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Leerdoelen

1. Je omschrijft met eigen woorden het begrip ‘sociaal determinisme’ en geeft er 
zelf ook een eigen voorbeeld van.

2. Je omschrijft met eigen woorden de begrippen ‘sociale facilitatie’ en ‘sociale 
inhibitie’ en geeft er zelf ook een eigen voorbeeld van.

3. Je legt met eigen woorden de sociale-facilitatietheorie uit.

4. Je legt met eigen woorden het experiment van Solomon Asch uit.

5. Je herkent de verschillende aspecten van een experimenteel onderzoek in het 
experiment van Asch: wat is de afhankelijke en onafhankelijke variabele, wat is 
de experimentele groep en de controlegroep.

6. Je geeft met eigen voorbeelden aan hoe het experiment van Asch 
bepaalde aspecten van ons gedrag verklaart.

7. Je omschrijft met eigen woorden de begrippen ‘de wet van de dalende meer-
opbrengst, unanimiteit, de zichtbaarheid van de afwijking’.

8. Je legt met eigen woorden de invloed uit van verschillende factoren op het 
experiment van Solomon Asch.

9. Je legt met eigen woorden het experiment van Stanley Milgram uit.

10. Je herkent de verschillende aspecten van een experimenteel onderzoek in het 
experiment van Milgram: wat is de afhankelijke en onafhankelijke variabele, 
wat is de experimentele groep en de controlegroep?

11. Je geeft met eigen voorbeelden aan hoe het experiment van Milgram 
bepaalde aspecten van ons gedrag verklaart.

12. Je legt met eigen woorden de begrippen ‘dispositionele verklaring’ en ‘autori-
taire persoonlijkheid’ uit en situeert die begrippen in het onderzoek van Milgram.

13. Je legt met eigen woorden de invloed uit van verschillende factoren op het 
experiment van Milgram.

14. Je geeft de verschillen en gelijkenissen aan tussen het experiment van Milgram 
en Le Jeu de la Mort op TF1: La Zone Xtreme.

15. Je legt met eigen woorden de begrippen ‘ informationele, normatieve 
sociale invloed’ uit, herkent ze in concrete situaties en geeft er eigen 
voorbeelden van.

16. Je legt met eigen woorden uit hoe de informationele en normatieve sociale 
invloed kan verklaren wat er gebeurt in de experimenten van Asch en Milgram.
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Inleiding

In het eerste hoofdstuk hadden we het erover dat gedragingen, gevoelens, 
gedachten en interacties nooit op zichzelf staan, maar worden bepaald door allerlei 
factoren. We maakten daarbij onderscheid tussen interne en externe gedrags-
determinanten. Een van die externe gedragsdeterminanten is de sociale factor. Op 
die sociale factor gaan we in dit hoofdstuk verder in. Mensen zijn sociale wezens 
en in die zin worden ze voortdurend en overal in alles wat ze doen en laten, zonder 
dat ze dat altijd beseffen, beïnvloed door de al dan niet reële aanwezigheid van 
andere mensen in hun omgeving.

Soms speelt er een rechtstreekse beïnvloeding, waarbij mensen doelbewust 
proberen anderen te beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan de invloed van reclame-
boodschappen of politieke campagnes.

In andere situaties is die beïnvloeding minder rechtstreeks en heeft de andere 
helemaal niet de bedoeling om te beïnvloeden, maar heeft de aanwezigheid van 
iemand anders toch een invloed op ons gedrag, onze gevoelens, onze gedachten 
en onze interacties.

Soms speelt deze beïnvloeding ook zonder dat we er erg in hebben of beïnvloedt 
zelfs de imaginaire1 aanwezigheid van anderen ons gedrag, onze gevoelens, onze 
gedachten en onze interacties.

We zouden kunnen denken dat mensen zich bewust zijn van die sociale invloed 
of op zijn minst die invloed zouden erkennen. Dat blijkt niet het geval te zijn. 
Zowel de proefpersonen in de verschillende experimenten als de man in de straat 
beseffen nauwelijks hoe sterk ze zich laten leiden door anderen.

We gaan er in dit handboek van uit dat alle gedragingen, gevoelens, gedachten 
en interacties van mensen sociaal bepaald zijn, toch minstens voor een stuk. 
Zonder te vervallen in sociaal determinisme, waarbij alles volledig vanuit deze 
sociale factoren wordt verklaard, geloven we heel sterk in de invloed van allerlei 
sociale factoren.

1 Imaginair: iets wat alleen in onze gedachten bestaat maar niet echt is.
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De westerse cultuur verheerlijkt het sterke individu op allerlei manieren. Mensen 
horen graag dat ze zelf hun eigen beslissingen nemen, dat ze zich nooit laten 
beïnvloeden door anderen en dat ze geen marionet zijn maar een echte speler. 
Dat zelfbeeld is het resultaat van:
– onze geschiedenis, waarbij sinds de renaissance het individu naar voren wordt 

geschoven;
– onze liberale ideologie, waarbij we denken dat succes in onze eigen handen 

ligt;
– onze humanistische fi losofi e.

Dit beeld van een sterk en autonoom individu dat rationeel en weloverwogen zelf 
zijn leven bepaalt en los van welke (sociale) invloed zijn eigen keuzes maakt, is erg 
dominant in onze tijd. Toch klopt dat beeld eigenlijk niet met wat wetenschap-
pelijk werd aangetoond.

Door sterk de nadruk te leggen op allerlei sociale invloeden komen we in de buurt 
van de sociologie. De sociale psychologie bevindt zich, zoals gezegd, inderdaad 
op het snijvlak van de psychologie en de sociologie en gaat ervan uit dat heel wat 
aspecten van het gedrag te verklaren zijn vanuit sociologische begrippen zoals 
(groeps)normen en rollen, sociale druk en conformisme.

Maak de opdracht over hoe concrete gedragingen wel of niet beïn-
vloedt worden door anderen. Som daarvoor eerst tien concrete obser-
veerbare gedragingen op waarin je beïnvloed wordt door anderen.
Som vervolgens tien concrete observeerbare gedragingen op waarvan 
je denkt dat je niet beïnvloed wordt door anderen en waardoor je dus 
denkt dat je zelfstandig en autonoom je gedrag bepaalt.
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In dit hoofdstuk

In dit hoofdstuk hebben we het in het eerste punt over hoe de loutere 
aanwezigheid van anderen ons al beïnvloedt. Soms leidt de aanwezigheid 
van anderen ertoe dat we beter presteren; soms werkt dat ook omgekeerd 
en zorgen anderen ervoor dat we minder goed presteren. We hebben het 
dan respectievelijk over sociale facilitatie en sociale inhibitie.

Daarna gaan we in op de mate waarin mensen worden beïnvloed door 
een groep anderen. Veel meer dan dat we zelf denken, passen we immers 
ons gedrag, onze gevoelens, onze gedachten en onze interacties aan die 
van de anderen aan, zeker wanneer die anderen als groep reageren. In de 
sociale psychologie heet dat conformiteit. We vertrekken daarbij van het
experiment van Solomon Asch. Dit experiment behoort zonder meer tot 
de klassiekers in de sociale psychologie en verdient dan ook absoluut een 
plaats in dit handboek.

In tweede instantie hebben we het over de invloed van een leidersfi guur 
op ons gedrag. Het experiment van Milgram, nog zo’n klassieker, toont 
op een onthutsende manier aan hoe snel mensen zich laten leiden door 
iemand die zich voordoet als een autoriteit, met een zekere status.

We sluiten dit hoofdstuk af met twee begrippen uit de sociale psychologie 
die ons kunnen helpen verklaren wat er gebeurt: de informationele en 
normatieve sociale invloed.
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1.  Mensen worden 
beïnvloed door de loutere 
aanwezigheid van anderen

Als we ons de vraag stellen naar het effect dat anderen hebben op ons 
gedrag, onze gedachten, onze gevoelens en interacties, dan is de meest 
eenvoudige vraag die naar de mate waarin de loutere aanwezigheid van 
anderen ons al beïnvloedt. Die invloed kan positief zijn of negatief werken, 
naargelang anderen ons stimuleren of belemmeren in ons functioneren.

Wanneer mensen in de aanwezigheid van anderen beter presteren, 
spreken we over sociale facilitatie.

