the Philippines
Onderzoeker: Alright and how long have you been watching Formula 1 for?
Participant 5: I’ve been watching Formula 1, actually it’s the anniversary today of my first year of
watching Formula 1
Onderzoeker: Really today?
Participant 5: Yeah
Onderzoeker: Haha and how did you start watching it?
Participant 5: So my friend came over and he was like oh you wanna watch something on Netflix?
Cause I’ve been watching this show. And I’m like okay cause I didn’t have a choice, he was gonna
play it anyway. And he played Drive To Survive and I was like wow and then he was explaining it
and like all these things like the first things you say to someone that’s a fan that’s new oh yeah they’re
like [inaudible] they’re really fast, the downforce blah blah blah like all these like record-breaking
things and I was just like wow that is amazing. So I started watching it and finished it by myself, I
didn’t even wait for him. And then it was this time, it was the first like uh- the first race I watched live
like on tv was the Brazilian Grand Prix in 2019, it was a great race to watch because like it really
hooked me in cause a lot of things happened and like of course I know Lewis and like all these like
big names and like the fact that they did not win there and I was like wow yeah that’s it this is gonna
be my life now so yeah that’s how I got into Formula One hahaha
Onderzoeker: Hahaha yeah it’s a great first race to watch and also your first season has been a great
season, it’s been very crazy so
Participant 5: It is! And like people were so worried that Drive To Survive, this season like the 2020
season is gonna be so boring like everyone’s just stuck at home and then 2020 was like hold on, hold
on haha and gave us record-breaking wins and seven world championships [phone noise] oh my god
I’m so sorry and then hahaha uhm yeah it just- it really is a great first season to follow like since preseason testing until the end, and it’s really nice. I’m happy that Drive To Survive really brought more
people in
Onderzoeker: Yeah it has brought in a lot of new fans, I like that about it. Uhm so what is it that you
like so much about F1?
Participant 5: I love the competition but also what makes Formula One different from all the other
motorsports, is that once you know the heritage behind something it really like pulls you in, especially
since oh my god I’m gonna bring astrology into this but like I am a Cancer so like I’m a emphatic, I
really love reading about oh this win means too much and so much because this happened before.
Like those things is what I really love about F1. It’s about the record-breaking and the technology as
well and the efforts to becoming sustainable, because I am a sustainability major and I love that when
you think about it Formula One is one of the most sustainable sports. Especially like yeah of course
you have the carbon emissions from flights and stuff but they really made it now that it’s more cost
efficient and like less gas is emitted to air travel la la la la la and the logistics behind it, it just blows
my mind that’s like yeah okay sorry I’m rambling
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Onderzoeker: Yeah so uhm when you started watching it were you a fan of Lewis Hamilton right
away?
Participant 5: Oh no
Onderzoeker: Hahaha oh okay
Participant 5: I respected him and all he’s achieved but like my friend is a Max Verstappen fan so he
was like gotta beat him, gotta beat him he can’t have all these wins haha okay so then I was trained, I
was trained haha to be a Max fan like Red Bull fan all the way like Merc dominance sucks like stop
hahaha but then once I got into it and like throughout the year and like I was watching all these
documentaries about uhm Lewis cause for like a lot of them don’t have documentaries about them
right, Lewis has a lot of media coverage, always on interviews so that’s how I knew of him so yeah
then I became a fan
Onderzoeker: Yeah but later
Participant 5: He’s one of my faves now
Onderzoeker: Okay cool uhm so what do you think that F1 fans in general think about Lewis?
Participant 5: I think, that’s a really tough question, but I think everyone has some respect to him like
a level of respect for what he’s achieved in the sport you know like who wins six world titles like that
consecutively and of course you can say that it’s with the car but he still has skill like the races that
were very hard for him to win I feel like those are the best to watch and show that Lewis Hamilton is
more than just in a winning car, he actually has skill and when he always [phone noise] I’m so sorry
haha when he always uhm brings up Cool Runnings, that movie, he always brings that up because like
it’s also like very vindic- vindic- girl I can’t hahaha vindication for him to win because like a lot of
people just wanna see him you know like when he spins everyone cheers and like how could that
make you feel as an athlete but when you fail everyone cheers, that’s hard but yeah I think fans to
some degree have respect for Lewis Hamilton
Onderzoeker: Hm-hm yeah, uhm do you follow a lot of other Lewis Hamilton fans on your social
media?
Participant 5: Sorry what?
Onderzoeker: Do you follow a lot of other Lewis Hamilton fans on your social media?
Participant 5: Uhm yeah actually a few
Onderzoeker: Uhm so what do you think about them, the other fans?
