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Deel II-1: Het individu (elina 
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C & M II,1

Vijfde/zesde college 11/18 maart 2020

Deel II. Het individu

II,1 HET SPANNINGSVELD TUSSEN INDIVIDU EN MAATSCHAPPIJ

Individu, ‘ondeelbaar’, dwz dat ene, onvervangbare wezen dat ikzelf ben, als lid 
van een groep, ruimer, van een samenleving.

Mensen gingen ervan uit dat ze onderdeel waren van maatschappij en 
bepaalde groep tot 1980

Historisch beschouwd verschillende visies op de verhouding individu – 
maatschappij:

Klassiek Griekenland, Rome): individu als lid van samenleving (polis, SPQR

Senatus Populusque Romanus = de senaat en het Romeinse volk: in nam 
van senaat en het Romeinse volk

Ondanks het spanningsveld voelde volk zich onderdeel van de 
maatschappij 

Verlichting (Rousseau): het individu als ‘nobele wilde’, die een sociaal 
contract afsluit met de samenleving

Idee van ontologisch primaat van het individu, betekent vaststaand 
gegeven, het op zichzelf kunnen bestaan; het individu leeft op zijn eentje 
en heeft het groep niet nodig 

Sociaal contract in die optiek vertrekt van dat je in eerste instantie het 
individu hebt en individu dat contract gaat afsluiten met een groep in een 
soort wederzijds geven en nemen; heeft te maken met eerste staten 
ontstaan, eerste gezag; je krijgt hier dus een verschuiving wat 5 eeuwen 
later zal uitbreiden tot overtuiging dat we vandaag hebben

Tegenwoordig (neoliberaal vertoog): individu als ZZP-er,  die het moet 
maken, los van en in concurrentie met alle andere ZZP-ers
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Verschuiving: Vandaag krijgen we 'van primaat van het individu' naar 
individu tegenover maatschappij, tegenover de groep 

Dus vrijemarktse discours ziet individu als een ZZP-er zelfstandige zonder 
personeel, iemand die op zijn eentje doet, die letterlijk contracten gaat 
afsluiten, het wordt niet allee economisch bekeken maar ook algemeen. 
Maatschappij is een verzameling van individuen en individuen moet 
onderling regelen op grond van contracten. Uitspraak van Margaret 
Thetcher "theres no such a thing as a society, there only individuals" 
maatschappij op die manier georganiseerd en alles wat te maken had met 
groepen vernietigd. En het kon alleen maar omdat tijdsklimaat rijp voor 
was

Tegenwoordig (wetenschappelijk): mens behoort tot sociale zoogdieren

Terugkerende vraag mbt die verhouding: in welke mate is het individu vrij, 
‘autonoom’? De ‘vrije wil’ nemen binnen ons maatschappelijke verkeer of in 
welke mate zijn we gedetermineerd?

Hedendaagse overtuiging: het individu is vrij, kan zelf keuzes maken

Traditioneel antwoord: er is een verregaand determinisme, met 
verschillende invullingen:

 religieus (predestinatie): we hebben niets in onze handen

 filosofisch, ontologisch-psychologisch (identiteit via vervreemding)

 neurologisch-evolutionair (hedendaagse); ‘wij zijn ons brein/onze 
genen’ je kan dus niets kiezen alles is al op voorhand voor u beslist 

In hoeverre zijn wij gedetermineerd of autonoom? Het antwoord op die vraag 
is belangrijk voor Cultuur- en maatschappijkritiek. op grond van kritiek kan je 
mss aantal dingen aanpassen

In geval van determinatie: onmacht, met als gevolg berusting, cynisme 
e.d.m. (alles staat vast

In het andere geval: verantwoordelijkheid en mogelijkheid tot verandering, 
op basis van actief engagement.

Cfr infra: antwoord ?

gen-cultuur co-evolutie: wederzijdse beïnvloeding vanuit genetische, 
vanuit maatschappelijke en vanuit het individuele

identiteit als constructie
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Naast de vraag inzake de verhouding individu-samenleving ook een 
existentiële kwestie: ‘Ecce homo’ ziedaar de mens maar  wie of wat is de 
mens?’ het wezen van de mens = meest fundamentele vraag

Onderliggende aanname: er bestaat zoiets als een oorspronkelijke, 
authentieke, échte kern, het wezenlijke (‘ontologische’) van wie of wat de 
mens is.

Die aanname komt er in twee versies: vanuit morele invalshoek

Het wezenlijke van de mens is slecht, gevaarlijk 

Het wezenlijke van de mens is goed, helpend

Beide versies hebben belangrijke, zij het tegengestelde implicaties op het 
vlak van opvoeding en maatschappij: dus 2 tegengestelde opvattingen over
de impact van de maatschappij op het individu

Indien 1 dan strenge opvoeding en disciplinering nodig, om dat slechte 
uit te rammen, mensenkind heeft aantal neigingen ⇒ vandaag:de 
dominante overtuiging 

Indien 2 dan het wezenlijk-positieve zo weinig mogelijk in de weg 
leggen en zoveel mogelijk bevorderen ⇒ vanuit maatschappelijke 
moeten we dat goede zoveel mogelijk bevorderen en toelaten en zeker 
niet tegenin gaan, en vooral afblijven 

Gedachte experiment: 2 benaderingen toepassing onderwijs; 

1

2

Centraal idee daarbij: ‘vervreemding’ = iemand vervreemd is van zichzelf, 
bij deze redenering ga je vanuit het idee van oorspronkelijke identiteit 
waar iemand van vervreemd is; had die vervreemding plaatsgevonden dan 
was iemand 'ikzelf' geworden maar nu is hij/zij vervreemd van zichzelf

wordt vooral gebruikt bij 2; een slechte maatschappij zou de mens 
vervreemden van zijn oorspronkelijk goede inborst;

de mens is wezenlijk slecht, het kind heeft van nature aantal 
neigingen en dat we moeten vervreemden van zichzelf, we moeten 
dus beter maken van wat oorspronkelijk was; op grond van 
opvoeding en onderwijs iemand wordt weggevoerd van 
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verondersteld oorspronkelijke identiteit uitdrukkelijk wordt negatief 
bekeken; concept vervreemding wordt nauwelijks gebruikt 

bij 1 is een dergelijke vervreemding een goed idee, gezien de slechte 
inborst, en komt vervreemding neer op opvoeding en disciplinering.

Als kind goed is, wezenlijk positieve kenmerken vertoont dan houd 
het concept vervreemding in dat oorspronkelijk positieve kenmerken 
verdwijnen zijn, dat maatschappij daar slechte invloed uitgeoefend 
heeft. Authentieke identiteit was beter. Hier wordt concept het meest 
gebruikt 

Deze redenering betreft het wezenlijke van de soort Homo sapiens, en 
zegt op zich niet zoveel over één bepaalde, individuele mens (over u en 
ik), noch over de culturele verschillen tussen bijvoorbeeld een 
Europeaan en een Amerikaan. 

Homo sapiens gaat over de SOORT en niet over het individu 

De existentiële vraag in de versie van ‘Wie ben ik, als ik?’, is blijkbaar niet 
zo eenvoudig te beantwoorden, eerder een opdracht (‘Ken jezelf’! – dit 
komt aan bod in II,2.

HET WEZEN VAN DE MENS?

Klassieke opvatting.

Ze inleidend college: verhouding individu-samenleving is niet vanzelfsprekend, 
altijd een spanningsveld; vandaar ‘onbehagen’.

Klassiek zijn er twee visies op de verhouding, die elk op zich vertrekken bij 
een moreel mensbeeld:

De mens is wezenlijk slecht. Onder invloed van de maatschappij 
(opvoeding, onderwijs, wetten) kan hij gedisciplineerd worden.

versus

De mens is wezenlijk goed. Onder invloed van de maatschappij wordt hij 
slecht en verliest hij zijn oorspronkelijke goede kenmerken. Hij vervreemdt 
van het goede in zichzelf.

De eerste visie vinden we bij:

Religie, christendom: ooit paradijselijk onschuldig, sedert zondeval slecht

Politiek, Hobbes: “Homo homini lupus est”
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Psychoanalytisch, Freud: laat het mensenkind zijn ding doen, en het geeft 
zich over aan seks en agressie

Gevolg: pleidooi voor strenge autoriteit & macht die uitwisseling van goederen 
en diensten, en verhoudingen tussen mensen van bovenuit regelt.

De tweede visie vinden we bij:

Rousseau: nobele wilde, vervreemding door ‘moderne’ stedelijke 
samenleving

Marx, ‘Entfremdung’ van de proletariër door het kapitalisme

ecologische bewegingen tweede helft vorige eeuw

Gevolg: pleidooi voor een terugkeer naar de natuur en/of een andere 
arbeidsorganisatie

Opvallende kanttekening bij beide overtuigingen:

de mens is slecht, betekent vaak: de man is slecht (agressie, testosteron)

de mens is goed, is vaak een pleidooi voor de ‘vrouwelijke’ zachte zorg.

Hebben we wetenschappelijke argumenten voor ‘het’ goede of ‘het’ slechte in 
de mens?

Ouder wetenschappelijk onderzoek: De mens is slecht.

Illustratie hoe vertoog werkt, 

Stanley Milgram 1963

Aan de proefpersonen werd gevraagd om me te werken aan 
leerpsychologisch experiment waarbij leerlingen antwoorden moeten geven 
en als ze fouten antwoorden geven krijgen ze elektrische shock, hoe meer 
fouten hoe zwaardere shock

De vraag is: hoe ver zullen die proefpersonen meegaan in het toedienen 
van die elektrische shocken dus hoever kunnen we iemand drijven om 
andere te pijnigen

zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Experiment_van_Milgram

Besluit: 65% van de deelnemers is bereid tot het toedienen van de 
maximale elektrische schok aan ‘slechte’ leerlingen. ⇒ 2/3 van de normale 
mensen zijn potentiële sadisten

Bevestiging van overtuiging dat mens slecht is en het overtuiging wordt 
dan wetenschappelijk aangetoond 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Experiment_van_Milgram
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MAAR uit later onderzoek van het onderzoek blijkt:

Vanaf het begin mikt Milgram op zoveel mogelijk media-aandacht.