Al in 1889 (!) stelde een zekere mijnheer Triplett vast dat wielrenners 
sneller fi etsten wanneer ze samen met anderen fi etsten dan wanneer 
ze alleen fi etsten. Jaren later constateerden Worringham en Mesick 
dat mannelijke joggers op de campus van de universiteit van California 
in Santa Barbara samen ook sneller jogden. Zonder dat de joggers dat 
wisten, werd de tijd opgenomen die ze nodig hadden om twee delen 
van een traject – allebei precies 45 yards (= ± 41 m) – af te leggen. 
Op het eerste deel van het traject was niemand te zien, terwijl op het 
tweede deel enkele vrouwelijke medewerkers van de onderzoeker met 
aandacht en belangstelling naar de joggers keken. Het bleek dat de 
aanwezigheid van dit publiek tot gevolg had dat de joggers op dit 
deel van het traject aanzienlijk harder liepen dan op het andere deel 
zonder toeschouwers (Mertens, 1988).

De aanwezigheid van anderen zorgt er anderzijds voor dat mensen soms 
ook geremd worden in de juiste refl exen. We noemen dat sociale inhibitie.

Jonge en onervaren chauffeurs blijken meer ongevallen te veroorzaken 
wanneer zij met anderen in de auto zitten.

Studenten presteren vaak slechter wanneer ze op een examen iets moeten 
tonen terwijl er iemand op hun vingers staat te kijken.
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De sociale-facilitatietheorie verklaart beide fenomenen vanuit de arousal
(= soort opwinding) die mensen ervaren in aanwezigheid van anderen. De 
sociaal psychologen Zajonc en Sales (1966) hebben het over evaluatie-
vrees, de vrees dat anderen ons kunnen beoordelen, waardoor onze pres-
taties beter of slechter worden in aanwezigheid van anderen. Het blijkt 
immers dat toeschouwers die ons niet beoordelen, niet hetzelfde effect 
hebben.

Die arousal zorgt ervoor dat we automatismen of gedragingen die we al 
vaker hebben uitgevoerd in een bepaalde situatie, beter zullen uitvoeren. 
Vooral eenvoudige taken gaan ons makkelijker af in aanwezigheid van 
anderen.

Omdat niet alle gedragingen automatismen zijn, heeft arousal niet altijd 
hetzelfde effect. Complexe taken gaan moeilijker, daar blokkeert de 
aanwezigheid van anderen ons.

Met andere woorden: in situaties van stress kiezen we voor de meest voor 
de hand liggende reactie en wordt de dominante reactie geactiveerd:
– bij eenvoudige en vertrouwde taken is dat de correcte respons en wordt 

dit gedrag gefaciliteerd;
– bij nieuwe of slecht beheerste taken of zaken die we nog aan het leren 

zijn, is dat de foute respons en wordt gedrag geïnhibeerd.

De meeste musici oefenen een nieuw stuk vaak liever op hun eentje in, maar 
zodra ze het stuk onder de knie hebben, zullen ze door de aanwezigheid van 
het publiek beter presteren.
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2.  Mensen worden beïnvloed 
door een groep anderen

In de inleiding hebben we benadrukt hoezeer alle gedragingen, gevoelens, 
gedachten en interacties van mensen beïnvloed worden door anderen. 
Wanneer we het hebben over de mate waarin mensen worden beïnvloed 
door een groep anderen, blijkt vaak de invloed nog sterker te spelen.

Onderzoek toont aan dat wij, vaak zonder het te beseffen, ons gedrag, 
onze gedachten, gevoelens en interacties aanpassen aan die van de 
andere groepsleden. In de sociale psychologie heet dat conformiteit. Het 
woord ‘conformeren’ komt van het Latijnse werkwoord conformare, wat 
‘gelijkvormig maken, in overeenstemming brengen’ betekent.

Let wel, een zekere mate van conformiteit is nuttig. Wanneer iedereen 
alles altijd volledig autonoom zelf zou willen bepalen, dan zouden al 
die botsende ego’s wellicht binnen de kortste keren leiden tot allerlei 
confl icten. Al bij al is conformisme normaal, en het is zelfs wenselijk dat 
we beïnvloed worden door anderen in situaties waarop we geen klare kijk 
hebben. We conformeren ons dan ook doorgaans het best aan de regels 
die ons sociale leven in goede banen leiden. Sociale regels geven immers 
houvast.

Toch is een verregaande vorm van conformiteit ook niet zonder risico’s,
en we willen zelfs waarschuwen voor een soort kuddementaliteit. Wanneer 
we zelf niet meer denken en zelf geen verantwoordelijkheid meer opnemen 
voor wat we doen, bestaat het gevaar dat we ons zozeer laten leiden door 
anderen, dat we zonder morren of protest de meest verwerpelijke gedra-
gingen gaan stellen, alleen maar omdat anderen ons dat vragen.    

Het incident waarbij Jonathan Jacob op 
6 januari 2010 om het leven kwam, maakt 
dat op een pijnlijke manier duidelijk. 
Jonathan Jacob werd onder invloed van 
amfetamines en verward opgepakt door 
de politie. 
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Een psychiatrisch ziekenhuis wilde hem niet opnemen omdat hij agressief 
reageerde toen hij in de isoleercel moest. Hij werd uiteindelijk opgesloten 
in een cel op het politiecommissariaat van Mortsel. Een speciale interventie-
ploeg werd erbij geroepen om de jongeman te immobiliseren zodat een arts 
hem een kalmerende inspuiting kon geven. Tijdens de interventie kreeg hij 
een aantal rake klappen en stierf hij uiteindelijk aan inwendige bloedingen. 
Het gerechtelijk onderzoek toonde later aan dat de leden van de speciale 
interventieploeg elkaar versterkten in hun agressie en zich lieten leiden door 
de groepsdruk.

Wellicht zijn we allemaal veel gevoeliger voor de invloed van anderen dan 
we zelf willen toegeven. Bovendien ontkennen we zelf maar al te graag die 
invloed en doen we onszelf graag voor als diegenen die niet meeheulen 
met de rest, die voor zichzelf denken en die tegen de stroom in durven te 
gaan. De realiteit is echter anders: we conformeren ons maar al te dikwijls 
aan anderen.

Bekĳ k het fi lmpje over conformisme in de lift en leg met eigen 
woorden uit wat hier gebeurt en hoe we dat kunnen verklaren.

Maak deze opdracht voor durvers. Ga daarvoor naar een plaats waar 
veel mensen samen zijn: de markt of een andere openbare gelegenheid. 
Blijf dan plots staan, kijk naar boven en wijs naar iets denkbeeldigs in 
de hoogte, bijvoorbeeld ter hoogte van de zesde verdieping van een 
appartement. Na verloop van tijd zul je zien hoe jouw gedrag navolging 
krijgt. Misschien zul je dat zelf niet merken, maar laat een vriend of 
kennis de voorbijgangers ongemerkt observeren, dan zal blijken dat 
anderen jou inderdaad gaan imiteren.

Bij een soortgelijk onderzoek van Milgram, Bickman en Berkowitz (1969) 
bleek het volgende:
– wanneer één iemand naar boven keek, ging 4% van de voorbij-

gangers eveneens omhoogkijken, terwijl 40% omhoogkeek zonder te 
stoppen;

– naarmate er meer mensen keken, keken er ook meer mensen omhoog, 
terwijl ze al dan niet stopten;

– toen 15 mensen keken, stond 40% van de voorbijgangers stil en keken 
ze omhoog; nog eens 40% keek omhoog zonder te stoppen.
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2.1  Het basisexperiment van Solomon Asch

Belangrijke inzichten over hoe mensen worden beïnvloed door een 
groep andere mensen, kwamen tot stand op basis van een intrigerend 
experiment dat werd opgezet onder leiding van de sociaal psycholoog 
Solomon Asch (1907-1996).        

“The tendency to conformity in our society is so strong that 
reasonably intelligent and well-meaning young people are 

willing to call white black. This is a matter of concern. It 
raises questions about our ways of education and 

about the values that guide our conduct.”
Solomon Asch

Asch was overtuigd van de redelijkheid van mensen, iets 
wat in de jaren 1950 zeker niet alle psychologen deden. 
Asch hoopte te kunnen aantonen dat mensen zich een 
juist oordeel kunnen vormen over een situatie, onafhan-
kelijk van anderen. Het tegendeel bleek echter uit zijn 
lijnexperimenten. Mensen gedragen zich helemaal niet

als rationele, objectieve probleemoplossers als ze onder druk van een 
groep staan.           

