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Nederlandsee Samenvatting (Summary in Dutch) 

Inn het huidige proefschrift wordt een motivationele analyse van het fenomeen der 

intergroeps-vertekeningintergroeps-vertekening gepresenteerd. Dit verschijnsel betreft het overmatig positief 

afschilderenn of bevoordelen van de eigen groep (de ingroep), en/of het zwartmaken of benadelen 

vann de niet-eigen groep (de uitgroep). De eerste vorm van de intergroeps-vertekening wordt ook 

well  ingroeps-verheffing genoemd; de tweede vorm ook wel uitgroeps-verlaging. Met het 

huidigee onderzoek wordt gepoogd de functionele aspecten van deze fenomenen in kaart te 

brengen. . 

Inn het eerste hoofdstuk wordt de huidige benadering in theoretische termen 

geïntroduceerdd en geplaatst in de historische context van onderzoek op het gebied van de 

intergroeps-relaties.. Er worden ten minste drie lacunes in het eerdere onderzoek aangestipt. Ten 

eerstee is het zo dat men zich in eerder onderzoek vooral heeft gericht op individualistische 

motievenn voor de intergroeps-vertekening. Dat wil zeggen, men heeft meer gekeken naar wat het 

verschijnsell  kan doen voor het individu dan wat het kan doen voor de groep. Ten tweede heeft 

menn de intergroeps-vertekening vooral bestudeerd als de uitkomst van motivationele processen 

inn plaats van als een motivationeel proces dat op zichzelf bepaalde doelen kan dienen. Tenslotte 

heeftt men bij eerder onderzoek zich vaak gericht op één enkel motief in isolatie, terwijl de grote 

diversiteitt van het fenomeen (denk bijvoorbeeld aan uitgroeps-verlagende liederen die 

voetbalsupporterss zingen versus het onderbetalen van bepaalde groepen binnen de samenleving) 

suggereertt dat er meerdere motieven of functies mee gediend kunnen worden. Binnen het 

huidigee onderzoek staat het in kaart brengen van de sociale functies van de intergroeps-

vertekeningg centraal. Dit wil zeggen dat het vooral betrekking zal hebben op de vertekening als 

eenn functioneel proces dat aan bepaalde groepsdoelen gerelateerd kan zijn. 

Meerr specifiek staan in het huidige onderzoek twee functies van de vertekening centraal: 

eenn identiteitsfunctie en een instrumentele functie. De identiteitsfunctie heeft betrekking op het 

creërenn en uiten van een identiteit gebaseerd op groepslidmaatschap (de zogenaamde sociale 

identiteit).identiteit). Deze functie bestaat dus uit twee subfuncties. De eerste betreft het creëren van een 

socialee identiteit als deze nog relatief onduidelijk en betekenisloos is; de tweede betreft het uiten 

vann een bepaalde sociale identiteit (identiteits-expressie) met als doel het bevestigen van de 

waardee van de eigen groep. 

Dee intergroeps-vertekening kan identiteits-creatie dienen door middel van het maken van 

onderscheidd tussen de eigen- en niet-eigen groep in een richting die positief uitpakt voor de in-
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groep.. Hierdoor wordt de plaats van het individu, en de groep als geheel, binnen de sociale 

structuurr gedefinieerd. Met andere woorden, het fenomeen kan twee basale motieven dienen met 

betrekkingg tot de identiteit: de behoefte aan een betekenisvol gedifferentieerde identiteit (Wie zijn 

wij?? Wat maakt onze groep anders dan andere?) en de behoefte aan een positieve identiteit (Wat 

maaktt onze groep positiever dan andere?) Voor een voorbeeld hoeft men enkel te denken aan het 

willekeurigg opdelen van een schoolklas in verschillende groepen die allen aan een soortgelijk 

werkstukk werken (b.v. het maken van een zo'n mooi mogelijk boomhut). Men zal hierbij niet 

alleenn openlijke claims van de superioriteit van de eigen groep kunnen observeren ("Wij zijn de 

beste!"),, maar ook het zoeken hierin naar een gedifferentieerde betekenis van de groep ("Wij 

zijnn de beste omdat. . .") 

