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WOORD VOORAF
Waarom een nieuw Nederlandstalig boek soci-
ale psychologie?

Er zijn slechts een beperkt aantal handboeken 
over sociale psychologie in de Nederlandse 
taal. Dit staat in schril contrast met het aan-
bod aan introducties in sociale psychologie 
van Angelsaksische oorsprong. Het doel van 
het huidige boek is de kwaliteit van die inter-
nationale handboeken te evenaren, maar dan 
in de Nederlandse taal. Hierdoor hoop ik dat 
sociaalpsychologische inzichten gemakkelijk 
verspreidbaar worden, niet in het minst bij stu-
denten die geen major in de Psychologie volgen. 
Zij hebben minder nood aan Engelstalig jargon 
en het is voor hen belangrijk dat ze inzichten 
en inhouden leren die dicht bij hun leefwereld 
staan, ook in termen van taal.

De bedoeling om dicht aan te sluiten bij de 
wereld van alle studenten wordt eveneens 
gediend door de sociaalpsychologische pro-
cessen te illustreren met recente gebeurtenis-
sen die vaak belicht werden in de Belgische 
en Nederlandse media. Eveneens werd er veel 
aandacht besteed aan onderzoek van Belgische 
en Nederlandse onderzoekers.

De nadruk ligt op fundamentele sociaalpsycho-
logische processen en er wordt veel aandacht 
besteed aan de klassieke studies. De toepas-
singen van deze fundamentele bevindingen 
worden echter ook beklemtoond. Met name 
de hoofdstukken over de multiculturele samen-
leving, de rechterlijke wereld en de politieke 
wereld illustreren hoe sociale psychologie kan 
helpen om de maatschappij beter te begrijpen. 
Ook de hoofdstukken over Agressie, Anderen 
helpen, Sociale dilemma’s en groepsconflict 
en Groepsprestaties hebben een uitgesproken 
praktische oriëntatie. Dit boek is dan ook inte-
ressant voor lezers met een brede interesse en 
studenten uit de Politieke en Sociale weten-
schappen, Criminologie en Rechten.

Het idee om dit boek te schrijven, is ontstaan 
in samenspraak met professor Ivan Mervielde. 
Hij heeft het opleidingsonderdeel Sociale Psy-
chologie jarenlang gedoceerd aan studenten 
Psychologie, Criminologie,  Politieke en Sociale 
Wetenschappen en Rechten. Een belangrijke 
bekommernis van hem was dat het boek zou 
lezen als een stevige, wetenschappelijk ver-
antwoorde inleiding tot verschillende domei-
nen van het sociaalpsychologisch onderzoek. 
Vandaar ook dat een hoofdstuk over Onder-
zoeksmethoden niet kan ontbreken. Bovendien 
wordt in alle hoofdstukken ingegaan op het 
experimenteel en correlationeel onderzoek 
dat de grondslag vormt van de theorieën. Deze 
onderzoeken worden vaak geïllustreerd door 
grafieken en figuren.

DE STRUCTUUR VAN DE HOOFDSTUKKEN
In elk hoofdstuk wordt ingegaan op verban-
den met actuele maatschappelijke en culturele 
gebeurtenissen, waardoor de lezer geconfron-
teerd wordt met de toepasbaarheid van sociale 
psychologie en de abstracte theorieën tot leven 
komen. Elk hoofdstuk sluit af met een samen-
vatting die een kort overzicht biedt. Dit helpt 
studenten om de hoofdlijnen te vatten en maakt 
het memoriseren gemakkelijker. Daarnaast 
bevat elk hoofdstuk eveneens een aantal vragen 
die de mensenkennis beproeven. Iedereen heeft 
allerlei ideeën over sociaal gedrag en sociale 
relaties. Hoewel mensenkennis dikwijls inte-
ressant is, is het probleem dat deze kennis niet 
op gedegen empirische toetsing berust. We zul-
len daarom aantonen dat er een fundamenteel 
verschil is tussen dit soort volkswijsheden en 
systematisch verzamelde en getoetste kennis.