Het experiment was zogezegd een 
experiment naar de visuele perceptie, 
maar ging in wezen over de invloed van 
een groep. De proefpersonen kregen 
twee kaarten te zien. Op de ene kaart 
stond een verticale lijn afgedrukt: dat 
was de standaardlijn. 
De andere kaart bevatte drie lijnen van ongelijke lengte: de vergelij-
kingslijnen. Bij de vergelijkingslijnen was er één precies even lang als 
de standaardlijn. De taak van de proefpersonen bestond erin dat ze 
telkens moesten aangeven welk lijnstuk (A, B of C) in grootte over-
eenkwam met de standaardlijn.   

Dat was een zeer eenvoudige taak, waarin je nauwelijks fouten kon 
maken. In de controleconditie moesten de proefpersonen 12 keer 
die vergelijking maken, zonder dat er andere personen bij aanwezig 

Bekĳ k de kennisclip over het experiment van Asch.
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waren. Er waren twee proefgroepen met samen 37 proefpersonen. 
In totaal maakten de proefpersonen 3 fouten op de 444 (= 12 × 37) 
beurten (zie figuur 1). Met andere woorden: in 99,3% van de situaties 
antwoordden de proefpersonen correct. 35 van de 37 proefpersonen 
maakten geen enkele fout.    

Om na te gaan hoe mensen worden beïnvloed door een groep andere 
mensen, werkte Asch met dezelfde opdracht maar liet hij de proefper-
sonen die lijnstukken vergelijken in een groep met pseudoproefper-
sonen. Dat waren mensen met wie Asch het volgende had afgesproken:
– de proefpersoon zou hen beschouwen als echte proefpersonen;
– zij zouden steeds unaniem een juist of fout antwoord geven op 

aangeven van de eerste persoon in de rij;
– zij zouden één stoel onbezet laten, de voorlaatste stoel, zodat de 

proefpersoon steeds als voorlaatste aan de beurt zou komen.     

De blauwe fi guren zijn de 
pseudoproefpersonen, die 
antwoorden volgens wat de 
proefl eider hen had gevraagd. 
De rode fi guur is de enige, echte 
proefpersoon wiens antwoorden 
ertoe doen.

Daarna ging Asch na hoe de proefpersonen zich lieten beïnvloeden 
door het unanieme2 oordeel van de pseudoproefpersonen. In totaal 
deden 123 proefpersonen mee aan het experiment, waarbij ze telkens 
18 keer (= 2 × 9) de vergelijking moesten maken. De pseudoproefper-
sonen gaven 6 keer het juiste antwoord, 12 keer een verkeerd antwoord. 

2  Unaniem oordeel: een oordeel waarmee iedereen het eens is.

Figuur 1. Percentage fouten in de controleconditie zonder pseudoproefpersonen.
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In 6 van die 12 keer was de fout klein, dat wil zeggen dat de pseu-
doproefpersonen het lijnstuk aangaven dat minimaal in lengte 
verschilde van het juiste antwoord; in 6 van die 12 keer was de fout 
groot, dat wil zeggen dat de pseudoproefpersonen het lijnstuk 
aanwezen dat maximaal in lengte verschilde van het juiste antwoord.       

In dit voorbeeld:
– C is het juiste antwoord;
– A is het verkeerde antwoord met 

de kleine fout;
– B is het verkeerde antwoord met 

de grote fout.

    

Proefbeurt 1 De pseudoproefpersonen geven unaniem het juiste antwoord.

Proefbeurt 2 De pseudoproefpersonen geven unaniem het juiste antwoord.

Proefbeurt 3 De pseudoproefpersonen geven unaniem het verkeerde
antwoord met de kleine fout.

Proefbeurt 4 De pseudoproefpersonen geven unaniem het verkeerde
antwoord met de kleine fout.

Proefbeurt 5 De pseudoproefpersonen geven unaniem het juiste antwoord.

Proefbeurt 6 De pseudoproefpersonen geven unaniem het verkeerde
antwoord met de grote fout.

Proefbeurt 7 De pseudoproefpersonen geven unaniem het verkeerde
antwoord met de kleine fout.

Proefbeurt 8 De pseudoproefpersonen geven unaniem het verkeerde
antwoord met de grote fout.

Proefbeurt 9 De pseudoproefpersonen geven unaniem het verkeerde
antwoord met de grote fout.

Proefbeurt 10 De pseudoproefpersonen geven unaniem het juiste antwoord.

Proefbeurt 11 De pseudoproefpersonen geven unaniem het juiste antwoord.

Proefbeurt 12 De pseudoproefpersonen geven unaniem het verkeerde
antwoord met de kleine fout.

Proefbeurt 13 De pseudoproefpersonen geven unaniem het verkeerde
antwoord met de kleine fout.

Proefbeurt 14 De pseudoproefpersonen geven unaniem het juiste antwoord.

Proefbeurt 15 De pseudoproefpersonen geven unaniem het verkeerde
antwoord met de grote fout.

Proefbeurt 16 De pseudoproefpersonen geven unaniem het verkeerde
antwoord met de kleine fout.

Proefbeurt 17 De pseudoproefpersonen geven unaniem het verkeerde
antwoord met de grote fout.

Proefbeurt 18 De pseudoproefpersonen geven unaniem het verkeerde
antwoord met de grote fout.
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Asch was vooral geïnteresseerd in hoe de proefpersonen zouden 
reageren bij die 12 proefbeurten waarbij de pseudoproefpersonen 
unaniem het verkeerde antwoord gaven. De proefpersoon, die op de 
voorlaatste plaats in de rij zat, hoorde bij die opgaven (waar bijvoor-
beeld ‘C’ duidelijk het juiste antwoord was) de pseudoproefpersonen 
met een evidente en zelfzekere toon unaniem een foutief antwoord 
(bijvoorbeeld ‘A’) geven.

In totaal maakten de proefpersonen 542 fouten op de 1476 (= 12 × 
123) beurten. Met andere woorden:
– in gemiddeld iets meer dan één derde (36,7%) van de situaties 

lieten de proefpersonen zich door het unanieme verkeerde oordeel 
van de pseudoproefpersonen beïnvloeden;

– zo’n drie vierde (75%) van de proefpersonen liet zich bij minstens 1 
van de 12 opgaven door het unanieme verkeerde oordeel van de 
pseudoproefpersonen beïnvloeden;

– slechts een vierde (25%) van de proefpersonen liet zich geen enkele 
keer beïnvloeden door het unanieme verkeerde oordeel van de 
pseudoproefpersonen;

– ruim een vierde (28%) van de proefpersonen liet zich bij minstens 
6 van de 12 situaties beïnvloeden door het unanieme verkeerde 
oordeel van de pseudoproefpersonen.

2.2  Factoren die de invloed van een groep bepalen

Asch en andere sociaal psychologen onderzochten daarna welke factoren 
de invloed van andere mensen bepaalden.

2.2.1  Grootte van de groep

Wanneer er in plaats van zes pseudoproefpersonen maar één pseudo-
proefpersoon was, die telkens het verkeerde antwoord gaf, dan lieten de 
proefpersonen zich slechts in 4% van de situaties beïnvloeden door het 
verkeerde oordeel van de pseudoproefpersoon.
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Wanneer de groep bestond uit twee pseudoproefpersonen die telkens 
op de cruciale proefbeurten consequent en vastberaden het verkeerde 
antwoord gaven, dan lieten de proefpersonen zich in 12,8% van de 
situaties leiden door het unanieme verkeerde oordeel van die twee 
pseudoproefpersonen.

Wanneer het om drie of vier pseudoproefpersonen ging, steeg het 
percentage tot zo’n 30 à 35%. Daarmee was meteen ook het maximum 
bereikt. Nog meer medespelers hadden geen noemenswaardig effect 
meer op de mate waarin de proefpersonen zich lieten beïnvloeden door 
de pseudoproefpersonen. Een en ander blijkt ook duidelijk uit fi guur 2.