Tijdens de voorbereidingsfase zoekt hij uitdrukkelijk naar procedures 
(formulering, kledij, organisatie van de proefruimte, …) die het maximale 
beoogde effect uitlokken; in totaal testte hij 23 varianten uit, waarbij het 
percentage proefpersonen dat gehoorzaamde, varieerde tussen de 0 en 
92,5 procent. 

Gewenste effect werd niet bereikt; zoveel mogelijk mensen zoveel 
mogelijk zouden doorgaan toedienen van elektrische shocken

Wijzigingen die gebeurt zijn bij Milgram: 

De leerling die gestraft moet worden zichtbaar voor diegene die 
shock moest toedienen, dat bleek niet goed te werken, de leerling 
werd verwijderd voor volgende fase, hij is niet meer zichtbaar en dit 
heeft effecten

Proefleider die wordt hoe langer hoe strenger, verkleed in labojas

Variatie van mensen heel sterk bepaald wordt door omstandigheden 
waarin de proefopzet geïnstalleerd wordt, dus je meet daar andere 
dingen, je meet niet het potentieel sadisme, je meet de wijze waarop 
mensen kunnen omgaan met groepsdruk, autoriteit, volgzaamheid

Besluit: het volledige onderzoek is sterk gemanipuleerd om de resultaten te 
bekomen die Milgram voor ogen had.

Philip Zimbardo 1971

Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Stanford-gevangenisexperiment

Aantal studenten psychologie gerandomiseerd in gevangenen en cipiers, de 
ene moet zich gedragen als gevangene en ander als cipier 

Cipiers beginnen zich als sadisten te gedragen en dat gevangenen 
blijken daar serieus onder te lijden. Dit werd vroegtijdig gestopt 

Onderzoekshypothese: externe situatie bepaalt het gedrag (en niet het 
individu), en kan twee op de drie mensen tot machtsmisbruik leiden.

Krijg nooit publicatie in wetenschappelijk tijdschrift 

MAAR uit later onderzoek van het onderzoek blijkt:

Nog meer mediageil dan Milgram.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Stanford-gevangenisexperiment
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Nog meer manipulatie dan bij Milgram;

Proefleider neemt heel sterk de positie van de spiegelende Ander in (cfr 
infra, II,2 bij identiteitsconstructie) en geeft uitdrukkelijk 
identiteitsverlenende boodschappen

1 deelnemer op 3 identificeert zich met de verwachting; 1 op 3 niet en 
maakt een eigen keuze.

Replicatie-onderzoek 2001, in samenwerking met de BBC

Proefleiders geven géén duidelijke instructies, zijn vooral observator.

Gevolg: de ‘bewakers’ gedragen zich humaan. ⇒ zonder manipulatie 

Onderzoek leverde het omgekeerde op van Zimbardo's bevindingen: er 
trad solidarisering op tussen bewakers en gevangenen, en de sfeer 
werd zo gemoedelijk dat het als televisie vrij saai was.     

Dit wordt in tien A1-journals gepubliceerd, in tegenstelling tot het 
onderzoek van Zimbardo (geen enkele publicatie in A1 journal), maar 
krijgt heel weinig aandacht.

Parenthesis: belang dat aan de leider toegekend wordt binnen de 
verhouding individu - groep

Belang van de leider en de verhouding tussen het individu en samenleving. 
Welke rol speelt die figuur daarin

De voorafgaande opvatting over de mens bepalend zal zijn voor de rol die 
men aan de leider toekent (zie onder)

Een theorie die de mens als wezenlijk slecht beschouwt, zal vaak een leider als 
oplossing naar voren schuiven, denk aan het idee van de ‘verlichte dictator’ 
(typisch voor een patriarchale visie). Strenge leiderfiguur bovenaan de groep, 
die de groep disciplineert en onderhoud; alle 3 schuiven idee van dat 
patriarchale leider nodig is om de groepje onder de duim te houden; verlichte 
dictator die in belang van groep, gemeenschap de juiste beslissingen zal 
nemen (illusie)

Hobbes: ‘Leviathan’ grondlegger van politieke filosofie 

Freud: de Oervader; Massenpsychologie und Ich-Analyse. Grondlegger van 
de ambulante Psychotherapie 

Weber: charismatische leider
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In realiteit: verlichte dictator is een dictator 

Robespierre, Stalin, Hitler, Mao, Putin, Trump, …

Uitzonderingen: Ghandi, Mandela, …

Onderzoek: leider kan sturend werken in positieve of negatieve richting; 
groepsorganisatie (top-down, of eerder horizontaal) speelt eveneens een rol.

!Kanttekening: als we het hebben over een leidersfiguur dan staren we ons 
blind op die figuur en de kwaliteiten van die figuur

Leidinggeven gebeurt nooit in een vacuüm, leidinggeven gebeurt binnen 
bepaalde organisatiestructuur en de persoonlijke kwaliteiten van de leider 
doet niet zo veel toe

Klassieke organisatiestructuur van leiderschap = piramide dus top-down 
command and contol model, en het is die structuur die bepaald hoe de 
leider functioneert, niet omgekeerd

Horizontale netwerkmodel, leiderschap bottom-up waar sociale controle 
belangrijker is, dit is andere vorm van leidinggeven, vraagt ook andere 
persoonlijkheidskenmerken.

Bij beide organisaties bij uitoefenen van autoriteit is het 
organisatiestructuur die bepalend is voor de stijl van de leider en niet 
individuele kenmerken van die man/vrouw 

Muzafer Sherif, de ‘Robbers cave study’ 1954

Zie 
https://en.wikipedia.org/wiki/Realistic_conflict_theory#Robbers_cave_study

Gebaseerd op verhaal Lord of the Flies van Nobelprijswinnaar R.Golding. 

schooljongens die met een vliegtuig zouden zijn neergestort op een 
onbewoond eiland; De twee protagonisten, Ralph en de mollige nerd 
Piggy vinden een schelp. Binnen de groep wordt deze schelp aanvaard 
als machtssymbool; wie ze vasthoudt, heeft het recht te spreken. De 
jongens beseffen dat om te overleven een goede organisatie 
noodzakelijk is. Er wordt een leider gekozen, namelijk Ralph. Niet 
iedereen stond hier achter, zoals de roodharige Jack, die met enkele 
anderen een groep jagers vormt om voedsel te voorzien

Jongens van elf worden random in twee groepjes opgedeeld. Binnen de 
kortste keren ontwikkelt elke groep eigen kenmerken (tot taalgebruik toe) 
en geven ze zichzelf een naam. Wanneer de onderzoekers de twee groepen 

https://en.wikipedia.org/wiki/Realistic_conflict_theory%23Robbers_cave_study
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competitief tegenover elkaar plaatsen (waarbij enkel de winnende groep 
een beloning krijgt en de ander niks = ’zero-sum game’), ontstaat 
vijandigheid en zelfs agressie. Een gemeenschappelijk probleem (een 
kapotte waterleiding) en de daarbij aansluitende samenwerking zorgt 
ervoor dat het conflict verdwijnt.

Het onderzoek levert bijgevolg een bevestiging van een populaire 
opvatting: zelfs kinderen zijn van nature agressief, zeker in groep 
tegenover andere groep.

MAAR uit later onderzoek van het onderzoek blijkt:

 De gepubliceerde resultaten zijn gebaseerd op het derde onderzoek. 
Voorafgaand vergelijkbaar onderzoek ‘mislukte’, dwz het leverde niet het 
door de onderzoekers gewenste ! resultaat op, omdat de twee groepen 
te goed bevriend raakten én omdat de kinderen ontdekten dat ze door de 
volwassenen gemanipuleerd werden.

 De spontane reactie is eerder samenwerking, de proefleiders moeten de 
groepen uitdrukkelijk manipuleren om ze vijandig-agressief te maken.

 Een gemeenschappelijk probleem en het zoeken naar een oplossing brengt 
de twee groepen weer samen. Wat dus een bevestiging is van het 
spontane gedrag.

CONCLUSIE

Het oudere wetenschappelijk onderzoek vertrekt vanuit een vooraf 
bestaand negatief mensbeeld en bevestigt dit.

�Klassiek onderzoek beantwoordt duidelijk niet aan de hedendaagse 
standaard van wetenschappelijk onderzoek, dat is gemanipuleerd, vertrekt 
vanuit een bepaald vooroordeel dat bewezen moet worden (dit kun je ook 
afvragen bij hedendaags oz). bevestigd beeld het slechte in de mens maar 
blijkt grotendeels gemanipuleerd te zijn

De op basis van heronderzoek gecorrigeerde besluiten zijn een flink stuk 
genuanceerder en laten eerder een positief mensbeeld uitschijnen.⇒ Het is 
de verdienste van Rutger Bregman dat hij deze klassieke 
onderzoeksresultaten in een hedendaags daglicht bekijkt, op grond van 
ander onderzoek, en aldus tot een meer genuanceerde visie komt. Alle 
informatie is te vinden in: Bregman, R. 2019, De meeste mensen deugen.
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Omgeving (sociale druk van de groep, van leider) is zeer dwingend en kan 
mensen brengen tot sadistisch-agressief gedrag.

‘Omgeving’ komt in deze onderzoekingen grotendeels neer op de 
(proef)leider, wiens verwachtingen zeer determinerend zijn, en op 
groepsdruk.

De meeste mensen zijn volgzaam (zowel in de positieve als in de 
negatieve richting) en zeer gevoelig voor gezag; een minderheid denkt en 
beslist autonoom.