Participant 5: I think… I think they’re all you know nice uhm and there’s some fans that you’ll notice
that are really, I hate to say this term and I know there is a better way to say it but they’re so up his ass
haha that you know when he makes a mistake or something they’re just like no no he didn’t make a
mistake no but I think that’s true for a lot of fans of different people except people are just too blinded
that they put them too high up on a pedestal that they can’t uhm see when they do something wrong,
because Lewis Hamilton is not a perfect person, you know he has had his faults but he has grown
from them. So that’s what I think of them. Some of them are really nice and really like know how to
communicate well that’s what I noticed as well
Onderzoeker: Okay yeah so do you then feel connected to the other Lewis Hamilton fans?
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Participant 5: Some of them cause I think like the area that I’m in are mostly Lando and Daniel fans. I
haven't seen like Lewis Hamilton all the way oh two people maybe yeah really nice and really well
educated especially, because since Lewis is very vocal about his uhm beliefs and his BLM movement
like they really had to become very much aware of the movement as well so that when they defend
him, because of course you’re always gonna defend your idol, they’re talking substance so yeah
Onderzoeker: Okay yeah that’s nice, so what do you think it means to identify as a Hamilton fan,
what comes with that?
Participant 5: I think… most people think oh you’re a Hamilton fan, you’re new you just want the
wins you know you want the [inaudible] and the respect but if you are a Hamilton fan you see that
everything he’s achieved, he’s achieved coming from almost nothing and then that’s how the respect
and that’s why you’re too protective of him because they’re like he’s gone through too much already
and he’s actually so much and you’re still downplaying everything he’s achieved that’s why they’rethat’s why they’re very protective of him so yeah
Onderzoeker: Okay interesting uhm so do you actively search for content about activism yourself?
Participant 5: I did, and I do especially in my country right now there’s a lot of controversy, it’s like
every other country, but the thing is like the thing that’s why BLM is so big, because up until now
people admitted or not, there’s still racism, they’re present in everyone’s society and people will say
oh the Philippines isn’t as racist lalalala hooo it’s just too engraved that you don’t see that that
comment you just made is actually very racist and they’re like no I’m just joking nanana I have a
black friend lala like read the room. It’s so- there’s no excuse for that type of mentality nowadays
with the internet. Like everyone has phones, everyone has access to the internet. You can’t live life in
ignorance just because it’s what’s it’s used to so I really- in my stories I think like a lot of people
stopped watching my stories for a while and it’s fine like okay but I continuously share every
information I can about activism, not just like the racial activism but like feminism as well and like
people- islamophobes are really high up in some places and like the Palestinians stuff like it’s all
there, cause I know that you can’t do one as your own but you can do your part by educating people
and spreading awareness so yeah
Onderzoeker: Yeah true uhm so what do you think uhm the impact of social media and then especially
Lewis Hamilton’s social media, what impact does that have on his fans?
Participant 5: Uhm it’s good actually, cause every day like especially if you have a post notifications
on like you see that he really is just trying to be more positive now and even though he’s fighting for
his rights and other people’s rights and justice, you always see that he’s doing it not because oh I’m
mad you need to do this, no it’s like- it’s time for you to listen, it’s time for you to hear these voices,
it’s time to realise that there has been racism to some degree in every aspect and it’s time for us to
stop like treating a blind eye you know that’s what he’s doing from what I see that okay we can be
positive, we can still spread positivity, but you can’t just you know toxic positivity you know like oh
you can get through this lalala yeah we can get through this and we can be positive but we have to
address things as they are now, we gotta stop lying to ourselves actually you know
Onderzoeker: So you already mentioned Black Lives Matter and how active Lewis has been
especially this past year with that, uhm what other issues do you perceive as important to Lewis
Hamilton?
Participant 5: Uhm I think feminism for him. He really wants to see a lot more women in the paddock,
which I’m very happy that it’s coming from him, he’s very influential and he’s the ambassador of the
sport in one way or another you know so it’s really nice since I am you know a feminist as well, I’m
gonna say it now because equal- as I grew up I can see that equal opportunity isn’t present when you
are a girl, especially in motorsport. What’s good about my country is that like it’s an equal- you see
women CEOs level with male CEOs so I’m like- when I see on tv how little the representation of
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women are in teams like you compliment them for having two to three members and that’s a lot
already like oh they have three members on their engineering team that’s like wow groundbreaking. It
really shouldn’t be it’s like we need more cause it’s time, stop gatekeeping a sport like it’s been
proven that women have the same brain as men do and we know how to use it too like it’s just- it’s
getting tiring and the fact that people still are sexist is kind of like why like move on there is a lot of
other things that you could be doing right now other than just telling women to make a sandwich.