Men heeft het in dit verband over de wet van de afnemende meerop-
brengst. Zodra de groep uit drie personen bestaat, is er al sprake van een 
sterke beïnvloeding. Zoals in fi guur 2.2 aangegeven, neemt de invloed van 
de groep niet verder toe wanneer een groep vier of vijf personen omvat. 
Elk extra groepslid dat er dan nog bijkomt, heeft minder extra invloed. Er 
is, met andere woorden, niet zo’n extreem grote groep nodig om al een 
maximaal effect te verkrijgen.

Figuur 2. De invloed van de grootte van de groep op de mate van de conformiteit.
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2.2.2  Unanimiteit binnen de groep

Wanneer de proefpersoon niet alleen stond tegenover een unanieme 
meerderheid omdat een van de pseudoproefpersonen, met name die op 
de vierde stoel, consequent het juiste antwoord gaf, dan is de macht van 
een groep gebroken. Gemiddeld lieten de proefpersonen zich dan maar 
in 5,5% van de situaties beïnvloeden door het verkeerde oordeel van de 
pseudoproefpersonen.

Ook wanneer die ene pseudoproefpersoon op de vierde plaats een 
verkeerd antwoord gaf en daarmee toch afweek van zijn mede-pseudo-
proefpersonen, bleef het effect van het doorbreken van de unanimiteit 
bestaan.

De invloed is het sterkst wanneer iedereen in de groep hetzelfde zegt of 
gelooft. Die unanieme sociale invloed weerstaan is in die gevallen moeilijk 
of zelfs onmogelijk, tenzij er een bondgenoot is. Het lijkt erop dat de proef-
persoon het vaak moeilijk heeft om in zijn eentje publiek tegen de groep 
in te gaan. Zodra hij ziet dat een ander dat wel aandurft (zelfs al antwoordt 
die even dwaas als de rest van de groep), heeft de proefpersoon het veel 
makkelijker om bij zijn standpunt te blijven.

Enkele opvallende observaties tijdens het interview achteraf:
– niemand van de proefpersonen zei spontaan dat ze zich hadden laten 

leiden door die medestander om het juiste antwoord te geven;
– niemand van de proefpersonen gaf toe dat ze zich hadden laten leiden 

door die medestander om ook juist te antwoorden wanneer hun dat 
werd gesuggereerd.

2.2.3  Aard van de groep

Ook wanneer de proefpersoon zich sterk verbonden met de groep of 
het groepsdoel voelt, is de macht van de groep veel groter. Gemiddeld 
lieten de proefpersonen zich dan in meer situaties beïnvloeden door het 
verkeerde oordeel van de pseudoproefpersonen.

Het is evident dat groepen met wie we ons sterk identifi ceren, een grotere 
invloed op ons hebben. We willen immers de vriendschap, de liefde en 
het respect van die anderen niet verliezen. Veel hangt natuurlijk af van de 
kwestie waarover het gaat, maar over het algemeen blijkt de druk om zich 
te conformeren toe te nemen naarmate de groepsleden zich meer met de 
groep of het groepsdoel verbonden voelen.
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In situaties waarin de groepsleden zich erg met elkaar verbonden voelen en 
de cohesie erg groot is, neemt de groepsdruk toe. Een van de gevolgen 
daarvan is dat het gevaarlijk kan zijn om zeer hechte groepen beslissingen 
te laten nemen, omdat men het dan belangrijker vindt om elkaar een 
plezier te doen en confl icten te vermijden dan om tot de verstandigste, 
meest logische beslissing te komen. We spreken in dat verband over het 
gevaar van groepsdenken.

Paradoxaal genoeg lijkt het er ook op dat mensen zich meer confor-
meren aan een groep waarin ze niemand kennen. Mensen ervaren een 
groter risico wanneer ze het oneens zijn met een groep vreemden. Ze zijn 
bang om uit een groep vreemden te vallen en om negatief beoordeeld 
te worden. Eén deelnemer zei: “Hier zat een groep… Ik had er weinig 
behoefte aan om mezelf voor gek te zetten… ik dacht zeker te weten 
dat ik gelijk had… maar zij zouden denken dat ik niet spoorde.” In een 
vriendengroep ervaren ze het risico te worden uitgesloten wanneer ze het 
oneens zijn als minder groot en durven ze makkelijker af te wijken van de 
groepsnorm.

Ten slotte zullen proefpersonen in een groep met een hogere status zich 
meer laten beïnvloeden door het verkeerde oordeel van de pseudoproef-
personen dan wanneer die pseudoproefpersonen een laag aanzien 
hebben.

2.2.4  Zichtbaarheid van de afwijking

Als de proefpersonen niet luidop moesten zeggen welk lijnstuk een gelijke 
lengte had, maar in plaats daarvan hun antwoord op een papiertje mochten 
neerschrijven, lieten ze zich ook in veel minder situaties (tot 12,5%) beïn-
vloeden door het verkeerde oordeel van de pseudoproefpersonen.

De invloed van de groep is dus het grootst wanneer het voor iedereen van 
die groep duidelijk is wie zich niet aan die groepsnorm houdt.

2.2.5  Moeilijkheid van de taak

Wanneer de vergelijking tussen de lijnen moeilijker was omdat de lijnen 
een meer vergelijkbare lengte hadden, waren de proefpersoon ook 
meer geneigd om zich te laten leiden door het verkeerde oordeel van de 
pseudoproefpersonen.
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Als we onzeker zijn, kijken we sneller naar anderen om bevestiging te krijgen. 
Een moeilijkere taak leidde dan ook tot een grotere overeenstemming.

2.2.6  Samenvattend

De concrete resultaten zijn weergegeven in fi guur 3.

Figuur 3. Overzicht van de graad van conformisme bij de verschillende varianten op het basis-
experiment van Asch.

Het basisexperiment van Asch

De controleconditie: zonder dat er 
pseudoproefpersonen aanwezig waren

Eén pseudoproefpersoon

Twee pseudoproefpersonen

Drie of vier pseudoproefpersonen

Geen unanimiteit onder de 
pseudoproefpersonen

De proefpersoon kan antwoorden zonder 
dat de anderen dit zien

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%  0%          5%      10%       15%       20%      25%      30%      35%       40%       45%      50%

Refl ectie: Bedenk een aantal situaties waarin je als professional deel 
uitmaakt van een groep en waarin je mee beslissingen neemt die 
belangrijk kunnen zijn voor andere mensen. Wat is in die gevallen de 
relevantie van de experimenten van Asch?
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3.  Mensen worden beïnvloed 
door leidersfi guren    

Mensen worden niet alleen beïnvloed door groepen, maar ze laten zich 
soms ook leiden door leidersfi guren. Charismatische en autoritaire leiders 
hebben in het verleden grote massa’s beïnvloed en dat heeft in de loop 
van de geschiedenis geleid tot verschrikkelijke oorlogen en misdaden.

Duitse wetenschappers die behoren tot 
de Frankfurter Schule, onderzochten in 
de nasleep van de Tweede Wereldoorlog 
de gehoorzaamheid aan leidersfi guren bij 
het opkomende fascisme in de jaren 1930. 
Theodor Adorno (1903-1969) schreef in dat 

verband over de ‘autoritaire persoonlijkheid’  en stelde dat de autoritaire 
Duitse opvoeding de oorsprong was van alle kwaad. Erich Fromm (1900-
1980) had het over conformisme en de angst voor de vrijheid. Daarbij 
zochten zij vooral naar allerlei persoonlijkheidsfactoren als verklaring voor 
dat gedrag. Deze dispositionele verklaringen hadden echter weinig 
succes.

In de sociale psychologie is men daarom op zoek gegaan naar een situati-
onele verklaring en probeerde men determinanten in de (sociale) situatie, 
die die (blinde) gehoorzaamheid aan een leider bepaalden, in kaart te 
brengen. Deze benadering bleek al snel veel vruchtbaarder te zijn.

Zoals gezegd, denken we van onszelf algauw dat we zelfstandig denken en 
handelen en dat we tegen een leider in zouden durven te gaan. In werke-
lijkheid zijn we wellicht veel gezagsgetrouwer dan we zelf willen toegeven. 
Als de omstandigheden er zich toe lenen, blijken de meeste mensen er 
weinig moeite mee te hebben om zich te schikken naar wat iemand anders 
met een zekere autoriteit van hen vraagt.