Opvallend: het lijkt alsof we onszelf slecht moeten vinden; deze 
overtuiging krijgt het meest belangstelling en wordt uitvergroot door de 
media. De cultuurvijandigheid (zie eerste college) wordt hier aangevuld 
met een ‘mens’ vijandigheid: de mens (meestal: de andere mens) is slecht.

Opvallende historische verschuiving:

Vanaf de jaren ’80 komt er een nieuwe interpretatie van ‘de mens is slecht’, 
weliswaar met eenzelfde typering van onze identiteit (egoïstisch, agressief-
competitief, afgunstig, …), zij het met een belangrijke omkering: op het eerste 
gezicht immorele kenmerken zijn in feite goed, want ze dragen bij tot de 
vooruitgang van ‘de’ maatschappij.

(vreemde omkering niet in 'de mens is slecht' maar wel in de 
maatschappelijke interpretatie ervan) invulling van= het homo economicus 
model, als ‘wetenschappelijk’ gefundeerde beschrijving van het wezen van 
de mens: een hebzuchtig individu dat in functie van het eigen voordeel 
bereid is anderen uit te buiten, te bedriegen en te manipuleren.

Is een hedendaagse versie van Mandeville: ‘Private vices, public virtues’ 
prive ondeugden iemand die immoreel gedrag vertoont goed voor 
maatschappij) ; kenmerken die individueel immoreel zijn, dragen ertoe bij 
dat de maatschappij vooruitgaat omdat ze bijdragen tot ontwikkeling van 
de economie.

Hij gaat ervan uit dat mens is egoïstisch, opportunistisch, leugenachtig, 
uit op eigen profijt doet economie draaien, zorgt voor financieel gewin, 
als men zou moreel gedragen zou zeer slecht gaan met economie

Boek: the fable of the bees

die lezing, interpretatie uit 17e eeuw keert terug eind vorige eeuw op 
veld van culturele, het is daar dat vertoog verspreidt wordt, geen toeval 
dat Mandeville als fabel schrijf die door bredere laag van bevolking kon 
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gelezen worden. De invulling van homo economisch model zou aan bod 
gebracht worden door filmwereld vb 'Wall street' bekende uitspraak 
daarbij  ‘Greed is good’ vangt evolutionaire geest, mocht er geen 
hebzucht zijn zou de wereld niet draaien, centraal in zijn speech: hoe 
solidariteit het domste wat je kunt doen en hebzucht wat heel goed is 
voor maatschappelijke 

Dit is een beroemd uittreksel uit de film ‘Wall street’ 1987 bedoeld door 
regisseur Oliver Stone als verwittiging tegen wat hij beschouwde als 
een kwalijke maatschappelijke evolutie. om aan te geven dat dit geen 
goed idee is. Ironie is dat hoofdfiguur belangrijke identificatie figuur 
werd voor vele jonge Amerikanen, ze gingen zich identificeren met 
Gordon Gekko Luister goed naar de verwijzingen betreffende de 
evolutietheorie (‘survival of the unfittest’ e.d.m).

'Walf of wall-street' voor jonge generatie, geeft zelfde beeld

het vervolg gebaseerd op zelfde overtuiging 'de mens is slecht' maar 
met een soort goed praat ervan, mens is slecht maar eigenlijk het 
slechte in de mens is goed

Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Bernard_Mandeville

Wetenschappelijke fundering? Het sociaaldarwinisme 
peusowetenschappelijke theorie: (ligt dichter bij ons)

Beweging vanaf eind 19e eeuw tot en met de 2de wereldoorlog 194050 

Darwin evolutietheorie: soorten evolueren op grond waarvan evolueren 
ze en veranderen,  ze evolueren op grond van 2 factoren, de omgeving, 
de omgeving die veranderd vb klimaatverandering en er zijn toevallige 
genetische mutaties die kunnen al dan niet aansluiten bij omgeving bij 
verandering en omgeving, als die mutaties aansluiten bij die veranderde 
omgeving dan zorgt ervoor dat die mutaties kunnen zich beter 
aanpassen = survival of the fittest, de voortplanting van de meest 
aangepaste (fittest = aanpassing). Dus genetische verandering op 
toevalsbasis en verandering van de omgeving en dan er match tussen 
staat dat in de voordeel van de soort werken 

in veel gevallen is dit omgekeerd, een genetische mutatie zorg ook 
voor minder aanpassing en zal zichzelf uitschakelen 

Sociaal darwinisme gaat eeuw later die theorie op sociale veld 
toepassen en dan wordt het helemaal anders. De redenering die daarbij 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bernard_Mandeville
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naar voren geschoven wordt zal gebruikt worden voor rechtvaardiging 
voor kolonialisme, voor slavernij, voor ongelijkheid en onderdrukking 
ook van de vrouw in het Westen

Pseudowetenschappelijke theorie wordt gebruikt om aantal 
maatschappelijke ingrepen, maatschappelijke structuren te gaan 
rechtvaardigen 

Redenering vertrekt plots van iets anders, wat in eerste instantie juist is 
vandaar ook veel kracht gehad heeft maar het wordt heel snel iets 
anders. De uitgangspunt sluit nauw aan bij Darwin, de vaststelling dat de 
natuur de sterksten bevoordeligd en de zwakkeren doet verdwijnen = 
natuurlijke selectie  ⇒ wat is heel belangrijke verandering.??bij Darwin 
gaat het over de fittest en niet over de strongest, dus een heel groot 
verschil, de meest aangepaste niet e sterkste 

maw (stap 1 de sterke partijen mogen de zwakkeren uitbuiten, dat ligt 
in de lijn van natuurlijke selectie want de zwakkere gaat toch verdwijnen 

(stap 2 niet blanke rassen en vrouwen, wordt uitdrukkelijk gezegd 
vrouwen zijn minderwaardig, dus uitbuiting om, onderdrukking, 
opsluiting geen enkel probleem, want ligt in de lijn in de natuur. 

(stap 3 1925 we kunnen die natuurlijke selectie best een handje helpen 
want dat gaat zo traag, want die zwakke rassen zijn rem op de 
vooruitgang, die moeten we beter zo efficiënt mogelijk uitschakelen dan 
krijg je eugenetica ⇒ dan zitten we terug bij Mandeville, homo 
economicus model dus in die redenering solidariteit een heel slecht idee 
is. Waarom zou je solidair zijn met een groep die toch aan het 
verdwijnen is.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Sociaal_darwinisme

Sluit aan bij een bepaalde versie van het 
doemdenken/ondergangsdenken dat toen heel sterk aanwezig was, wat 
in deze opvattingen de basis vormt voor racisme en eugenetica (cfr 
infra, II,2 en IV.

zie inleidend college Schpengler de ondergang van de avondland, de 
opkomst van de massamens dus onze cultuur is ten onder aan het 
gaan omwille van die imput van vreemde zwakke rassen de joden en 
de slaven van oost Europeanen, en die moeten we tegenhouden, 
elimineren = sociaal darwinisme wordt mengeling van economie, 
cultuur, racisme enzovoort ⇒ vandaag zijn er veel partijen die zelfde 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Sociaal_darwinisme
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redenering aan het maken zijn. Van zodra ze proberen 
wetenschappelijke grond te geven slaan ze mis, geen enkele manier 
op dat wetenschappelijk gronden

DUS je ziet hoe bepaalde mensopvatting en de overtuiging dat het 
zo is, welke effecten dat dat heeft, 'de mens is slecht' wordt 
bevestigd door wetenschappelijk onderzoek MAAR 
wetenschappelijke weerlegging krijgt geen aandacht, wordt niet 
gehoord en de overtuiging blijft bestaan

HET WEZEN VAN DE MENS?

(hedendaags) Wetenschappelijk onderzoek. 

Recent psychosociaal onderzoek: de mens is vooral ‘goed’.

ER komt een nieuwe stelling dat mens wezenlijk goed is (laatste 20 jaar)

Het laatste decennium wordt de verondersteld wetenschappelijke grond van 
een negatieve mensvisie weerlegd, en komt er een eerder positieve visie: de 
mens als supersamenwerker die meestal deugt. Voor samenvattende 
overzichten, zie D.Van Duppen & J.Hoebeke 2016 en R.Bregman 2019 er is 
context welke aandacht gegeven wordt

biochemicus Johan Hoebeke is eveneens lid van de PVDA en gewezen 
onderzoeksleider aan het Centre National de Recherche Scientifique 
Frankrijk). Rutger Bregman is de zoon van een dominee en kreeg zowel 
kritisch nadenken als predikantschap met de paplepel mee. Beide boeken 
illustreren hoe wetenschap nooit neutraal kan zijn (maar wel objectief moet 
blijven). Alleen al de keuze van het onderwerp en de bijbehorende 
onderzoeksvragen hebben een sturend effect. Mensen uit neoliberale 
thinktanks zullen solidariteit nooit op hun onderzoeksagenda plaatsen, zij 
focussen op concurrentie.

https://boekenblog.paulverhaeghe.com/dirk-van-duppen-johan-hoebeke-
rutger-bregman/

ONDERZOEK BIJ PEUTERS EN KLEUTERS TOONT PROSOCIAAL GEDRAG 

�Indien niet anders vermeld komt de informatie in verband met het 
onderzoek bij kinderen uit Paul Bloom, Just babies. The origin of good and 
evil 2013.

https://boekenblog.paulverhaeghe.com/dirk-van-duppen-johan-hoebeke-rutger-bregman/
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Baby’s van drie maand oud tonen een voorkeur voor een bewegende van 
oogjes voorziene vorm die een andere vorm de heuvel op helpt, en keren 
zich af van de figuur die een andere naar beneden duwt.

Eenjarige observatortjes van een poppenshow zullen een ‘goede’ pop (die 
de bal teruggooit) belonen en de ‘slechte’ (die de bal voor zich houdt) 
bestraffen.