DANKBETUIGINGEN
Graag dank ik Lies Vandercoilden voor het nale-
zen van de teksten op Nederlandse taal. De 
productie van een boek is onmogelijk zonder de 
volle steun van de uitgever. Ik ben bijzondere 
dank verschuldigd aan uitgeverij Academia 
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Press en in het bijzonder aan Peter Laroy, die 
dit project met volle inzet en met alle middelen 
gesteund heeft en aan alle medewerkers van 
Academia Press die achter de schermen gehol-
pen hebben om dit project tot een goed einde 
te brengen. Eveneens dank aan de mensen van 
Twin Media (Culemborg) die instonden voor de 
vormgeving van het boek. Ten slotte een woord 
van dank aan Kristof Dhont, Vicky Franssen, 
Tessa Haesevoets, Anne Joosten, Lisa Lerner, 
Emma Onraet, Chris Reinders Folmer, Arne 
Roets en Jasper Van Assche voor het herlezen 
en inhoudelijk becommentariëren van de tekst.

Dit boek draag ik op aan Ivan Mervielde. De 
bedoeling was dat we dit boek samen zouden 

schrijven. Op 22 augustus 2011 is Ivan overle-
den. Ik herinner mij hem als een eerlijke en 
gedreven mentor die een groot hart voor stu-
denten had. Ik hoop dat dit boek zijn verwach-
tingen over ‘ons boek’ waarmaakt. 

Gent, 3 juli 2013

Alain Van Hiel
Vakgroep Ontwikkelings,- Persoonlijkheids- en 
Sociale psychologie
Universiteit Gent
Henri Dunantlaan 2
B-9000 Gent
e-mail: Alain.VanHiel@UGent.be
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OVERZICHT

De mens is een sociaal dier

Sociale psychologie: definitie en 
verwante disciplines

 >Definitie van sociale psychologie
 >De kracht van de situatie: een voorbeeld van 
een sociaalpsychologische studie 
 >Sociale psychologie en verwante disciplines
 >Andere psychologische domeinen
 >Sociale psychologie en mensenkennis

De geschiedenis van de sociale 
psychologie

 >De beginjaren van de sociale psychologie 
(1880-1935)
 >De jaren van bevestiging en groei  
(1936-1960)
 >Lopen en vallen: 1960-midden 1970
 >Methodologisch en inhoudelijk pluralisme: 
midden 1970-2000

Sociale psychologie in de 21ste eeuw
 >Hersenonderzoek
 >Het internet
 >Sociaal-culturele perspectieven

Samenvatting

Kernbegrippen 
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OVERZICHT

Aristoteles, een Grieks filosoof die leefde in de vierde 
eeuw voor Christus, stelde: ‘de mens is een sociaal dier, 
hij is niet gemaakt om alleen te leven’. Deze idee staat 
centraal in de sociale psychologie. Wie men is, ontstaat 
in interactie met anderen. We hechten veel belang aan 
sociale relaties. Dit hoofdstuk vormt een inleiding tot 
de sociale psychologie. We starten met de definitie 
van sociale psychologie en gaan in op verschillen 
met verwante disciplines en andere psychologische 
onderzoeksdomeinen. Sociale psychologie bestaat 
een kleine eeuw. Om de huidige ontwikkelingen in 
onze discipline te begrijpen, dienen we een inzicht te 
hebben in de korte geschiedenis ervan. We besluiten 
met een vooruitblik op toekomstige uitdagingen en 
geanticipeerde evoluties.
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INLEIDING: DE MENS IS EEN SOCIAAL DIER

De mens is een sociaal wezen. We spelen, 
werken en leven samen. Sociale interacties 
overkomen ons niet, maar we zoeken ze zelf 
actief op. Alleen zijn is voor velen een verve-
lende situatie. We zijn verzot op nadenken over 
onszelf en anderen en over hoe te reageren 
in sociale situaties. We observeren anderen, 
analyseren hun gedrag en proberen te voor-
spellen wie uiteindelijk met wie zal optrekken, 
of dit nu in het echte leven is, bij het bekijken 
van een film, of wanneer we wekelijks de ont-
wikkelingen in een reality-tv-programma zoals 
Expeditie Robinson volgen.