Het is vooral de verdienste van Stanley Milgram (1933-1984) geweest om 
een en ander op een experimentele wijze te onderzoeken. Milgram, die 
een leerling van Asch was, peilde naar wat de invloed van een leidersfi guur 
bepaalde.
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Wezenlijk in het onderzoek van Asch is dat:
– die anderen niet echt doelbewust enige druk uitoefenden, er was enkel 

sprake van een ‘impliciete’ druk doordat de mening van de groep afweek 
van wat de proefpersonen meenden te zien;

– die anderen niet in positie en status verschilden van de proefpersoon, 
het waren medestudenten.

Dat ligt enigszins anders in het experiment van Milgram. Daar gaat het 
over de invloed van een leidersfiguur op ons gedrag. Wezenlijk hier is het 
volgende:
– die leidersfiguur oefent doelbewust enige druk uit door aan te dringen 

dat de proefpersoon doet wat werd afgesproken;
– die leidersfiguur heeft een (hoge) positie en status, hij ziet er uiterlijk uit 

als een prof, een man met een witte stofjas.

3.1  Het basisexperiment van Stanley Milgram

Milgram was zo getroffen door de misdaden tegen de menselijkheid 
onder de nazi’s dat hij wilde begrijpen hoe zoiets kon gebeuren. Hij stelde 
vast dat mensen zeer volgzaam en wreed waren en niet tegen de nazi’s in 
opstand kwamen.     

“Wanneer je aan de lange en duistere geschiedenis van de mens denkt, 
zul je meer afschuwelijke misdaden vinden die gepleegd zijn in de naam van 

gehoorzaamheid dan er ooit begaan zijn in de naam van opstandigheid.”
Stanley Milgram, Obedience to authority, 1974

Milgram wilde experimenteel onderzoeken in 
hoeverre mensen bereid waren om opdrachten uit 
te voeren van personen met gezag. Hij ronselde de 
deelnemers met een advertentie in een plaatselijke 
krant en gaf daarbij aan dat het om een experiment 
ging over de invloed van straffen bij het leren. Het 

experiment zou ongeveer een uur duren en de deelnemers kregen 
daarvoor een vergoeding van 4 dollar.

De deelnemers wisten dus niet dat het experiment ging over de 
gehoorzaamheid aan een leidersfi guur. Bij het begin van het expe-
riment moesten de proefpersonen samen met een pseudoproef-
persoon bij loting bepalen wie van hen de leerling zou zijn en wie 
bijgevolg de lerarenrol zou opnemen. In werkelijkheid stond op beide 
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briefjes het woord ‘leraar’ en loog de pseudoproefpersoon dat hij de 
leerlingrol toegewezen had gekregen. Na deze verdeling legde de 
proefl eider uit hoe het experiment zou verlopen.  

De leerling werd aangesloten op een 
apparaat dat hem stroomstoten kon geven. 
De proefl eider legde uit dat pseudoproefper-
soon-leerling, telkens wanneer hij een fout 
maakte, een stroomstoot zou krijgen als straf. 
Hij gaf vervolgens bij wijze van voorbeeld 
een stroomstoot van 45 volt aan de proefper-
soon-leraar. Daarna kreeg de proefpersoon 
een lijst met woordcombinaties. De proefper-
soon-leraar las die voor en de pseudoproefper-
soon-leerling moest de combinaties proberen 
te onthouden. Als de leerling de goede combi-
natie gaf, gebeurde er niets. 

Als hij echter een fout antwoord gaf, dan moest de proefpersoon-leraar 
de pseudoproefpersoon-leerling dus een stroomstoot geven en 
bij elke volgende fout het voltage van de stroomstoot met 15 volt 
verhogen. Op het apparaat stond duidelijk aangegeven wat de impact 
van de stroomstoot was:       

In werkelijkheid kreeg de pseudoproefpersoon-leerling natuurlijk niet 
echt de schokken. De proefl eider zette gewoon een bandrecorder aan 
zonder dat de proefpersoon-leraar dat zag. Zodra de stroomstoten 
opliepen tot 135 volt, hoorde de proefpersoon-leraar de pseudoproef-
persoon-leerling schreeuwen van de pijn en smeken om te stoppen. 
Bij nog hogere stroomstoten bonsde de pseudoproefpersoon-leerling 
ook op de muur. Uiteindelijk reageerde de leerling niet meer.

15 – 30 – 45 – 60 volt Lichte shock

75 – 90 – 105 – 120 volt Middelmatige shock

135 – 150 – 165 – 180 volt Sterke shock

195 – 210 – 225 – 240 volt Erg sterke shock

255 – 270 – 285 – 300 volt Intense shock

315 – 330 – 345 – 360 volt Erg intense shock

375 – 390 – 405 – 420 volt Gevaarlijke shock

435 – 450 volt XXX
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Figuur 4. De gehoorzaamheid van de proefpersonen bij oplopende schokken.
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De meeste deelnemers wilden stoppen bij 135 volt, op het moment 
dat de pseudoproefpersoon begon te roepen. Als dat gebeurde, 
drong de proefl eider er vriendelijk maar vastberaden op aan om het 
experiment voort te zetten. Daarop gingen de meeste proefpersonen 
door en verhoogden ze stelselmatig de toegediende elektroshocks. 
65% van de deelnemers ging zo door tot de maximumshock van 450 
volt, ook al vermeldde het apparaat uitdrukkelijk dat dit gevaarlijk is. 
De proefpersonen-leraars voelden zich daar wel heel ongemakkelijk 
bij, maar gingen toch door. Figuur 4 geeft aan welk percentage van 
de proefpersonen gehoorzaamt aan de proefl eider bij oplopende 
schokken.

Mensen zijn blijkbaar nogal makkelijk geneigd om in te gaan op de bevelen 
die men hun opdraagt, zelfs als ze het er inhoudelijk niet mee eens zijn. De 
enige voorwaarde is dat de opdracht komt van een legitieme3 autoriteit. In 
de proef was dat iemand in een witte jas, een wetenschapper.

Vlak voor het experiment begon, vroeg de proefl eider ook aan beide 
deelnemers, de echte en de pseudoproefpersonen, om een document 
te ondertekenen waarin zij verklaarden uit vrije wil deel te nemen aan 
het experiment en af te zien van elke juridische klacht tegen de univer-
siteit van Yale of haar werknemers. Op het moment van het onder-
tekenen van het document maakten de pseudoproefpersonen, zoals 

3   Legitiem: iets is legitiem als daar een goede reden voor is en als het gerechtvaardigd is.
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afgesproken met de proefl eider, echter bezwaren. Ze zeiden dat ze zich 
zorgen maakten over hun hart en vertelden dat ze in een ziekenhuis 
waren onderzocht en dat ze daar hadden vastgesteld dat hun hart niet 
helemaal in orde was. Daarop antwoordde de proefl eider rustig dat 
er geen reden tot ongerustheid was en dat het experiment helemaal 
niet gevaarlijk was. Toen de pseudoproefpersonen er nog steeds niet 
gerust in waren, stelden ze als voorwaarde dat als ze zich niet goed 
meer voelden, ze het experiment zouden stoppen. De proefl eider 
aanvaardde die voorwaarde. Toen de pseudoproefpersonen-leer-
lingen vanaf 150 volt niet alleen meer klaagden over pijn, maar ook 
over hun hartklachten begonnen en riepen: “Jullie hadden beloofd 
het experiment stop te zetten zodra ik last kreeg aan mijn hart!”, 
wendden de echte proefpersonen zich meestal tot de proefl eider. Die 
bleef echter kalm en antwoordde met de standaardzin: “Gaat u maar 
door.” Toen de proefpersonen verder bleven protesteren, zei de proef-
leider: “Het is absoluut essentieel dat u doorgaat” of “U hebt geen 
keuze, u moet doorgaan.” Zoals gezegd, ging 65% van de proefper-
sonen daarop ook door tot het maximum van 450 volt.