Peuters van 16 maand kiezen voor een ‘rechtvaardige’ beerknuffel en niet 
voor een ‘onrechtvaardige’ leeuw.

Peuters van anderhalf jaar oud troosten huilende leeftijdsgenootjes, helpen 
onhandige mensen dingen oprapen en houden een deur open.

Het belonen en het aanmoedigen van altruïstisch gedrag maakt peuters 
minder gemotiveerd om te helpen. Intrinsieke motivatie is belangrijker dan 
extrinsieke. Meer nog: kleuters zijn meer geneigd om te delen wanneer het 
meer van hen vraagt.

Driejarigen protesteren wanneer leeftijdsgenootjes de spelregels niet 
volgen en zullen zelfs actief tussenkomen wanneer een kind iets steelt of 
stukmaakt van een ander kind.

Besluit: op een leeftijd waar er nog nauwelijks sprake is van 
leerprocessen beschikken peuters reeds over

Een moreel besef, op grond waarvan het onderscheid tussen 
vriendelijke en wreedaardige reacties gemaakt kan worden;

Empathie en medelijden, waarbij pijn van anderen gevoeld wordt, met 
als meest frequente reactie dat het kind de pijn van de ander wil 
stoppen;

Walging, als evolutionair bepaalde tegenhanger van empathie, met als 
effect het zich letterlijk afkeren van wie of wat walging oproept;

Een rudimentair besef van eerlijkheid, met accent op een billijke 
verdeling van wat voorhanden is (wie meest inspanning gedaan heeft, 
krijgt meest);

Een rudimentair besef van rechtvaardigheid (goed gedrag moet 
beloond worden, slecht gedrag bestraft).

Het lijkt er dus op dat dergelijke kenmerken intrinsiek in de mens 
aanwezig zijn vanaf de geboorte. Eens kinderen ouder worden, neemt 
de invloed van de omgeving toe, ook op deze kenmerken. leeraspecten
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ONDERZOEK BIJ OUDERE KINDEREN

⇒babies brengen iets mee maar de omgeving grijpt daarop in, zal dat dus 
sterk sturen 

Prosociaal gedrag neemt toe: aanraken, omhelzen van ander bij pijn of 
verdriet, ze gaan gedrag dus toepassen, actief gaan tussenkomen 

Belang van de ander: Hoe ouder het kind, des te belangrijker wordt de blik 
van de ander als sturende sociale controle (‘Vreemde ogen dwingen’), ze 
lijken automatisch rekening te houden met verwachtingen van die ander, 
zelfs als hij gewoon aanwezig is

Belang van groep: Hoe ouder het kind, des te belangrijker de ‘ingroup’, dwz 
ze reageren vooral helpend en zorgend bij mensen die ze (h)erkennen als 
deel uitmakend van hun eigen kring. Tegenover onbekenden staan ze 
onverschillig of zelfs afwijzend. 'outgroup' ⇒ van kapitaal belang

Beide staat haaks op individu, een op een relatie, het is de groep veel 
meer van belang is. Definitie van groep, 2 is een koppen, op ogenblik 
dat je met 3 zijt 

Criteria voor ingroup? 

Differentiatie criterium:  Op grond waarvan wordt onderscheid tussen 
ingroep en outgroep gemaakt? kapitale vraag

Antwoorden: 

1 Bekendheid dus eigen groep de ingroep bestaat uit de mensen die men 
kent, die men ziet waarmee men op dagdagelijkse basis mee omgaat, die 
groep wordt gedefinieerd als bekende �Differentiatie kenmerk voor de 
ingroep

2De taal: Onderscheid tussen (letterlijk) moedertaal en andere talen (ook 
varianten van de eigen taal) kan een paar uur na de geboorte reeds 
gemaakt worden; dus aangeleerd tijdens de prenatale periode. 

Belangrijk: zelfde taal. Vreemde taal betekent vreemdeling (zie ‘oi 
barbaroi’ bij de Grieken).

Effecten van moedertaal: peuters en kleuters wenden zich eerder (voor 
geven, krijgen en sociale uitwisseling) naar iemand die hun taal (met 
zelfs een voorkeur voor het eigen accent) spreekt (dit ken ik end e 
andere ken ik niet)
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Wat met verschillen in huidskleur? VS is vrij racistisch vandaar ook dit 
onderzoek

Wie opgroeit in een blanke omgeving beschouwt de gekleurde mens 
automatisch als ‘anders’. 

Kinderen die opgroeien in een multi-etnische omgeving maken géén 
uitsluitingsselectie op basis van huidskleur, tenzij ze dit in hun 
opvoeding expliciet aangeleerd krijgen. (ze ziet het gewoon niet) 
bekendheid met andere huidskleuren banaliseert valt niet meer op, 
als opvalt dan omwille van andere kenmerken, kleding, taal

⇒interpretatie van kleur is een effect van opvoeding, vanaf jaar 3/4 
en dit kan voorbouwen op 2 andere kenmerken het niet behoren tot 
de ingroup door huidskleur en  andere taalgebruik

In welke mate het zelfbeeld bij afro amerikanen bepaald werd door 
racistische omgeving?

Een veel ouder onderzoek 1947 toont hoe een cultureel dominant 
racistisch vertoog een op racisme gebaseerd zelfbeeld vormt: wanneer 
zwarte kinderen die opgroeien in raciaal gesegregeerd onderwijs, 
mogen kiezen tussen blanke of zwarte poppen, kiezen ze bijna allemaal 
blanke poppen en schrijven ze de gekleurde heel wat negatieve 
kenmerken toe.

Dit onderzoek is letterlijk een schoolvoorbeeld hoe wetenschap een 
effect kan hebben op de maatschappij, in dit geval op onderwijs. Op 
grond van dit en vergelijkbaar onderzoek besliste het Amerikaanse 
hoger gerechtshof in 1954 dat raciaal gesegregeerd onderwijs in 
tegenstelling was tot de grondwet, omdat het gekleurde kinderen 
opvoedde in een systeem gesegregeerde onderwijs dat hen deed 
opgroeien met een gevoel van minderwaardigheid.

⇒kinderen hadden negatief zelfbeeld en bekijken zichzelf ook 
negatief 

⇒Identiteit: neem ik over datgene wat mij voorgehouden wordt? 
spiegeling, de metallisatie, als ik opgroei ik sociaal cultureel 
omgeving waar het overwegende beeld is dat de groep waar ik toe 
behoor slecht is, dom is, dan neem ik dat over, dat is bijna 
onvermijdelijk. 
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⇒toont aan hoe wetenschap een effect kan hebben op 
maatschappelijke veranderingen 

Amerikaans hoge rechtshof heeft obv dit OZ besloten om 
gesegregeerd onderwijs te verbieden 

Combinatie van ‘ingroup’ en sociale controle = ‘blik van de ander’: 

(hoe ouder we worden hoe meer afhankelijk we zijn van de blik van de ander = 
de groep.)

hoe ouder, hoe volgzamer;

om bij de groep te horen, doet men zoals de andere groepsleden

Met de leeftijd stijgt het belang van groepen:

druk tot conformiteit aan groepsidentiteit (peer group) stijgt enorm en we 
beseffen dat niet = paradox

iedereen wil mee zijn met de mode om origineel te zijn terwijl de mode per 
definitie een groepsfenomeen is, paradox, iedereen wil origineel gekleed 
lopen en iedereen draagt hetzelfde, een perfecte manipulatie op grond dat 
we kuddedieren zijn mode is hier meest lucratieve voorbeeld 

neiging om eigen groep als beter te zien en te bevoordelen, en omgekeerd, 
de andere groep als anders en desgevallend als slecht.

Conclusies inzake groepen en ‘ingroup’: 

Eigen taal is vanaf de geboorte een basis voor onderscheid wij – zij.

Racisme op grond van huidskleur is géén aangeboren reactie.

De morele betekenis die aan ‘anders dan ik’ gegeven wordt, hangt af van 
omgeving (gemengd of niet) én opvoeding (neutraal of racistisch).

Met uitzondering van de taal zijn de criteria voor het onderscheid tussen 
groepen, zeer arbitrair (tot zelfs op toevalsbasis: bij onderzoek: kleur van 
t-shirt), wat een deur opent voor ideologische manipulatie. 

⇒op bepaald moment wordt 'ingroup' losgelaten en groep en deel 
uitmaken van groep zich alleen maar vermenigvuldigd. 

⇒dan zien we dat groepsvormingen kan gebeuren op zeer arbitraire basis, 
want we gaan ervan uit als we groep vormen omdat we iets 
gemeenschappelijks hebben met die andere mensen
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⇒blijkt uit Tonnen sociaal psychologisch onderzoek: je kunt groep maken 
op meest arbitraire criteria, je kan vb een groep arbitrair in 2 delen en 2 
groepen zichtbaar maken door verschillende kleur t-shirt aan te trekken, 
en we hebben 2 groepen die we kunnen manipuleren 

Mechanismen om de groep te manipuleren: Onderzoek van Milgram 
toont toch iets, dat hoe makkelijk groepsvorming manipuleerbaar is, 
en bijgevolg hoe makkelijk het individu te beïnvloeden valt. Stappen 
hierbij:

categoriseer (‘de’ x, ‘de’ y) onder één noemer

Door ze te plaatsen tegenvoer andere groep dan hebben we de 
ingroup en de outgroep, als je groepsgevoel wilt versterken moet je 
externe vijand creëren = werkt altijd. Externe vijand creër je op 
grond van categorisatie, men gaat grote groep mensen die 
onderling zeer verschillend zijn gaan samenbrengen onder 1 noemer 
vb de joden, de moslims, de vreemdelingen, de Vlamingen, de 
walen, de werkzoekenden, de langdurig zieken, als je naar leden 
kijkt zie je meer verschillen dan overeenkomsten, op moment dat ze 
tot categorie gereduceerd geworden zijn worden ze als categorie 
behandeld en afgezet tegenover de andere categorie vb we de 
werkenden tegenover die langdurig zieken, we de Vlamingen 
tegenover de Walen, wij de tegenover de, en dan krijg je plots 
versterking daarvan

beperk reëel contact tussen categorieën; afstand creëert agressie 
(segregatie)

Je kan van andere groep categorie maken als je ze onbekend 
houdt, als je zo weinig mogelijk contact mee maakt  

zorg voor een systematisch negatieve framing van één bepaalde 
categorie (heeft te maken met vertoog)

zorg ervoor dat je voor andere groep negatieve framing krijgt, dat 
je ze in negatieve daglicht plaatst en op dat ogenblik zal je een 
groep creëren die heel gemakkelijk kunt manipuleren 

Besluit bij onderzoek bij jonge kinderen: Ingrepen vanuit opvoeding en 
omgeving kunnen evolutionair bepaalde kenmerken uitvergroten of 
inperken.
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lijkt ster op dat onze inborst eerder goed dan slecht is, dat prosociale 
bij kinderen overweegt, dat vervolgens door opvoeding en omgeving 
daarop ingrijpt en daarmee aan de slag gaat 

“We create the environments that can transform an only partially moral 
baby into a very moral adult” (Bloom, p .191. Of omgekeerd.