Ditt betekent echter niet dat de intergroeps-vertekening alleen een identiteitsfunctie kan 

dienenn in het prille stadium van de groepsontwikkeling. Bij een duidelijk gevormde identiteit kan 

dee vertekening ook bijdragen aan het uiten van deze identiteit. Deze tweede identiteits-

"subfunctie""  heeft als doel het publiekelijk bevestigen of zelfs verheerlijken van de eigen groep. 

Hierbijj  kan men bijvoorbeeld denken aan de liederen die op voetbaltribunes worden aangeheven 

alss het eigen team scoort. Dergelijke liederen worden vaak gekenschetst door een overmatig 

vertrouwenn in de eigen groep dat voorbijgaat aan de feitelijke situatie (men claimt bijvoorbeeld 

datt het team door god gezonden is). In een dergelijke situatie helpt de intergroeps-vertekening 

duss het voordeel van de groep als geheel, publiekelijk en collectief, te incasseren. 

Dee tweede hoofdfunctie van de intergroeps-vertekening betreft de instrumentele functie. 

Hiermeee wordt de prestatie-faciliterende functie bedoeld die het verschijnsel kan hebben tijdens 

competitiee met de uitgroep in het algemeen, en bij het streven naar sociale verandering (d.w.z. het 

veranderenn van de verhoudingen tussen de groepen) in het bijzonder. Tijdens competitie met de 

uitgroepp kunnen openlijke uitingen van ingroeps-verheffing en uitgroeps-verlaging leden van de 

ingroepp mobiliseren en motiveren om voor de groep te werken om sociale verandering te 

bewerkstelligenn (denk aan leiders die een revolutie proberen te ontketenen door "het volk" op te 

stokenn tegen de uitgroep). 

Opp meer abstract niveau kan gesteld worden dat de identiteitsfunctie gebaseerd is op 

identiteitsbenaderingenn binnen het veld der intergroeps-relaties zoals de sociale identiteitstheorie 

(inn het bijzonder het gedeelte m.b.t. het minimale groepsparadigma; Tajfel, 1978), en de zelf-

categorisatiecategorisatie theorie (Turner, 1987). De instrumentele functie van de intergroeps-vertekening is 

gebaseerdd op instrumentele benaderingen zoals de realistic conflict theory (Levine & Campbell, 

1972;; Sherif & Sherif, 1969) en het sociaalstructurele deel van de sociale identiteitstheorie 

(Tajfell  & Turner, 1986). Het is dus belangrijk om op te merken dat hoewel we met het huidige 

onderzoekk belangrijke lacunes binnen de literatuur trachten op te vullen (zie boven), de 

belangrijkstee bouwstenen van onze benadering zijn gebakken uit bestaande theorie. Echter, het is 
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evenzeerr belangrijk om op te merken dat de identiteits- en instrumentele benadering vaak 

tegenoverr elkaar zijn gezet, in plaats van bestudeerd binnen een kader. Kortom, het 

samenbrengenn van de verschillende gezichtspunten die de basis vormen voor het onderscheid 

tussenn de twee functies vormt op zichzelf een vernieuwend aspect van het huidige onderzoek. 

Afgezienn van het bevorderen van theoretische integratie heeft het onderzoek dat in de drie 

"empirische""  hoofdstukken (2, 3, en 4) wordt gepresenteerd de volgende doelen: 1. het 

onderscheidenn van de twee hierboven voorgestelde functies, 2. het definiëren van de 

omstandighedenn waaronder beide functies opereren, en 3. het identificeren van aan de twee 

functiess gerelateerde psychologische processen zoals gevoelens van eigenwaarde 

(identiteitsfunctie)) en inzet voor de groep (instrumentele functie). 