Toen Milgram het experiment uitlegde aan een groep psychiaters en 
hen vroeg wanneer zij dachten dat de proefpersonen zouden stoppen 
en hoeveel proefpersonen zouden doorgaan tot de maximale shock, 
stelden ze dat:
– de proefpersonen gemiddeld zo’n 9 van de 30 mogelijke shocks 

zouden geven en tot ongeveer 135 volt zouden doorgaan;
– 0,1% van de proefpersonen zou doorgaan tot de maximale shock 

van 450 volt.

In werkelijkheid zag het er helemaal anders uit:
– de proefpersonen gaven gemiddeld 27 van de 30 mogelijke shocks;
– 26 van de 40 proefpersonen (65%) gingen door tot de maximale 

shock van 450 volt.

Hoe belangrijk de rol van de proefl eider is, blijkt uit de controleconditie. In 
deze opstelling gaf de proefl eider van tevoren de instructies aan de proef-
persoon, maar verliet hij daarna de kamer en kwam hij niet verder tussen-
beide. In dat geval ging uiteindelijk slechts 2% van de proefpersonen door 
tot de maximale shock van 450 volt.

Opvallend is ook dat, hoewel de meeste proefpersonen zich erg onge-
lukkig voelden bij hun gedrag en liefst waren gestopt, er maar weinig 
bleken te kiezen voor de voor de hand liggende oplossing, en dat is 
stoppen met het experiment en tegen de proefl eider ingaan. Ze voelden 

EEN SOCIAAL-PSYCHOLOGISCH KADER 77

Inner-Psychologieen-2022.indb   77Inner-Psychologieen-2022.indb   77 25/08/2022   15:2325/08/2022   15:23



zich gedwongen door de sociale situatie en durfden niet in te gaan tegen 
de autoriteit van de proefl eider.

3.2  Factoren die de invloed van de leider bepalen

Net als Asch ging ook Milgram na welke factoren de sociale invloed 
bepaalden. Bij in totaal 19 verschillende experimenten varieerde hij telkens 
één variabele en toonde hij aan hoe de mate van gehoorzaamheid aan 
een leider volkomen bepaald werd door de aard van de sociale situatie.

3.2.1  Plaats waar het experiment plaatsvindt

In een eerste variant wilde Milgram nagaan wat de invloed was van de 
context waarin het experiment plaatsvond. Er bleek een groot verschil 
te zijn toen het experiment verplaatst werd van Yale University naar een 
vervallen kantoorgebouw aan de rand van de stad. De gehoorzaamheid 
aan de proefl eider in dat vervallen gebouw aan de rand van de stad was 
veel minder groot.

Met een proefl eider die zei te werken voor de industrie, ging zo’n 48% 
door tot het uiterste (naast de 5% die al van bij het begin afhaakte omdat 
de proefpersonen principieel weigerden voor de industrie te werken). 
Dat is een stuk minder dan de 65% die doorging wanneer het experiment 
plaatsvond op de universiteit, maar toch ging nog bijna de helft van de 
proefpersonen door tot de maximale shock.

Veel proefpersonen gaven als verklaring voor hun gedrag dat ze weliswaar 
bang waren dat er iets ernstigs met de ‘leerling’ kon gebeuren, maar dat 
de universitaire omgeving waarin alles verliep, hen toch wel enigszins 
gerustgesteld had. Ook het feit dat de proefpersonen het gevoel hadden 
helemaal geen verantwoordelijkheid te dragen voor het welzijn van het 
slachtoffer, droeg daar zeker toe bij. Bij het begin had de proefl eider 
immers alle verantwoordelijkheid op zich genomen.

Wanneer de proefl eider niet in dezelfde kamer zat en zijn bevelen bijvoor-
beeld via de telefoon doorgaf, daalde het percentage gehoorzame 
proefpersonen. Nu waren er nog slechts (of toch nog) zo’n 21% die tot 
het uiterste doorgingen. Nogal wat proefpersonen bedachten bovendien 
een soort compromis: ze kondigden via de intercom aan dat ze een hoger 
schokniveau zouden toedienen, maar in feite gaven ze een veel lagere 
schok.
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3.2.2  De proefl eider van het experiment

Ook wanneer men de proefl eider verving door een gewone burger, daalde 
de conformiteit gevoelig tot 19%. Merk wel op dat in het onderzoek van 
Milgram de proefl eider geen autoritaire fi guur was zoals een dokter, leer-
kracht, militair of manager, maar een eenvoudige man in een witte stofjas.

Er gaat dus niet alleen een effect uit van een organisatie die autoriteit 
uitstraalt, maar ook van de gepercipieerde autoriteit van de proefl eider. 
Wanneer de proefl eider deel uitmaakt van een prestigieuze organisatie 
of zelf enig prestige uitstraalt, zijn mensen sneller geneigd daaraan te 
gehoorzamen.

Bekĳ k het fi lmpje over de kracht van een uniform en leg met eigen 
woorden uit wat er gebeurt en hoe we dat kunnen verklaren vanuit 
wat in dit hoofdstuk aan bod komt.

In het oorspronkelijke experiment van Milgram stonden de proefpersonen 
er helemaal alleen voor, maar in het gewone leven nemen we vaak niet 
alleen de beslissingen, maar maken we deel uit van een groep of een 
team. Daarom wilde Milgram nagaan of het gedrag van pseudopersonen 
die de proefl eider assisteerden, een invloed zou hebben op hoe de proef-
personen reageerden.

In die variant werd de proefl eider daarom geassisteerd door twee zoge-
naamde medewerkers, die elk een deel van de taak op zich namen. Men 
wekte de indruk dat de proefl eiders met elkaar in confl ict kwamen, waarop 
de medewerkers na een tijdje een na een afhaakten. Ze weigerden nog 
langer mee te doen aan het experiment. Zoals verwacht, namen vele 
proefpersonen die kans te baat om hun voorbeeld te volgen en stapten 
ook zij uit het experiment. Slechts (toch nog?) 10% ging in die situatie door 
tot 450 volt.     

Maar kennelijk haakte men niet zonder moeite af. 80% van de proefper-
sonen ging minstens nog één stap verder dan het moment waarop de 
eerste medewerker van de proefl eider opstapte, en een kleine 40% gaf 
minstens nog één schok nadat ook de tweede het voor bekeken hield.
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3.2.3  Het slachtoffer

Wanneer het slachtoffer in dezelfde kamer zat als de proefpersoon, waren 
de proefpersonen minder geneigd te gehoorzamen. Van de proefper-
sonen die het slachtoffer niet alleen konden horen maar ook konden zien, 
ging nog ‘slechts’ 40% door tot het hoogste voltage. Niet minder dan 30% 
van de proefpersonen ging door tot 450 volt wanneer zij de hand van de 
‘leerling’ zelf op de shockplaat moesten duwen.

Het lijkt er dus op dat hoe persoonlijker het contact met het slachtoffer is, 
hoe moeilijker het blijkt te zijn om door te gaan. Wanneer de ander een 
gezicht krijgt, wordt die plots veel reëler.

3.2.4  Verantwoordelijkheid van de proefpersoon

In een andere variant had de proefpersoon slechts een ondergeschikte rol: 
hij moest enkel de opgaven voorlezen en controleren of de antwoorden 
juist waren. Het vuile werk, het toedienen van de schokken, werd door een 
collega (een pseudoproefpersoon) gedaan. De echte proefpersoon kon 
dus gemakkelijk zeggen dat hij niet diegene was die de leerling de elek-
troshocks had toegediend, maar dat de andere dat had gedaan. In deze 
variant schoot de gehoorzaamheid omhoog van 65% naar 92%.

Bekĳ k het fi lmpje over het experiment Milgram, dat de kracht van 
een leider illustreert. 
– Wat is in dit experiment de onafhankelĳ ke variabele?
– Wat is in dit experiment de afhankelĳ ke variabele?
– Wat is de controleconditie?

PSYCHOLOGIEËN80

Inner-Psychologieen-2022.indb   80Inner-Psychologieen-2022.indb   80 25/08/2022   15:2325/08/2022   15:23



3.2.5  Samenvattend

De concrete resultaten zijn weergegeven in fi guur 5.

Figuur 5. Overzicht van de gehoorzaamheidsgraad bij de diverse varianten op het basisexperiment 
van Milgram.
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medewerkers, die na verloop van tijd afhaken
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De pseudoproefpersoon-leerling moet aangeraakt 
worden

De proefpersoon-leraar moet niet zelf de schokken 
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“Ordinary people, simply doing their jobs, and without any particular hostility on 
their part, can become agents in a terrible destructive process. Moreover, even 
when the destructive effects of their work become patently clear, and they are 

asked to carry out actions incompatible with fundamental standards of morality, 
relatively few people have the resources needed to resist authority.”