Imagine making that joke in 2020 like just argh haha sorry
Onderzoeker: Hahaha uhm so if you then look at for example the FIA, do you think they do enough to
for example get more women into the sport or when you look at the Black Lives Matter and the We
Race As One concept, do you think they have done enough this past year?
Participant 5: Oh that’s- some of the things they’ve done are very, very performative, I have to admit
like yeah I placed a sticker on a car, yeah I did this, yeah I kneel, but what are they doing in terms of
their systems you know like how many times have you seen a coloured person inside the FIA
stewards room? It’s… haha like I can’t even think of a time like haha and that’s what frustrates me
because you can advocate it as much as you want on your social medias, you can say that oh we’re
doing this we’re doing this we’re doing this but unless I see it actually happening you’re just talking
bullshit like you’re just [chuckles] you see all these things, you’re doing all these things but when are
the results gonna be shown, like I know it’s not overnight, but if you see progress you’ll have hope,
but there isn’t progress and like let’s admit there isn’t really. Maybe not shown but it’s just- it’s
questionable it’s oh my god
Onderzoeker: Yeah uhm so if you then compare Lewis to other drivers, what do you think about the
other drivers in terms of what they have done this year?
Participant 5: So during the height of BLM, Lewis called out to the drivers and… some of them
responded and what I don’t like about stan Twitter, I’m gonna say this is that people are like oh why
didn’t he say something lalalala and then when he does it’s like oh he was just forced to blah blah
blah I’m like you can’t ask someone to be accountable but then when they do do it and they are
sincere about it, you’re just like oh he did it lalala like then you are just performative, you yourself are
performative that you just want to get someone angry like angry at someone sorry. It’s just mmm haha
and what I like about it is that the people who have knelt all throughout the season and are consistent
and I understand that some of the drivers that stand really can’t kneel, for example Daniil Kvyat like
what he said before that. If he kneels, when he comes home to Russia they may shoot him, which is
very true which is also a problem that needs to be addressed and some of the drivers who used to
stand but still wear the shirt, but are they doing anything behind the scenes? That’s- what I like about
it is that Seb and Lando said really great things about why they kneel and I like that, because if theyit shows that it isn’t just performative, they really do believe in what they’re doing is making a change
somewhere that they’re showing solidarity for it and that’s what I see from the other drivers. What I
also like is, people call them out, like their faves, but the people that call them out and when they did
see progress they also like said oh that’s good, but they didn’t commend them so much like oh my
god he’s so- he’s so active lalalala it’s like good that you did that and good that you came to your
senses. Because admittedly I myself was like, should I comment on this? Like should I have tweets
about it? Because it doesn’t affect me directly, it’s America’s issue, but then I came to realise that it’s
not just America’s issue, cause there is still racism even in my country and even for people of colour
like me. And Black Lives Matter not only just shown light to the oppression of those black lives but it
also showed that poc also go through that stuff as well not as intensely as they did of course but it
shows like that it still is a very wide pra- predo- predominant- girl I don’t know grammar but haha it’s
like a very wide system until now. It’s- it’s groundbreaking when you see people of colour do
something when really it shouldn’t be, it’s 2020. It should be the norm, it’s like oh that’s good, it
shouldn’t be oh [clapping] that’s so great from them like yeah anyway it’s just- it’s frustrating
Onderzoeker: Yeah but uhm you mentioned the fans uh calling out the drivers, do you think they have
then an influence on what drivers post online? Do they- can they impact the sport as well in that way?
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Participant 5: I really think they can, because I think slowly, especially in the past three years they
have seen how online presence and the opinions of people online really affect the sport, no matter
how they think that oh it’s just online, these are just people behind screens. But then once they realise
that these people behind screens live their lives as much as they do, like they have opinions, they can
make change. Yeah it’s like they- you’re right you know like oh I really should be talking more about
this oh I really should address this. So even if people say oh you’re just following into deaf ears,
you’re really not cause whether they like it or not, social media, it’s here to stay and if you do not
respect the type of impact it makes you are going to be left behind. And it’s just going to crumble in
front of you, because you refused to change so yeah
Onderzoeker: Yeah uhm so back to the drivers for example take uhm Max and Charles, obviously
they took the time to tweet out why they weren’t kneeling, uh what did you think about that?