Omm aan de basis te beginnen, in Hoofdstuk 2 wordt een fundamentele functie van de 

intergroeps-vertekeningg onderzocht, namelijk het creëren van een sociale identiteit. Deze functie 

wordtt afgezet tegen de prestatie-faciliterende (dat wil zeggen, instrumentele) functie van het 

verschijnsell  gedurende een intergroeps-competitie. In twee experimenten werden doelen van 

enerzijdss het creëren van een sociale identiteit en anderzijds het winnen van een intergroeps-

competitiee aan de intergroeps-vertekening gelinkt, en de omstandigheden onderzocht waaronder 

dezee functies optreden. In het eerste experiment (Studie 2.1) werden proefpersonen 

gecategoriseerdd in minimale groepen ("analytische" en "synthetische" waarnemers) op grond 

vann een "waarnemingstest". Vervolgens werd hen twee keer de mogelijkheid geboden de 

intergroeps-vertekeningg te vertonen door middel van beoordelingen van producten (bepaalde 

kleurencombinaties)) die zogenaamd gemaakt waren door leden van eigen groep, of door leden 

vann de niet-eigen groep. Tussen deze twee metingen door voerden de proefpersonen een 

groepstaakk uit (het zelf maken van kleurcombinaties met andere leden van de ingroep). In één 

conditiee werd deze taak gepresenteerd als een competitiee tegen de uitgroep (de "doel conditie"); 

inn een tweede conditie was dit niet het geval ("geen doel conditie"). 

Uitt de resultaten bleek dat bij de eerste meting beide condities de intergroeps-vertekening 

vertoonden.. Dat wil zeggen, in beide condities werden de producten van de eigen groep als 

significantt aantrekkelijker beoordeeld dan de producten van de niet-eigen groep. Echter, bij de 

tweedee meting vertoonden de proefpersonen in de "doel conditie" een sterkere intergroeps-

vertekeningg dan zij in de "geen doel conditie". Deze resultaten waren in overeenstemming met 

dee verwachtingen. Aan het begin van het experiment waren de sociale categorieën waar de 

proefpersonenn aan werden toegeschreven nog redelijk betekenisloos. De intergroeps-vertekening 

kann onder dergelijke omstandigheden worden verklaard in termen van het zoeken naar 

gedifferentieerdee betekenis van de groep binnen de intergroeps-situatie (identiteitsfunctie). Later 

inn het experiment (mede als gevolg van de differentiatie mogelijkheid) werden de groepen meer 
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betekenisvoll  en vertoonde men alleen de intergroeps-vertekening in combinatie met een 

competitieff  groepsdoel (instrumentele functie). 

Inn het tweede experiment dat gerapporteerd wordt in Hoofdstuk 2 (Studie 2.2) was de 

opzett globaal hetzelfde, maar het design iets ingewikkelder. Naast de aan- of afwezigheid van 

eenn groepsdoel werd ook de mogelijkheid om bij de eerste meting de intergroeps-vertekening te 

vertonenn gemanipuleerd. Mensen die wel een "differentiatie-mogelijkheid" hadden 

beoordeeldenn producten die aangeduid werden als hetzij gemaakt door leden van de eigen groep, 

hetzijj  door leden van de niet-eigen groep (analoog aan Studie 2.1). Echter, voor de andere helft 

vann de proefpersonen was er geen mogelijkheid om te differentiëren tussen de groepen. Hoewel 

zijj  dezelfde producten beoordeelden werd hierbij niet vermeld of deze door leden van de eigen 

groep,, dan wel door leden van de uitgroep waren gemaakt. Deze eerste manipulatie werd gekruist 

mett de aan- of afwezigheid van een groepsdoel hetgeen resulteerde in vier condities: "geen 

differentiatiee mogelijkheid - geen doel"; "differentiatie mogelijkheid - geen doel"; "geen 

differentiatiee mogelijkheid - doel"; "differentiatie mogelijkheid - doel". 