Stanley Milgram, 1974     

Op 17 maart 2010 herhaalde men op 
de populaire zender France 2 het expe-
riment in een tv-show. Tijdens de quiz 
La Zone Xtreme probeerde de presen-
tatrice samen met het publiek de kandi-
daten ertoe te verleiden hun grenzen te 
verleggen. 

De bedoeling van de show was om mensen te laten geloven dat ze 
meededen aan een quiz op televisie, waarbij ze vragen moesten stellen 
aan een andere deelnemer. Wanneer die een verkeerd antwoord gaf, 
moesten ze hem elektrische schokken toedienen. De deelnemers aan de 
quiz konden prachtige prijzen winnen. De meeste kandidaten maakten, net 
zoals in het experiment van Milgram, graag gebruik van die elektroshocks 
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om hun medespeler te stimuleren. Zeker wanneer het publiek en de quiz-
master hen daartoe nog eens extra aanmoedigden. Ook al zag de deel-
nemer duidelijk af en riep hij om hulp, toch gingen de meeste kandidaten 
door.

Vergelijk het experiment van Milgram en de documentaire Le Jeu de la 
Mort op TF1. 
– Op welke punten gelijken beide experimenten op elkaar?
– Op welke punten verschillen beide experimenten van elkaar?

Het experiment van Stanley Milgram is altijd vrij controversieel geweest en 
zou wellicht vandaag niet meer door de ethische commissie van de univer-
siteit worden toegestaan. Achteraf werd hem ook verweten dat hij zijn 
proefpersonen onder te grote psychische druk zette en hen naderhand niet 
goed begeleidde. Vrij recent trok ook Rutger Bregman (2019) in zijn boek 
De meeste mensen deugen de resultaten van het experiment in twijfel. 
Toch werd het experiment ondertussen verschillende keren herhaald en 
telkens werden de resultaten min of meer bevestigd.

Maak de meerkeuzetoets over het experiment van Milgram.
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4.  Verklaringen voor sociaal 
gedrag

4.1  Informationele sociale invloed: de behoefte aan een 
leidraad in onduidelijke situaties

In nogal wat sociale situaties voelen we ons onzeker over wat we moeten 
denken of over hoe we moeten reageren. We hebben soms simpelweg te 
weinig informatie om een goede of zuivere keuze te maken. In dat geval 
gebruiken we informatie die we vinden bij anderen en speelt de informa-
tionele sociale invloed. Het is onze eigen onzekerheid die ervoor zorgt 
dat we ons conformeren en dat we de anderen gebruiken als bron van 
informatie en als leidraad voor ons eigen gedrag en onze eigen gedachten 
en gevoelens. We doen wat anderen doen omdat we denken dat de 
manier waarop anderen een onduidelijke situatie interpreteren, juister en 
accurater is dan onze eigen manier van denken. De anderen helpen ons 
om een geschikte strategie te bepalen, en door ons te conformeren aan 
anderen krijgen we meer greep op de situatie.

Je gaat voor het eerst naar een chic diner, maar je hebt er totaal geen idee 
van hoe je een kreeft eet of welk bestek past bij welk gerecht.
Stel dat er sushirolletjes worden geserveerd. Moet je die eerst snijden of in 
één keer opeten?
Stel dat er dan plots iemand fl auwvalt in het restaurant.
Stel dat iemand van je tafelgenoten je plots vraagt of je voor of tegen de 
nieuwe theorie bent van de gelauwerde Nobelprijswinnaars.
Wat doe je dan? Je kijkt voorzichtig om je heen om te zien hoe het hoort. 
Aangezien de anderen die informatie wel lijken te hebben, sluit je je veilig 
bij hen aan.

De informationele sociale invloed is groter:
– wanneer de situatie onduidelijk is: hoe dubieuzer een situatie, hoe 

rapper mensen geneigd zijn om anderen als informatiebron te gebruiken;
– wanneer mensen stress ervaren: hoe acuter de stress en hoe minder 

tijd mensen hebben om stil te staan en na te denken over wat ze moeten 
doen, hoe sneller ze kijken naar anderen;
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– wanneer andere mensen deskundigen zijn: hoe meer expertise of 
kennis iemand heeft, hoe waardevoller mensen denken dat die persoon 
is en hoe meer ze zich door hem of haar laten leiden;

– wanneer mensen onzeker zijn: hoe lager hun zelfvertrouwen en hoe 
minder ze zichzelf als bekwaam zien, hoe sneller ze zich zullen confor-
meren aan anderen.

Telkens wanneer men mensen confronteert met een situatie waarin ze niet 
direct weten hoe ze zich moeten gedragen, hebben ze de neiging om vaak 
op een subtiele manier onder elkaar uit te zoeken wat al dan niet passend 
is.

Of het nu gaat om de beoordeling van een dure wijn of om de meest 
recente regeringsverklaring, mensen blijven vaak zitten met een stuk 
onzekerheid over hoe ze die situatie moeten beoordelen. Op een bepaald 
moment waagt iemand zich dan aan een commentaar, waarop dan iemand 
anders inpikt. Op basis van wat anderen zeggen, sturen mensen geleidelijk 
aan hun eigen mening bij en komen ze zo uiteindelijk tot een gemeen-
schappelijke kijk op de zaak.

Studenten schatten vlak voor een examen de moeilijkheidsgraad van een 
cursus in op basis van wat andere studenten daarover zeggen en passen zo 
hun studeergedrag aan.

Op dezelfde manier passen ze hun studeergedrag aan op basis van wat 
studenten als ‘regelmatig’ studeren beschouwen in een bepaalde klas-
groep. Zo ontstaat binnen een klasgroep een bepaalde studeercultuur, die 
in sommige groepen heel stimulerend is en in andere klassen eerder negatief 
werkt.

Mensen conformeren zich bovendien heel vaak niet aan de realiteit, maar 
eerder aan wat ze ‘denken’ dat de realiteit is.

Dat mechanisme zou aan de basis kunnen liggen van de overdreven alcohol-
consumptie bij bepaalde groepen studenten. De meeste jongeren hebben 
een heel vertekend beeld van de hoeveelheid alcohol die hun leeftijdsge-
noten gemiddeld tot zich nemen. Uit een Nederlands onderzoek bleek 
immers dat 73% van de jongeren tussen 12 en 25 jaar dacht dat hun leef-
tijdsgenoten gemiddeld minstens 20 glazen per week dronken, 10% dacht 
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zelfs 37 glazen. In werkelijkheid bleek dat de wekelijkse consumptie tussen 8 
en 10 glazen lag (Rosiers, 2014). Studenten conformeren zich aan die denk-
beeldige norm en passen hun alcoholverbruik daaraan aan, wat niet altijd 
even verstandig is.

4.2  Normatieve sociale invloed: de behoefte om 
geaccepteerd te worden

Er is ook een andere reden waarom mensen zich laten leiden door anderen. 
Soms conformeren ze zich aan anderen omdat ze tot een groep willen 
behoren en omdat ze aardig gevonden willen worden door en geaccep-
teerd willen worden in die groep. Mensen passen zich dan aan de sociale 
normen van de groep aan en volgen een reeks impliciete en soms ook 
expliciete regels over wat acceptabel is om bij de groep te kunnen blijven.

We hebben het over de normatieve sociale invloed. Die is in ons dage-
lijkse leven zowat overal onmiskenbaar aanwezig. We worden voortdurend 
en overal, zonder dat we ons daarvan bewust zijn, beïnvloed door de 
groepen waarvan we deel uitmaken, omdat we erbij willen horen.

Mode in de kledij en bepaalde rages veroveren in een mum van tijd het 
hele land en illustreren perfect hoe groot de impact is van een groep op de 
keuzes die we maken.