ONDERZOEK BIJ VOLWASSENEN

⇒moeilijker te onderzoeken omdat er andere factoren die rol spelen vb SES, 
cultuur, leergedrag, opvoeding

⇒ negatieve mens beeld is altijd een mannelijk beeld want de kenmerken die 
beschrijven worden tref je uitsluitend an bij mannen en niet bij vrouwen, vrij 
opvallend. Die beeld schuift dan de agressieve alfamale naar voor die alleen 
maar uit is de andere uit te schakelen 

- Oorlog: soldaten gebruiken hun geweer veel minder vaak dan gedacht = 
aanwijzing voor een natuurlijke rem op agressie. ⇒ Zie Bregman, 2019, 
hoofdstuk 4. Ook Frans de Waal vermeldt dat tijdens WOII slechts één op de 
vijf Amerikaanse GI’s daadwerkelijk op de vijand schoot (slothoofstuk van Een 
tijd voor empathie). Het merendeel van de doden en gewonden werden 
gedood of gewond door artillerievuur, afgevuurd van op verre afstand.

soldaten als ze hun vijand als persoon kunnen zien kunnen nauwelijks hun 
wapen gebruiken, de meerderheid van soldaten schiet niet of schiet te 
hoog of te laag = blijkt uit historisch oz en uit recent oz

dus met rechtstreekse contact met de vijand hebben we natuurlijke 
remming op agressie 

training van soldaten aangepast om ze toch te leren doden met accent 
op doden op afstand vb door drones

moderne vormgeving daarvan is twitter 

- daartegenover: hoe groter de onzichtbaarheid van de vijand, des te 
makkelijker wordt agressie

- Bij catastrofes en natuurrampen reageren mensen overwegend prosociaal, 
worden bijkomende problemen (naast de catastrofe) heel vaak veroorzaakt 
door officiële instanties (zeker indien hiërarchisch en bureaucratisch 
georganiseerd), en is de berichtgeving nagenoeg altijd én verkeerd én negatief 
(plunderen, verkrachten, kannibalisme…).
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uit oz blijkt bij natuurrampen mensen die elkaar niet kennen dat ze elkaar 
gaan helpen, een spontane organisatie, hier zien we zoals bij kinderen van 3
jaar prosociaal gedrag

je krijgt berichtgeving in de media (negatieve info) en de officiële 'hulp' die 
willen alles tegenwerken, spontaan prosociaal gedrag van mensen 
tegenwerken 

je zit daar de dubbelheid, spontaan prosociaal gedrag maar de 
berichtgeving daarover sluit weer aan bij die moeilijk weg te krijgen 
overtuiging dat de mens in se slecht is en voornamelijk voor de andere

- Bezit oefent een negatieve invloed uit op prosociaal gedrag; onderzoek 
P.Piff, 

https://www.ted.com/talks/paul_piff_does_money_make_you_mean#t-
13605

⇒ mensen die meer bezit hebben vertonen minder prosociaal gedrag vb 
er paseers een ⇒goedkope auto die stopt en bmw die rijdt je bijna van 
de baan, dit blijkt uit oz

Empirische vaststelling: 

Mensen die in duurdere auto’s rijden, volgen de verkeersregels veel 
minder, rijden veel gevaarlijker 

Mensen uit lagere sociaal-economische klassen zijn behulpzamer en 
geven meer aan goede doelen dan mensen uit de rijkere hogere 
klasse

Mogelijke verklaring: Hun gedrag is het gevolg van een vooraf 
bestaande eigenschappen (macho, gierig, egoïsme…) dus die mensen 
hebben op voorhand een aantal persoonlijkheidskenmerken die hen 
gebracht heeft op dit punt 

Experimenteel onderzoek toont iets anders:

proefpersonen worden random tot ‘rijke’ of ‘gewone’ spelers 
gemaakt. De toevallig rijke spelers ontwikkelen tijdens het spel 
negatief sociaal gedrag (liegen, vals spelen), en gaan bovendien na 
het spel hun ‘succes’ verklaren door hun eigen inzet (en niet door 
hun uitgangspositie). 

Dus, correctie op hoger gegeven verklaring: het gaat niet zozeer of 
niet alleen over vooraf bestaande en verondersteld duurzame 

https://www.ted.com/talks/paul_piff_does_money_make_you_mean%23t-13605
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persoonlijkheidskenmerken, maar ook en vermoedelijk zelfs vooral over 
het effect van omgevingsfactoren dat bovendien vrij snel intreedt.

⇒uitdrukking 'kleren maken de man' trek men de juiste kleren aan en 
hij begint er naar te gedragen ⇒ dit toont hoe weinig vaststaand 
onze kenmerken zijn en belang van omgeving. We zijn zo 
beïnvloedbaar dat we nauwelijks beseffen

- Contacthypothese Allport WWII hoe meer mensen uit verschillende groepen 
met elkaar in contact komen, des te beter kunnen ze samenwerken en des te 
lager de vooroordelen; dit wordt bevorderd door bepaalde randvoorwaarden 
en verhinderd door andere. 

Verplichte samenwerking leverde iets anders op dan wat men verwacht had

Hoe meer mensen in contact komen hoe meer ze kunnen samenwerken, en 
hoe sneller de vooroordelen die beide groepen hadden verdwijnen 

Het is dus combinatie tussen sociale klasse en een ander kenmerk dat 
zorgt voor de vooroordelen, dus heeft te maken niet enkel met huidskleur 

De belangrijkste bevorderende voorwaarden zijn: 1 het hebben van een 
gemeenschappelijk doel vb in oorlog overleven, natuurrampen, 
gemeenschappelijk doel zorgt ervoor dat samenwerking sterk bevorderd 
gaat worden; samenwerken om dat doel te bereiken; 2)steun van de 
autoriteit vb mensen laten samenwerken of niet, zorgen voor 
gemeenschappelijke basis vb zwarte en blanke soldaten samen steken ; 
3)het hebben/delen van een vergelijkbare sociale status, aanbod gekomen 
tijdens Vietnamoorlog, soldaten waren jonge Amerikanen die geloot werden 
en rijkere konden dat uitkopen, dit had als gevolg dat eenheden waren toen 
al gemengd het waren zwarte, latino’s en blanken en ze samen kwamen tot 
een vaststelling dat ze allemaal uit de slums (sloppenwijken) kwamen, dus 
de onderste sociale klasse met bewustzijn en dit werd plots een basis om 
samen te werken

Zie https://en.wikipedia.org/wiki/Contact_hypothesis

CONCLUSIE

Recent psychosociaal onderzoek weerlegt het negatieve ‘homo 
economicus’-beeld; onze basishouding is veeleer prosociaal, ook bij heel 
jonge kinderen

Bij oudere kinderen en volwassenen wordt de ‘ingroup’ erg belangrijk; taal 
is daarbij het meest oorspronkelijke differentiatiecriterium

https://en.wikipedia.org/wiki/Contact_hypothesis
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Op agressie staat er een ingebouwde rem, zeker wanneer de ander 
zichtbaar is

De voorkeur voor ‘ingroup’ kan gemanipuleerd worden, zowel negatief met 
afwijzing en agressie (oorlog), zowel positief met samenwerking en 
samenleven tot gevolg.

Meer bezit hebben dan anderen maakt iemand minder prosociaal

HET WEZEN VAN DE MENS?

Wetenschappelijk onderzoek.

Bevindingen uit evolutionair, biologisch en antropologisch onderzoek

Vorig onderzoeken: psychosociaal.

Evolutionair onderzoek: de morele vraag of de mens wezenlijk goed of slecht 
is, wordt wetenschappelijk de vraag naar de menselijke ‘natuur’. Liggen 
bepaalde neigingen of kenmerken ingebakken in de mens? Dwz zijn ze 
evolutionair en dus biologisch gegrond?

Cruciale vragen, in functie van de verhouding individu-maatschappij:

Is er een biologische grond voor moraal? voor moreel gedrag. 2 redenen 
waarom dit vraag vroeger niet gesteld werd 1 mens ging ervan uit dat 
mens slecht was, dus men had al antwoord dat de mens in de wezen al 
slecht 2 dat moraal zoiezo opgelegd werd vanuit Goddelijke instantie. De 
wet de moraal wordt van bovenaf opgelegd dat de mens slecht is

Is die eerder ‘goed’ of eerder ‘slecht’?

Wat zijn de implicaties voor de organisatie van uitwisseling goederen & 
diensten en de regeling van de verhoudingen tussen mensen?

Zie hoger: sociaaldarwinisme, als onwetenschappelijke argumentatie en 
rechtvaardiging voor collectief machtsmisbruik, zoals kolonisatie, oorlog en 
een neoliberale interpretatie van meritocratie.