Participant 5: [sigh] so I spoke to some people uhm what’s funny is that when Charles said no it’s so
performative like what’s kneeling gonna do? But then he posted a black photo uhm during that Black
Out Tuesday thing right? And I’m like, that’s also performative like that’s the point of it. It’s that to
show that oh I’m in solidarity of it in some way and kneeling is that thing as well. I don’t understand
why he doesn’t kneel like if he did the one thing that he said is performative, why didn’t he now in the
bigger scale, in a larger scale! It’s- and for uh Max so I have a dutch friend, he’s the one who made
me watch it. Uhm I talked to him and like racism is really rapid there in terms of like- like they really
are like ignorant about these things cause they’re like oh lalalala and they really excuse him for a lot
of things cause he’s Max Verstappen. And it’s just disappointing because he is a twenty-three-yearold with social media with a phone in his hand and he can read up and know why and he has friends
that kneel. And I don’t- it’s- you are not showing that you are inferior to a race when you kneel, it’s
just showing that you are in solidarity with the movement and with the time that they really need to be
heard. And I think it’s the mentality like you know how uhm Max has gone through a lot in his life
and I really think it does play a part like oh if I kneel it’s me showing weakness, cause that’s what
kneeling is to some people. Right when you beg you kneel, it’s like- maybe that’s what it is for him
because of what his father has shown him, maybe it’s- you don’t know. But for me the fact that they
even went through all of that to say that- to tweet that, but aren’t doing anything else to support the
movement. It’s just- it doesn’t add up
Onderzoeker: Yeah so in your opinion basically all the drivers should use their platforms to uhm to
talk because they do have such large following
Participant 5: Yes oh and also by the way, by them not kneeling it- oh my god the first time that
happened Twitter used them as a good for you, good for you not kneeling down to the marxist uhm
thing, I forgot- it’s just it was that tweet that hit me like see this is why you standing up also speaks so
much volume instead of kneeling. It’s giving people the power that oh my favourite driver didn’t
kneel so really you look silly now like lalalalala argh and you’re just like see like this is why showing
solidarity is so important, because it gives people with this mindset, this twisted mindset more
validation that oh we’re right you know it’s like stop like you are twisting their words, because maybe
they do mean well, maybe they just don’t wanna kneel, but you doing that is giving a whole other
message, it’s another like actions speak louder than words thing
Onderzoeker: Yeah yeah uhm so obviously also the question like with the We Race As One and the
kneeling uhm are they gonna continue that next season? Uhm do you think that if I mean of course
Hamilton is gonna continue with his activism. Do you think that if he keeps doing that and also the
fans unite and you know keep sharing activism and uh have discussions with each other, do you think
that will keep having an impact on the sport or do you think that the FIA really has to do more as well
to achieve that?
Participant 5: I think the FIA should do a lot more and I hope we continue kneeling cause a lot of
sports do, it’s not just a trend. It’s not just a 2020 thing that oh 2021 let’s forget about that. No it’s-
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it’s- showing solidarity means going through it, all of it, like committing to it as well. And it’s sad that
a lot of drivers don’t kneel like cause that kneeling action, when it’s done together like you’ve seen
other sports do it, you’ve seen soccer, I’m sorry football hahaha uhm football persons in America as
well, basketball players they kneel, and sometimes even refuse to play that one time, I forgot the
instance but that I- ugh- and then people are like yeah Lewis should just- should do that one day he
shouldn’t race one time to show that he really is against uhm this thing and I’m like see that’s the
difference, if he doesn’t- if every driver did it, it would show a message but if he did it, it would justyou get it like they really know how to twist things. It’s just frustrating, I know I’m not completing
sentences but it really makes me so angry and I don’t know how to say it in english but in my native
language, I’ve talked to this about no I talked about this with Cole and we did it in our native
language and it- it was nice voicing how some people’s twisted mentalities, like how they twist
actions of like good things, we make it so negatively like [sigh] sorry it just- it pains me cause some
drivers really do things that you think would show a lot of support, but some people are just vile
Onderzoeker: Yeah so uhm you already mentioned that you do share a lot on your social media about
these issues. Uhm does Lewis also have an effect on what you share on social media?
Participant 5: Yes he does actually and I like it because he doesn’t just talk about uh racial oppression,
he also talks about the environment, he also talks about women and the struggles they go through,
immigration, trans lives, he touches on all of these topics which is nice because he’s- he- yes he fights
for BLM but he also doesn’t forget about all the other issues that are happening. Which is- some
people would want to happen oh we’re focussing on this only, this only, this only. But what I like
about it is that on his social media if you go through his stories, it’s not just one issue, it’s a lot of
them and it’s good things but also bad things which is nice as well because it’s not just like tiring to
watch stories that are just negative on negative on negative, you’re also like oh this happened by the
way which is good, this is a strike to where we wanna go. And that’s nice so sometimes I only share
what he posts as well, because I can see that oh it’s credible okay like we can get more on this, so
what he posts is really important, because he does have the most followers on the grid so yeah
Onderzoeker: Yeah so then you could say that Hamilton’s activism is very important to you?