Iedereen is een beetje amateurpsycholoog en 
aangezien sociale relaties zo belangrijk zijn, is 
iedereen dagelijks bezig met sociaalpsychologi-
sche vraagstukken. Had je vandaag een conflict 
met je partner? Misschien loop je momenteel 
naar een winkel om een leuk cadeautje te kopen 
‘om het goed te maken’. Ouders proberen te 
begrijpen waarom zoon- of dochterlief in het 
weekend zo laat thuiskomt. Consumenten vra-
gen zich af of ze zich niet te veel hebben laten 
beïnvloeden door reclamejongens. Docenten 
ergeren zich aan studenten die hun cursus 
onvoldoende studeerden en ontwikkelen ideeën 
over de ‘jeugd van tegenwoordig’. Ieder mens 
denkt na over wat mensen beweegt en probeert 
het gedrag van zichzelf en anderen te begrijpen.

Naast deze dagelijkse taferelen zijn er nog 
vele vragen die appelleren aan brede, maat-
schappelijke problemen. Hoe is het mogelijk 
dat iemand het op zich neemt om een concen-
tratiekamp te bewaken? Waarom is onze eco-
logische voetafdruk vele malen groter dan in 
ontwikkelingslanden en lijken we dit niet eens 
erg te vinden? De wereld zoekt antwoorden 
op de vragen die de sociale psychologie bestu-
deert – vragen over haat en geweld, conflict 
en wantrouwen, samenwerking en hoe men 
omgaat met culturele, etnische, raciale, religi-
euze en geografische verschillen. Er is een grote 
noodzaak om een beter inzicht te verwerven in 
dergelijke sociaalpsychologische vraagstukken.

Sociaalpsychologische bevindingen zijn 
vaak interessant, intellectueel stimulerend en 

leuk om te horen. Hierdoor vinden ze vlot hun 
weg naar de media. Onderzoek brengt voortdu-
rend nieuwe gegevens aan het licht over onze 
sociale aard. Soms levert dit onverwachte ant-
woorden op. Bekijk eens de volgende koppen 
die recent in de media verschenen:

 > ‘Mensen liegen makkelijker onder tijdsdruk’ 
(Goed Gevoel en NU.nl, 10 september 2012)

 > ‘Conservatieven en racisten hebben een lager 
IQ’ (Algemeen Dagblad, De Morgen, De Volks-
krant, Het Laatste Nieuws, 2 februari 2012)

 > ‘Kwaad? Tel dan zeker niet tot tien’ (Algemeen 
Dagblad / Het Laatste Nieuws, 5 juli 2012)

Bladen staan vol 
van beginnende en 
eindigende relaties, 
echtelijke problemen, 
burenruzies. We zijn als 
het ware geobsedeerd 
door hoe mensen met 
elkaar omgaan.

Van de sociale psycholo-
gie wordt verwacht dat 
de discipline bijdraagt 
tot het begrijpen en op-
lossen van maatschap-
pelijke problemen.
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Het eerste artikel laat zien dat men onder 
tijdsdruk sneller liegt. Ook indien men ‘goede’ 
redenen heeft om te liegen, gaat men onder 
tijdsdruk creatiever om met de waarheid. Het 
tweede artikel handelt over de relatie tussen 
politiek-ideologische attitudes en intelligentie, 
een e�ect dat vaak aan de hogere scholingsgraad 
van de linkse kiezer wordt toegeschreven. Het 
laatste artikel gaat in tegen de volkswijsheid dat 
wanneer men woede voelt opkomen, het beter 

is om tot tien te tellen. Volgens de auteur, Brad 
Bushman, zorgt tellen tot tien ervoor dat men 
de kwade gedachten en gevoelens in het hoofd 
actief houdt, wat de kans op agressief gedrag 
alleen maar vergroot. Wie te veel focust op wat 
hij voelt, krijgt meestal het deksel op de neus.

Deze koppen maken duidelijk dat de sociale 
context een sterke invloed uitoefent op het 
gedrag. Je kunt hiervan in je eigen leven wel-
licht talrijke voorbeelden terugvinden. Mis-
schien verdedigde je ooit een bepaalde opinie 
in de ene groep, maar zweeg je zedig in een 
andere situatie? De onuitgesproken verwach-
tingen van je partner hebben je er misschien 
ooit toe gebracht om jezelf op een heel andere 
wijze te gedragen. Wellicht draag je graag kledij 
die de laatste modetrends volgt? Dit zijn alle-
maal voorbeelden van de kracht van de sociale 
situatie, het speelterrein van de sociale psy-
chologie. Met behulp van Tabel 1.1 krijg je nog 
een beter zicht op de onderwerpen die in de 
sociale psychologie aan bod komen. Deze tabel 
rapporteert concrete vragen die in de volgende 
hoofdstukken van dit boek behandeld zullen 
worden.