In het licht van de wetenschappelijke bevindingen is een andere vraag veel 
belangrijker: welke omstandigheden maken dat de in wezen prosociale mens 
agressief en onethisch gedrag produceert? al dan niet moraal naar buiten 
treedt 

Hedendaagse opvatting: organismen worden bepaald door de omgeving die 
ze zelf ook scheppen (gen-cultuur co-evolutie). De omgeving kan het 
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prosociale bevorderen of belemmeren.

Omstandigheden die het prosociale belemmeren of inperken:

Benadrukken van ingroup (eigen groep eerst)

Onzichtbaarheid/onbekendheid van de ander

Andere groep systematisch koppelen aan walgelijke kenmerken (framing)

Maatschappelijk wegnemen van remmingen

Het al dan niet hebben van een gemeenschappelijk doel

ONDERZOEK EVOLUTIONAIRE BIOLOGIE

Samengevat door D. Van Duppen en J.Hoebeke 2016.

Evolutionair is Homo sapiens het resultaat van een selectie voor prosociaal 
gedrag zoals empathie, altruïsme, solidariteit, vriendelijkheid, samenwerken 
en sociaal leren (leren van anderen), zij het vooral bij de ‘ingroup’.

Blijkt de selectie voornamelijk gebeurt is in de richting van prosociaal 
gedrag en is nodig om te overleven. Prosociaal gedrag meer en meer 
vanuit evolutionaire bepaaldheid uitgeselecteerd 

Dit zijn de meest recent verworven kenmerken van de soort, gesitueerd 
in het evolutionair meest recente hersengedeelte, de prefrontale cortex, 
bovenop het veel oudere, subcorticale reptielenbrein.

De eerder agressieve, egoïstische en onmiddellijke impulsen van het 
reptielenbrein worden afgeremd door de prefrontale hersenregio (zie ook 
Bregman, 2019, hoofdstuk drie). Voor zover de ‘homo economicus’ al een 
biologische onderbouw heeft, gaat deze terug op het primitieve gedeelte 
van onze hersenen.

Prosociaal gedrag kunnen we dmv hersenindeling beschrijven

Oudste reptielenbrein sluit meer aan 'homo economicus'

Wat na reptielenbrein gekomen is, is uitgeselecteerd doorheen die 
slijpscheven van de evolutie geciseleerd tot wie we nu zijn als soort met 
als eindresultaat de neocortex die remend werkt op dat ouder gedeelte 
en die remming gaan we ook in maatschappelijk terugzien. Remmen van 
oude impulsen die eerder agressief, egoïstisch gericht zijn
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Prefrontale cortex (het laatste evolutionair toegevoegd stuk) maakt het 
mogelijk om het driftmatige te reguleren op grond van bewuste 
zelfreflectie; pas helemaal klaar rond de leeftijd van 25 (vandaar de 
‘ontremde’ impulsieve puber); een traumatische kindertijd bemoeilijkt deze 
ontwikkeling.

Die remming is ook bij zoogdieren aanwezig op grond van bewuste 
zelfreflectie en mensen zijn de enige zoogdieren die dat kunnen dus 
nadenken van iets niet te doen waarbij remming niet automatisch 
gestuurd wordt

Antwoord op de vraag naar vrijheid en determinatie: we hebben 
minstens stuk keuzemogelijkheid die te maken heeft de mogelijkheid tot 
zelfreflectie, het kunnen nadenken over en op grond van nadenken 
andere beslissingen nemen

Dus er zit dubbele mechanisme in 1 mechanisme dat we delen met 
zoogdieren dat remmend werkt op de primitieve impulsen, daar komt 
weinig keuze aan te pas, het zit ingebakken maar we hebben een stuk 
dat verder geëvolueerd is 2 onze mogelijkheid tot zelfreflectie en op 
grond daarvan zal men keuzes gaan maken 

Dit kan toegepast worden op individu: blijkt dat puber veel minder in 
staat tot die remming, duurt aantal jaren vooraleer de inhibitie 
mechanismen meest gehanteerd kunnen worden. Wat motorisch ziet kun 
je ook cerebraal zien. Ontwikkeling door combinatie van brein, 
opvoeding, maatschappelijke ombrenging. Bij sommige mensen loopt dit 
verkeerd door foute maatschappelijke omgeving die niet helpt, niet 
steunt, waarbij ze ontremd blijven en niet in staat zijn om die inhibities 
te verwerven

ONDERZOEK PRIMATOLOGIE

Frans de Waal: biologische gronden van moreel gedrag. Deed onderzoek 
naar emoties bij dieren (lievelingsauteur van de prof)

Populaire overtuiging: zoogdieren en zeker primaten zijn egoïstisch-
agressief, enkel uit op eigen voordeel – ‘survival of the strongest’ NB bij 
Darwin is het ‘fittest’)

De impliciete redenering daarbij is dat onze biologische onderbouw de 
mens ‘slecht’ maakt, en onze culturele bovenbouw ‘goed’; wanneer we 
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moreel correct handelen, doen we dat ondanks onze natuurlijke aanleg 
en dankzij onze opvoeding die ons inperkt. Moraal is iets wat van 
‘boven’ komt dat opgelegd wordt.

Zie hoger: dezelfde veronderstelling leidt in een neoliberaal vertoog tot 
het omgekeerde besluit. Als de mens van nature egoïstisch-agressief is 
en vooral uit op zijn eigen voordeel, dan moeten we daar niet tegenin 
gaan, integendeel, dat zou tegennatuurlijk zijn; bovendien is de daaruit 
voortvloeiende competitie goed voor iedereen. Wie dat niet wil zien, is 
naïef (‘Get real!’), ‘Gutmenschen’ zijn softies en altruisme is verborgen 
egoïsme.

Als eerste kritiek geleverd dat nu ongeveer verdwijnen is: idee: het slechte 
in de mens is het dierlijke van de mens

vb geschiedenis van de psychiatrie: Verklaring voor waanzin in 
middeleeuwen 'het dier in de mens is naar boven gekomen', dit is geen 
mens meer dit is een dier die overgewicht genomen heeft. Dan krijg je al 
die fantasieën over weerwolven, vampieren, die wezens waar het 
mensenlijk verdwijnt en dier naar bovenkomt, wat per definitie het 
slechte is, heeft altijd te maken met agressie en seksualiteit 

Hobbes: homo homeni lupus est; mens is een wolf voor andere mensen, 
en de wolf is een gevaarlijk beest die je moet afschieten = Amerikaanse 
uitspraak: dog eat dog society

Dieren doen dit niet!

Eerste studie van Lorans, eerste in het Westen die dat beeld afgerekend 
heeft, beeld van leeuw dat gazelle scheurt heeft niets te maken met 
agressie, dit is voedselzoek gedrag. Agressie is uitsluitend gericht op 
tegen de soortgenoten, en heeft te maken met territorium, het 
paargedrag dan wordt een dier agressief daarbuiten niet. Hond of kan is 
gevaarlijk als hij/zij aan het eten is. 

Heel de visie op dier als gevaarlijk, immoreel, wreedaardig, vind je terug 
in sprookjes gekoppeld aan menselijke = larie 

De waal gaat als eerste aantonen dat dieren niet beantwoorden aan dat 
wreedaardige beeld 

MAAR

Wetenschappelijk onderzoek in de primatologie/ethologie weerlegt 
eveneens het homo economicus model.
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De Waal: argumenten sociale zoogdieren vertonen prosociaal gedrag en 
zijn in staat tot empathie, dit kan je beschrijven als moreel; 

toont aan dat empathie universeel is bij sociale zoogdieren; empathie is 
voorwaarde voor groepsleven 

argumenten voor een biologisch onderbouw van moraal

Bij sociale diersoorten is samenwerking de regel.

Delen met groepsgenoten (ook als die geen familie zijn) gebeurt 
spontaan. 

Basis van samenwerking is niet zozeer familiale verwantschap, wèl 
wederkerigheid. er moet een uitwisseling zijn. Delen gebeurd door 
uitwisseling 

Het kunnen zien van de ander (werkt sturend) bevordert prosociaal 
gedrag én omgekeerd. als de ander zichtbaar is wordt er gedeeld en 
omgekeerd 

Wie zich het meest inspant, heeft recht op de grootste beloning.

Een ongelijke ‘verloning’ voor hetzelfde ‘werk’ lokt zwaar protest 
uit én zelfs het weigeren van de niet-billijke verloning. afkeer voor 
ongelijke behandeling is vrij groot en universeel

Filmpje: de Waal geeft aan dat dit dieren (resusapen) zijn voor 1 
deze proef allereerste keer doen. Er is dus geen sprake van 
leergedrag. 2)aapjes kunnen elkaar zien 3 Een van de 2 aapjes 
tussen de 2 proefjes door duidelijk een denkproces doet en kwaad 
wordt als die geen gelijke beloning krijgt 
https://www.youtube.com/watch?v=meiU6TxysCg 

op het einde zegt De Waal de bron van ongelijkheid kan je 
gemakkelijk associeren met die bepaalde buurt in new York 

Hogere sociale diersoorten (chimpansees) hebben ook gevoel voor 
rechtvaardigheid en billijkheid (wie veel meer krijgt dan ander voor 
zelfde ‘werk’, voelt zich hoogst ongemakkelijk en wil delen)

Dit onderzoek leverde hetzelfde resultaat op bij kinderen; dus: 
‘inequity aversion’ is universeel bij sociale dieren.