Participant 5: Yes
Onderzoeker: yes hm-hm are there like any values that Hamilton has taught you?
Participant 5: Uhm in fact, as long as you can find a way, you can share your beliefs. Like I just- it
was just a viral tweet right now about the regulations on wearing a shirt on the podium like the full zip
up because of the shirt that he wore when he said arrest the killers of Brianna Taylor. Yet, he found a
way with his mask along with Daniel right? He had that equality mask and it’s such a little thing but
it- the thing about Formula One is that there are cameras everywhere, there are cameras picturing
every moment that will stay on the internet forever. So it’s nice- it’s amazing how he can find
loopholes to continue to spread his beliefs and to spread awareness
Onderzoeker: Hm-hm, yeah uhm so do you kind of have a feeling that you’ve built a connection with
Hamilton through his social media?
Participant 5: Yeah in some ways like and I know I’m just one of the many people that uhm comment
and like and show support but it’s even just the like or just knowing that he will see it is enough for
me to be like I’m continuously showing support because it’s I think- it’s important to show support as
well to your drivers, because you know how when some people will compliment you, a hundred
people will compliment you or something and you see one hate comment, it will get to you. No matter
how big you are or how successful you’ve become, those hate comments are the ones that are gonna
sting and are gonna stay in your head. But I would rather him see at least support like even in the end
of the day there’s still gonna be people who are happy seeing him fight for what he believes in and
what is right right now
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Onderzoeker: Uhm do you get the feeling that he addresses his fans personally as well?
Participant 5: Uhm actually not that much, well sometimes you know but I understand that he maybe
he just wants- he doesn’t want that much interaction with fans cause uhm if you scroll far enough into
his tweets or scroll deep enough into his Instagram uh comments, there is a lot of hate, a lot and those
are shocking to me and so vile to me and I’m not even him. So i think he avoids it as much as possible
and he only comments on those that are like- he’ll expand more if he finds a comment like good
enough and a good enough place to bounce off on so yeah
Onderzoeker: Yeah uhm so does Hamilton have an impact on your political position or your political
opinions?
Participant 5: Uhm he didn’t like give it to me because I already have my own political opinion. It’s
just nice because we do see eye to eye with a lot of things. It’s not that oh he is supporting, I want to
believe in it as well, it’s like I believe in it already
Onderzoeker: So it’s like he has kinda the same opinions that you have and that’s why, you kind of
agree with each other? And that’s what you like about him?
Participant 5: Yeah it’s easier to support instead of just trying to understand why this person is doing
this, it’s nice
Onderzoeker: Hm-hm uhm so would you say Hamilton is like an idol for you?
Participant 5: Uhm yeah I think it’s safe to say uhm I idolise him in a way how since I do wanna get
into motorsport one day and I’m one a woman of colour- a woman, two a person of colour in a
country that isn’t even involved in Formula One. It’s like if he can do it, if he can dream that big even
in the position where he was at when he was just karting, it gives me that sort of yeah maybe I can do
it too
Onderzoeker: So he is a huge inspiration for you?
Participant 5: He is and I just watched his interview with David Letterman, and it really, which is I
don’t even know that he was going to win the title but in that interview he just talked about how he
really didn’t think he’d get that far, but he had the balls to go up and say that I wanna be a Formula
One driver and nine years later he was, so there really isn’t anything impossible if you just try, and
that’s what I idolise him for
Onderzoeker: Yeah that’s great, so do you have any questions yourself or anything you wanna add?
Participant 5: uhm it’s just to add to the paper? Your thesis?
Onderzoeker: Yeah to the interview, maybe anything you wanna say?
Participant 5: Uhm is that… I don’t know, I don’t thinkOnderzoeker: You don’t have to
Participant 5: Yeha but I think I should haha uhm I think it’s just nice that you’re doing a paper on
something so relevant and in a year that is very groundbreaking for the sport. Like who knew that this
year would be breaking so many records and a record that was thought not to be equalled anymore
and the possibility to even go eight next year if he does sign, we don’t know yet but. So it’s very
relevant and timely and I’m happy that your professor even allowed you to do this about something
you love and also a great movement so yeah
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Onderzoeker: Yeah well that was it, I got all the questions in that I wanted to ask you so thank you so
much for participating
Participant 5: Thank you, I’m sorry if I rambledOnderzoeker: Oh it’s great the more you say the more- it’s amazing for me cause that’s enough for me
to analyse you know it’s great
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