Tabel 1.1 Enkele sociaalpsychologische vraagstukken.

Waarom prefereren sommigen een partner die hen niet ophemelt?  
(Hoofdstuk Het Sociale Zelf)

Worden we het sterkst beïnvloed door de inhoud of door de verpakking? 
(Hoofdstuk Attitudes)

Waarom gehoorzaamt men aan autoriteitsfiguren?  
(Hoofdstuk Sociale beïnvloeding)

Werkt men harder aan een groepstaak in aanwezigheid van anderen? (Hoofd-
stuk groepsprestaties)

Leidt hitte tot agressie? (Hoofdstuk Agressie)

Is een zekere getuige een accurate getuige?  
(Hoofdstuk De gerechtelijke wereld)

Zonder vrienden kunnen 
we niet. Sociale relaties 
en interacties zijn bui-
tengewoon belangrijk 
om gelukkig te zijn.
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SOCIALE PSYCHOLOGIE: DEFINITIE EN VERWANTE DISCIPLINES

Sociale psychologie hanteert de methode van 
de psychologie. Wat de psychologie binnen de 
grote groep van sociale wetenschappen apart 
maakt, is de gerichtheid op het individu. Enkel 
wanneer men ‘het innerlijk’ van de actoren 
begrijpt, kan men correcte uitspraken doen over 
‘wat mensen drijft’. Met het innerlijk bedoelen 
we denkprocessen, a�ect en motivatie. Binnen 
de psychologie onderscheidt de sociale psy-
chologie zich van de andere domeinen door 
de gerichtheid op het individu in de context 
van sociale relaties en situaties. Alle takken 
binnen de psychologie benadrukken boven-
dien de wetenschappelijke methode, waarbij 
dikwijls experimenten worden gehanteerd om 
theorieën te toetsen.

In dit deel geven we een definitie van sociale 
psychologie en bespreken we de relatie tussen 
deze discipline en sociologie, maar ook enkele 
andere psychologische domeinen.

DEFINITIE VAN SOCIALE PSYCHOLOGIE
Sociale psychologie is de wetenschappelijke 
studie naar de wijze waarop gedachten, gevoe-
lens, motivaties en gedragingen van mensen 
beïnvloed worden door de werkelijke of gefan-

taseerde aanwezigheid van anderen en hoe wij 
zelf een invloed uitoefenen op hoe andere per-
sonen denken, voelen en zich gedragen (Al l-
port, 1985). Laten we elke component van deze 
definitie van naderbij bekijken.

Wetenschappelijke studie
Sociaalpsychologen hanteren vaak expe-
rimenten als basis van wetenschappelijk 
gevalideerde kennis. Zoals in het Hoofdstuk 
Onderzoeksmethoden uiteengezet wordt, toet-
sen sociaalpsychologen hun theorieën op basis 
van systematische observatie, beschrijving en 
meting. Er zijn andere mogelijkheden om het 
sociaal functioneren van mensen te 
begrijpen. Bijvoorbeeld, op basis van 
persoonlijke ervaringen, na het lezen 
van een meeslepende roman, of het 
zien van een film of een nieuwsbe-
richt kan je eveneens tot inzichten 
komen over sociaalpsychologische 
thema’s. Sociaalpsychologen vinden 
echter niet dat dergelijke kennis het 
hen mogelijk maakt om theorieën op 
te bouwen. Omdat sociale psycho-
logie eerder wetenschappelijk dan 

Sociale normen sturen het gedrag 
van individuen. Deze foto toont ‘voet-
balsupporters’ van Zenit Sint-Peters-
burg, een groep die geweld en racisme 
niet schuwt.

Sociale psychologie
De wetenschappelijke studie 
naar de wijze waarop gedach-
ten, gevoelens, motivaties 
en gedragingen van mensen 
beïnvloed worden door de 
werkelijke of gefantaseerde 
aanwezigheid van anderen en 
hoe we zelf invloed uitoefenen 
op hoe andere personen den-
ken, voelen en zich gedragen.

Experiment
Een vorm van onderzoek 
waarbij de onderzoeker 
controle heeft over de gebeur-
tenissen en deelnemers vol-
komen toevallig aan condities 
worden toegewezen.
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