Zijn onderzoek toont ook de andere kant: 

https://www.youtube.com/watch?v=meiU6TxysCg
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Sociale beeldvorming: belang van status, hoe ik overkom bij de ander 
(mijn ‘sociaal kapitaal’), is zeer belangrijk (indien negatief, dan 
uitgesloten van verdeling). Hypocriet gedragen, zich gedragen op die 
manier dat ze beter overkomen bij de anderen komt ook bij dieren voor

Als de ander niet aanwezig is/niet zichtbaar is, dan daalt prosociaal 
gedrag

Zichtbaarheid, de kans dat je bekijken wordt. Bij dieren op ogenblik dat 
blik wegvalt de sociale controle zie je dat prosociaal gedrag gaat dalen 
en egocentrisme gaat toenemen

Egocentrisme: wat ik krijg, is belangrijker dan wat ander krijgt

Oneerlijke verdeling doet het prosociaal gedrag dalen, en lokt vroeg of 
laat zware agressie uit

Conclusie: sociale diersoorten functioneren op grond van sociale 
hiërarchie (typisch voor sociale dieren) is een georganiseerd systeem 
van inhibities en impulscontrole, waarvan de wortels in geweld en 
macht liggen; net door de organisatie komt er nog nauwelijks geweld 
aan te pas, de sociale controle maakt die overbodig.

als sociale ongelijkheid zal erg toenemen dan zien we erg negatieve 
effecten op verschillende vlakken. Die vaststelling zou kunnen leiden 
tot omkering 'als het zo is dat toenemende ongelijkheid alleen maar 
voor problemen zorgt dan moeten we streven naar maatschappij waar 
iedereen gelijk mogelijk is, naar een perfect horizontale maatschappij 
zonder hiërarchie. Dit is een wensdroom en tegelijk een illusie. Als je 
naar de oz van De Waal kijkt dat mensen ook sociale hiërarchie nodig 
hebben die berust op autoriteit 

Grond voor het sociaal gedrag: empathie én impulsinhibitie in 
combinatie met sociale controle

Besluit de Waal:

Belangrijkste motief voor gedrag bij sociale dieren: erbij willen horen 
en om erbij te horen zijn dieren om heel veel te doen; verwerping en 
uitsluiting zijn letterlijk dodelijk.

een individu dat behoort tot sociale diersoort behoort en dat 
systematisch alleen zit, omdat hij/zij verbannen of uitgesloten is of 
beide tegelijk 
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Moraliteit berust op een biologische ondergrond waarin samenwerking 
op de voorgrond staat, maar het is de omgeving die bepaalt welke 
morele kenmerken er dominant naar buiten treden.

moraliteit heeft biologische grond (mechanismen) manier waarop we 
ons gaan verhouden tegenover anderen.

De belangrijkste onzichtbare hand is onze evolutionair ingebakken 
neiging tot gemeenschapszin, de hand die we de ander reiken of die de 
ander ons aanreikt.

Moraliteit heet biologische grond, hiervoor gebruikt de Waal metafoor 
van vrije markt economie de onzichtbare hand die alles zou regelen, dat 
hebben we ook gezien bij Adam Smith. De Waal zegt de onzichtbare 
hand dat vooral regelt is dat hand die uitgestoken wordt dat is de hand 
die zorgt voor de gemeenschapszin.

ONDERZOEK ANTROPOLOGIE 2014

sluit aan bij genetica 

Rijst versus graancultuur China

Invloed van omgeving op duurzame persoonlijkheidskenmerken (duurzaam: 
verder dan één generatie) blijkt uit een zeer opvallend antropologisch 
onderzoek.

Idee: Omgeving is op zekere hoogte bepalend zou zijn voor ontwikkeling 
voor aantal persoonlijkheidskenmerken. Breng mensen binnen een bepaalde 
omgeving waar ze moeten wonen, leven, werken, zich verhouden tegenover
andere mensen, bepaalde typische omgeving waar ze langdurig verblijven 
en die omgeving soort modelleringsproces gaan uitoefenen de 
gedragskenmerken op de persoonlijkheidskenmerken van de bevolking 

Onderzoek: In China heb je een lineaire opdeling tussen 2 grote soorten 
landbouw gebieden, op ene gebied wordt graan geteeld dit heeft te maken 
met specifieke kenmerken van die zone en ander gebied wordt graan geteeld 
wat andere landbouw 

Onderzoeksvraag: in welke mate duurzame omgevingsfactoren ook duurzame 
effecten zullen hebben op persoonlijkheidsontwikkeling? 

Telen van of rijst of graan vraagt een volledig andere arbeidsorganisatie: 
verschil in landbouwgebieden 
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Rijstteelt verplicht tot ruime en langdurige samenwerking in een groep 
(o.a. omwille van noodzakelijke irrigatie: watersysteem).

mensen meoeten in een groep samenwerken. Er zijn verschillende 
terrassen en er is enorm veel werk op dat aan te leggen, om te 
onderhouden, je had daar een groep voor nodig. en dit is meerdere 
eeuwen bezig

Graan kan door één boerengezin geteeld worden, zonder beroep te 
moeten doen op andere gezinnen.

China bevat provincies waar mensen al eeuwenlang hetzij rijst, hetzij graan 
telen.

Onderzoekshypothese: verschillende vormen van samenleving & 
arbeidsorganisatie leiden tot verschillende persoonlijkheidskenmerken.

Dat blijkt te kloppen en – zeer opvallend – ook bij mensen die al een paar 
generaties niet meer tot de landbouwwereld behoren. (zie onder)

Rijstcultuur: persoonlijkheidskenmerken die gericht zijn op 
groepsgerichtheid, meer holistisch denken, meer interafhankelijke 
zelfconstructies, meer loyauteit, meer conflict vermijdend, lagere 
echtscheidingscijfers

Graancultuur is exact tegenovergestelde, meer analytisch denken, meer 
individualisme, hogere echtscheidingscijfers

!Merkwaardig: dit verschil gaat zich ook vertalen in denkstijlen, in cognitief 
vlak, dus niet alleen in sociaal gedrag 

In rijstcultuur gaan ze meer holistisch denken waarbij vanuit overzicht 
geredeneerd wordt 

Bij de graancultuur krijg je veel meer analytisch denken waarbij je moet 
kijken op details en onderdelen

⇒deze vaststelling is belangrijk want dat betekent dat die zogenaamde 
wezenskenmerken van de mens die niet onmiddellijk wezenskenmerken 
zijn maar wel een effect kunnen zijn van langdurig opgevoed te zijn in 
een bepaalde omgeving 

�Belangrijke van onderzoek is dat blijkt dat die 
persoonlijkheidskenmerken behouden blijven bij mensen die al 
meerdere generaties niet meer tot bouwcultuur behoren, die verhuisd 
zijn naar grote steden enzovoort, Dit geld voor beide culturen
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⇒dat betekent dat de persoonlijkheidskenmerken niet alleen maar 
het effect zijn van opvoeding want de omgeving is ook veranderd 
door het feit dat ze al meerdere generaties niet meer op landbouw 
leven. Toch zien we daar zelfde kenmerken optreden

Besluit: gen-cultuur co-evolutie = gezamenlijk evolueren van genen én cultuur

Verklaring is dat er belangrijke wetenschappelijke evolutie is, een 
paradigmashift in de genetica

Paradigmashift binnen de genetica wordt genoemd als de epigenetica

Klassieke genetica is gebaseerd op Darwin met idee dat aantal erfelijke 
eigenschappen vastleggen in genen, op de chromosomen en die zorgen 
ervoor dat lichaam organisme tot ontwikkeling komt, dat organisme is dan 
aangepast aan de omgeving waarin het leeft. Op ogenblik gebeurt er 
toevallige mutatie, er loopt iets mis in de codering van DNA naar RNA, 
mutatie kan negatieve effect hebben met nieuwe genetische bepaling dat 
organisme zo slecht is aangepast aan de omgeving niet overleeft, of 
toevallige mutaties kan zorgen voor dat organisme beter aanpast aan die 
omgeving 

Genen zijn determinerend en je kan er niet veel aan veranderen. Je hebt 
goede genen of slechte genen, geluk hebben of geen geluk hebben en 
that's it

De epigenetica de ontdekking na millenniumwisseling 

Cruciale verandering: 

omgevingsfactoren in staat zijn om genen aan of uit te zetten om 
ervoor te zorgen dat bepaalde genen uitoefenen of niet uitoefenen 
↔ vroeger dachten we onveranderlijke determinatie van erfelijkheid 
lijkt te zijn

het aan- of uit zetten van die genen gaat tot 2 generaties ver, vb wat 
ik meemaak in leven kan genetische structuur veranderen van mijn 
achterkleinkind

Nicheconstructie: wijziging van omgeving in het voordeel van de soort 
(voorbeeld: bevers bouwen dammen; rijsttelers leggen terrassen en 
irrigatiesystemen aan)

Dit gedrag wordt doorgegeven/aangeleerd aan volgende generatie

= epigenetische evolutie & sociaal leren: het individu verandert
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Dus: het individu en de omgeving veranderen samen

Het is een mooie illustratie dat we niet mogen redeneren itv of-of, het is 
niet of omgeving of erfelijkheid, het is omgeving en erfelijkheid, het is niet 
of cultuur of individu, het is cultuur en individu

Belangrijk: toont invloed die we zèlf kunnen uitoefenen. Een determinisme 
(erfelijk of omgeving) is nooit totaal, we kunnen onze omgeving wijzigen 
waardoor er andere aspecten van ons genetisch patrimonium naar voren 
treden of waardoor zelfs de genen gewijzigd worden.

SPANNINGSVELD TUSSEN INDIVIDU EN MAATSCHAPPIJ?

Hoe gedraagt een individu zich in de verhoudingen tot anderen, op welke 
manier zal het individu goederen en diensten uitwisselen? Dergelijke vragen 
zijn vragen naar de morele kenmerken en houdingen die we als typisch voor 
het individu kunnen beschouwen.

Merk op dat dezelfde vragen kunnen gesteld worden over de maatschappij als 
dusdanig. Is een maatschappij georganiseerd op grond van solidariteit en een 
billijke verdeling? Of is een maatschappij eerder prestatie- en 
uitsluitingsgericht?