Groepen hebben bepaalde verwachtingen over hoe hun leden zich horen 
te gedragen, en leden die tot die groep willen behoren, conformeren 
zich aan de regels van die groep. Als iemand tegen de groep ingaat, zal 
de groep in eerste instantie proberen om diegene die afwijkt weer in het 
gareel te krijgen. De groep doet dat bijvoorbeeld door commentaar te 
geven op de afwijkende keuze of door de ander te proberen te motiveren 
voor of te overtuigen van de juiste keuze. Lukt het niet om het gedrag 
bij te sturen, dan distantieert de groep zich van dat afvallige individu. Hij 
wordt eruit gezet, geïsoleerd of gesanctioneerd.

Mensen zijn in wezen sociale wezens. We hebben het verder in dit handboek 
(zie het punt over de behoeftepiramide van Maslow in hoofdstuk 5: de 
humanistische benadering) over hoe de sociale behoefte van mensen een 
van de meest fundamentele behoeften is. Omdat deze behoefte zo sterk is, 
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conformeren we ons zo makkelijk aan de normen van de groepen waartoe 
we behoren. En ook al is die druk niet altijd even expliciet, we vermijden 
het om onszelf buiten de groep te plaatsen en tegen de anderen in te 
gaan. Het oordeel van de groep is de ‘norm’ en bepaalt wat we horen te 
doen om erbij te horen. Uit de groep vallen lijkt zowat het ergste wat ons 
kan overkomen.

Maak deze tweede opdracht over de documentaire Le Jeu de la Mort.
Geef aan hoe we het gedrag van de proefpersonen kunnen verklaren in 
Le Jeu de la Mort, de Franse documentaire waarin het experiment van 
Milgram uit de jaren 1960 werd overgedaan
– op basis van het concept ‘informationele sociale invloed’;
– op basis van het concept ‘normatieve sociale invloed’.

Dat normatieve beïnvloeding ook schadelijke gevolgen kan hebben, blijkt 
uit de pogingen van vrouwen (en in mindere mate van mannen) om zich 
te conformeren aan het algemeen aanvaarde ideaal van een aantrekkelijk 
lichaam. Dat ideaal is niet biologisch vastgelegd, maar cultureel bepaald. 
In vele culturen beschouwt men mollige vrouwen als aantrekkelijk, maar in 
de westerse landen portretteert men tot voor kort vaak extreme magerheid 
als het ideaal in modebladen en op tv. Door informationele en norma-
tieve sociale beïnvloeding gaan vrouwen zich conformeren aan dit soort 
lichaamsideaal.   

De Barbie-versie van tennisidool Kim 
Clijsters is een stuk slanker dan de 
reële fi guur. Op die manier leren we 
kinderen hoe een sportief lichaam er 
‘moet’ uitzien. Die barbiepop legt zo 
impliciet de norm vast.

Uit onderzoek van Cohn en Adler (1992) blijkt dat zowel mannen als 
vrouwen de invloed van de in de media gepresenteerde stereotypes 
(extreem gespierd voor mannen en bijzonder mager voor vrouwen) op 
de algemene aantrekkelijkheidsperceptie onderschatten. De onder-
zoekers stelden ook vast dat vrouwen vaak vinden dat ze dikker zijn 
dan in werkelijkheid het geval is.

 lev radin/Shutterstock.com
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Die twee zaken samen veroorzaken een gevaarlijke cocktail. Zo blijkt dat 
de frequentie van anorexia nervosa gestaag is toegenomen en dat die 
stijgende trend parallel loopt met de evolutie van de gemiddelde borst-
tailleverhouding van modellen in de modebladen als Vogue en Ladies’ 
Home Journal tussen 1901 en 1981 (Storms, 2016).     

Maak de opdracht over week-
endongevallen. Elke maandag-
ochtend worden wij via de radio 
en de kranten geconfronteerd met 
de balans van verkeersongevallen, 
doden en zwaargewonden die 
tijdens het weekend werden opge-
tekend. Veelal worden leeftijden 
geciteerd tussen 18 en 24 jaar.

In 2020 telde men in België volgens be.STAT 468 verkeersdoden, 
waarvan er 322 vielen tijdens de week en 148 tijdens de weekends (32% 
van alle verkeersdoden); tijdens de weekendnachten (vrijdag, zaterdag 
en zondagnacht van 22.00 uur tot 05.59 uur) waren er 50 doden (10% van 
alle verkeersdoden).

Doorloop de verschillende alinea’s uit dit hoofdstuk en ga na hoe je 
die vele weekendongevallen zou kunnen verklaren vanuit wat hier in dit 
hoofdstuk aan bod gekomen is:
– mensen worden beïnvloed door de loutere aanwezigheid van anderen;
– mensen worden beïnvloed door een groep anderen;
– mensen worden beïnvloed door leidersfi guren;
– informationele sociale invloed;
– normatieve sociale invloed.
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Samenvatting

• In dit hoofdstuk hadden we het over hoe de aanwezigheid van andere mensen ons 
gedrag beïnvloedt.

• Uit experimenteel onderzoek blijkt dat de loutere aanwezigheid van andere mensen al 
een invloed heeft op de prestaties van mensen. We hebben het over:
– sociale facilitatie, wanneer bij eenvoudige en vertrouwde taken de loutere aanwe-

zigheid van anderen zorgt voor de correcte respons en ertoe leidt dat dit gedrag 
vlotter en makkelijker verloopt;

– sociale inhibitie, wanneer bij nieuwe of slecht beheerste taken of zaken die we nog 
aan het leren zijn, de loutere aanwezigheid van anderen ertoe leidt dat dit gedrag 
moeilijker verloopt.

• Mensen worden ook beïnvloed door een groep andere mensen. Zo wordt de mening 
van mensen bij een eenvoudige beoordelingstaak sterk beïnvloed door het oordeel 
van anderen in een groep. Dat is het experiment van Asch. In het basisexperiment liet 
hij proefpersonen lijnstukken van verschillende lengtes beoordelen. Dat bleek een zeer 
eenvoudige opdracht en (bijna) alle proefpersonen beoordeelden de lengte correct. 
Wanneer de pseudoproefpersonen een verkeerd antwoord gaven, bleek dat bij een 
derde van de opdrachten de proefpersonen het verkeerde antwoord van de anderen 
in de groep volgden. In varianten van het experiment onderzocht Asch de invloed van 
de grootte van de groep, de unanimiteit binnen de groep, de aard van de groep, de 
zichtbaarheid van de afwijking en de moeilijkheid van de taak.

• Ook één iemand (leidersfiguur) kan een invloed hebben op andere mensen. Dat is het 
experiment van Milgram. In het basisexperiment onderzocht hij de bereidheid van 
proefpersonen om te gehoorzamen aan een leidersfiguur, zelfs als dat inging tegen het 
eigen geweten en als dat de pseudopersonen pijn deed. Ongeveer twee derde van de 
proefpersonen ging zover dat ze bereid waren de pseudoproefpersoon grote schade 
toe te brengen als de proefleider hen vroeg door te gaan omwille van het experiment. 
In varianten van het experiment onderzocht Milgram de invloed van de plaats waar 
het experiment plaatsvindt, de proefl eider van het experiment, het slachtoffer en de 
groepsdruk.

• We kunnen deze invloed verklaren vanuit:
– de informationele sociale invloed: onze eigen onzekerheid leidt ertoe dat we ons 

conformeren en dat we de anderen gebruiken als bron van informatie en als leidraad 
voor ons eigen gedrag;

– de normatieve sociale invloed: we conformeren ons aan anderen omdat we tot een 
groep willen behoren en omdat we aardig gevonden willen worden door en geaccep-
teerd willen worden in die groep.

Maak de overkoepelende meerkeuzetoets over dit hoofdstuk.

PSYCHOLOGIEËN88

Inner-Psychologieen-2022.indb   88Inner-Psychologieen-2022.indb   88 25/08/2022   15:2325/08/2022   15:23



Kernwoorden

arousal 62

Asch, Solomon 65

conformiteit 63

dispositionele verklaringen 73

evaluatievrees 62

informationele sociale invloed 83

Milgram, Stanley 74

normatieve sociale invloed 85

sociaal determinisme 58

sociale facilitatie 61

sociale inhibitie 61

wet van de afnemende meeropbrengst 69

EEN SOCIAAL-PSYCHOLOGISCH KADER 89

Inner-Psychologieen-2022.indb   89Inner-Psychologieen-2022.indb   89 25/08/2022   15:2325/08/2022   15:23