CONCLUSIES gebaseerd op verschillende onderzoeksdomeinen

Er is een evolutionaire grond voor moreel gedrag; de basis is eerder 
positief, maar mensen kunnen ook een zeer immorele richting uitgaan.

homo ecologicus model geldt niet voor mens als soort

Omgeving en opvoeding (het maatschappelijke) kunnen zowel moreel als 
immoreel gedrag (bij het individu) sterk bevorderen.

Belangrijkste motief voor het individu: erbij willen horen; dit kan zowel de 
basis vormen voor prosociaal als voor antisociaal gedrag als je vb aansluit 
bij nazi groep

Nabijheid, zichtbaarheid, het hebben van een gemeenschappelijk doel 
bevorderen prosociaal gedrag, en omgekeerd

Het feit dat we erbij willen horen, bereid zijn van ook aantal dingen te 
volgen die minder moreel zijn, willen deel uitmaken van groep , plaats 
innemen in sociale rangorde zorgt ervoor dat we zeer manipuleerbaar zijn
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Als individu blijven we een keuze hebben; ook als groep, als maatschappij 
kunnen we ons gedrag sturen en bijsturen

Globaal: mens is inherent goed (prosociaal) maar in staat tot het kwade; 
mens is vooral zeer beïnvloedbaar.

Manipulatie in de negatieve richting: ‘Divide et impera’ (verdeel en je zou 
kunnen heersen over die groep). mechanismen:

- een aantal individuen definiëren als een ‘niet ons’ categorie; terzelfdertijd 
definiëring en benadrukking van ‘eigen’ groep (sociale klasse, ras, religie, 
beroepsgroep, nationalisme…)

- categorisatie impliceert ook ontmenselijking (‘de’ jood; ‘de’ moslim). vandaag 
vluchtelingen 

- het bemoeilijken, desgevallend onmogelijk maken van direct contact. 
Segregatie (aparte wijken en scholen) versterkt het categoriale karakter van 
‘de ander’. Segregatie maakt deel uit categorisatie, voorstellen van de groep 
als walgelijk, er is duidelijke reden voor, walging roept moreel oordeel op

- framing: de categorie als walgelijk voorstellen (verdere ontmenselijking)

Walging: evolutionaire ingebouwde reactie die ons beschermt in gevaarlijke 
toestanden en die reactie duwt ons in de richting van moreel oordeel 

Experimenteel onderzoek: kunstmatig geïnduceerde walging (schetengeur 
in kamer) doet mensen een veel strenger oordeel uitspreken over relatief 
banale zaken. 

Gevolg: de morele verwerping van een als walgelijk voorgestelde groep 
gebeurt automatisch, met in het kielzog wreedheid

Illustratie: Black Mirror, Men Against Fire 

- uitoefenen van sociale druk, inspelen op volgzaamheid

- agressie uitoefenen en sturen vanop afstand: is veel makkelijker en daarom 
meer uitgesproken; zie misbruik van sociale media door lobbygroepen; zie 
moderne oorlogsvoering via drones.

Manipulatie in de positieve richting: mensen duwen in prosociale richting

- categorisatie en bijbehorende anonimisering zoveel mogelijk vermijden, we 
moeten zoveel mogelijk verpersoonlijken 

- reëel contact zoveel mogelijk bevorderen, zeker tussen potentieel 
verschillende groepen, we meoten zorgen voor gemeenschappelijke 

https://en.wikipedia.org/wiki/Men_Against_Fire
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doeleinden 

- creatie van gemeenschappelijke doeleinden

- vermenselijking van de ander

wanneer anonieme leden van een categorie vermenselijkt worden, 
bijvoorbeeld door hun verhaal kenbaar te maken, ontstaat er empathie en 
bereidwilligheid tot hulp. 

Dit kan zelfs door fictie die realiteit kan veranderen:

De hut van oom Tom (H.Beecher Stowe, 1852 roman waarin slaaf 
beschreven wordt en die krijg zelfs een naam. Dit heeft meer effect 
gehad voor het afschaffen van het slavernij dan aantal andere 
maatregelen. Dit boek werd massaal gelezen en plots waren slaven geen
categorieën meer, men zag daarin individuen met eigen levensverhaal, 
met eigen problemen en verlangens 

Oliver Twist (Ch. Dickens, 1838 kinderarbeid; mensen uit high Society 
kwamen voor he teerst in contact met wat er reële gebeurde op dat 
ogenblik

beide hebben een maatschappelijk-morele bewustwording bewerkt 
inzake slavernij en kinderarbeid.

Determinatie of keuze? de vraag naar de mate waarin we gedetermineerd 
zijn of de mate waarin we beschikken over keuzevrijheid ⇒de vraag is 
verkeerd, het gaat niet itv of-of 

Zowel uit gedragsbiologisch als uit psychologisch onderzoek blijkt dat 
redeneren in termen van of maatschappij (nurture), of biologie (nature), of 
erfelijk, of aangeleerd, volledig achterhaald is. Net zoals: of vrij, of 
gedetermineerd. Het is een voortdurende wisselwerking, waarbij omgeving en 
opvoeding en zelfs erfelijkheid ingrijpend kunnen wijzigen. Er is nooit een 
volledige determinatie (hetzij vanuit genen, hetzij vanuit opgeving) – cfr de 
gen-cultuur co-evolutie. 

We kunnen keuzes maken als individu en keuzes maken als maatschappij, er
is geen volledige vrijheid maar er is wel een stuk vrijheid en stuk 
verantwoordelijkheid

Mits enige goodwill kunnen we in de verschillende onderzoeksresultaten twee 
basistendensen herkennen uit klassieke antropologisch-filosofische visies: 
aantrekking en afstoting, als basiskrachten in het universum.
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Cfr. Philotes en Neikos (liefde en strijd) van Empedocles: basiselementen 
waarin alles zou ontstaan zijn, die worden voortdurend gemengd, 
samenbrengen (liefde) en gesplitst (strijd), dus samenbrengen of uit elkaar 
brengen, samenbrengen betekent groep daar deel uitmaken en uit elkaar 
brengen betekent individuen apart gaan staan en stukje meer individualiteit 
en meer vrijheid (zelfde idee bij Freud)

Cfr. Eros en Thanatos van Freud: liefde is gericht op versmelting in steeds 
grotere gehelen, haat is gericht op splitsing in steeds kleinere stukken; 
ondanks hun antagonisme treden ze steeds gemengd op. 

Eros: overkoepelend principe, een gerichtheid op versmelting, het 
samenbrengen op elementen tot groter geheel. Gerichtheid is een neiging 
dat tegengewerkt wordt door het proces of motief die tegenover staan 
Thanatos idee van splitsing, een groter geheel dat gesplitst wordt en 
steeds kleiner delen, en daardoor dood betekent voor groter 
oorspronkelijk geheel

Die twee gerichtheden vinden (herkennen) we zowel maatschappelijk als 
individueel:

Maatschappelijk: vorming van ingroup (erbij willen horen), uitsluiting van 
‘de ander’ (agressieve afsplitsing)

Op maatschappeniveau: ingebakken neiging om deel willen uitmaken van 
een groep dus vorming van ingroup betekent meteen geen deel willen 
uitmaken van andere groep, betekent in veel gevallen zich afzetten tegen 
de andere groep, mijn groep is de enige echte. Elke groep gaat zichzelf na 
verloop van tijd splitsen en er ontstaat intern tegenstelling dus uitsluiting 
van 'de ander' vb voetbal groepen, katholieken vs protestanten, politieke 
bewegingen, wetenschap 

Individuele identiteit: identificatie (samenvallen met) en separatie (afstand 
nemen van) – cfr. infra

Dit vinden we ook op individueel niveau, als individu willen we ook 
samenvallen met iemand anders, denk aan relaties maar tezelfdertijd willen 
we ook afstand houden, ons eigen ding doen, dit is niet zo eenvoudig

Intern in individu: ik kan samenvallen met bepaald stuk van mezelf maar ik 
kan tegelijk verdeeld staan tegenover het ander stuk van mezelf, en ook 
daar zie je opdeling, de mogelijke tegenstelling tussen samenvallen, samen 
staan met tegenover los staan, afstand nemen van
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Merk op dat deze twee processen op een verdeeldheid wijzen, zowel tussen 
groepen, als tussen groep en individu, als intern in de individuele identiteit: dus 

Groepen: ingroup, outgroup

Individu/groep: erbij willen horen versus autonoom willen zijn

Individu: willen samenvallen met bepaalde spiegelingen versus willen 
afstand houden van andere

Met bijgevolg een dubbel motief: 2 primaire angsten onmiddellijk gekoppeld 
kunnen worden aan die 2 basis motieven, basis gerichtheden 

- Erbij willen horen, en daarom willen beantwoorden aan het verlangen van de 
ander (de norm van de groep, het vertoog) op grond van separatie-angst 
(oerangst)

de angst dat de ander ons in de steek zal laten en ifv die angst zijn we 
bereid van ontzettend veel te doen om toch maar niet in de steek gelaten 
te worden om er toch bij te kunnen horen. Angst die motief stuk verklaring 
vormt voor die groepsvorming, dat bij willen horen. en daar tegenvoer staat
intrusie-angst

blijf bij mij, houd van mij

- Autonoom willen zijn, eigen verlangen voorrang geven, op grond van de 
intrusie-angst.

de angst dat de ander veel te dicht komt, de angst dat de ander gaat mij 
overnemen. Die angst drijft ons toe om alleen te willen zijn, om zelfstandig 
te willen staan en keuzes te willen maken

minder duidelijk, laat mij met rust, ik wil mijn eigen ding doen

Mensenleven kun je zien als wankeling tussen die twee angsten, er zijn 
periodes waar ene centraal staat en periodes waarin andere centraal staat, er 
kunnen langere periodes zijn maar ook gedurende de dag wisselend optreden

Daarmee belanden we bij de vraag naar identiteit. 