Inn lijn met de verwachtingen bleek de intergroeps-vertekening bij de tweede meting het 

sterkstt in de twee meest "extreme" condities binnen het huidige ontwerp: de "differentiatie 

mogelijkheidd - doel" conditie (replicatie "doel conditie" Studie 2.1), en de "geen differentiatie 

mogelijkheidd - geen doel" conditie. De effecten in deze laatste conditie worden toegeschreven 

aann de identiteits-creèrende functie. In deze conditie was de behoefte aan betekenisgeving bij de 

tweedee meting waarschijnlijk het sterkst omdat mensen hier nog geen eerdere mogelijkheid 

haddenn de groep positief te onderscheiden en geen groepsdoel hadden. Op een later tijdstip uitte 

zichh dit dus in een sterkere intergroeps-vertekening. Als verdere ondersteuning voor deze 

verklaringenn werd gevonden dat verhoogde gevoelens van eigenwaarde werden gemedieerd door 

dee intergroeps-vertekening in deze meest "betekenisloze" conditie ("geen differentiatie 

mogelijkheidd - geen doel") maar niet in de meest instrumentele conditie ("differentiatie 

mogelijkheidd - doel"). Anderzijds werd gevonden dat mensen in de meest instrumentele 

conditiee de meeste inzet toonden tijdens de groepstaak. Dus identiteitsprocessen (eigenwaarde) 

vergezeldenn de identiteitsfunctie en instrumentele processen (inzet voor de groep) de 

instrumentelee functie. 

Geconcludeerdd kan worden op grond van deze twee experimenten dat de identiteits-

creèrendee functie van de intergroeps-vertekening vooral voorkomt in situaties waar de sociale 

categoriee enigszins ongedifferentieerd en betekenisloos is. De instrumentele functie treedt op 

onderr invloed van een intergroeps-competitie, maar alleen in de situatie waar mensen een eerdere 

mogelijkheidd hadden hun eigen groep van de uitgroep te onderscheiden. Er kan dus 

geconcludeerdd worden dat het hebben van een gedifferentieerde groepsidentiteit een voorwaarde 

vormtt voor verdere (instrumentele) actie tegen de uitgroep. 
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Nadatt met het onderzoek in Hoofdstuk 2 is aangetoond dat de verschillende functies met 

verschillendee (groeps-) doelen samenhangen, en geassocieerd zijn met verschillende andere 

psychologischee processen (inzet op een groepstaak, eigenwaarde), worden de twee functies in 

Hoofdstukk 3 in een meer "sociale" context bestudeerd. Dat wil zeggen, we testten het 

voorkomenn van de instrumentele- en identiteitsfunctie als gevolg van sociaalstructurele factoren 

alss de status van de groep en de stabiliteit van de statusverschillen. De specifieke 

identiteitsfunctiee die in dit hoofdstuk centraal staat is de identiteits-expressieve functie, d.w.z. het 

bevestigenn of zelfs "verheerlijken" van de superioriteit van de eigen groep. 

Naastt sociaalstructurele factoren staat er nog een andere factor in dit hoofdstuk centraal 

namelijkk de context waarin de intergroeps-vertekening wordt gecommuniceerd. Een onderscheid 

wordtt gemaakt tussen de situatie waarbij alleen leden van de eigen groep aanwezig zijn (een 

intragroeps-context)) en de situatie waar ook leden van de uitgroep aanwezig zijn (een 

intergroeps-context).. We gaan er van uit dat de communicatie-context belangrijke strategische 

implicatiess heeft voor met name de instrumentele functie. Claims van de superioriteit van de 

eigenn groep of de inferioriteit van de uitgroep kunnen disfunctioneel werken in instrumenteel 

opzichtt omdat ze ook de uitgroep kunnen provoceren en motiveren ("ze proberen ons te 

ondermijnen;; we zullen nog wel eens zien wie er het beste is!") Daarom voorspellen we dat 

gedurendee een intergroeps-competitie men enigszins huiverig zal zijn om de intergroeps-

vertekeningg te uitten in het bijzijn van leden van de uitgroep. 

Eenn derde factor die in het onderzoek in Hoofdstuk 3 wordt onderzocht betreft de soort 

vann intergroeps-vertekening. Met betrekking hiertoe wordt er een onderscheid gemaakt langs 

tweee dimensies. De eerste betreft of de vertekening betrekking heeft op ingroeps-verheffïng of 

uitgroeps-verlagingg (de richting van de intergroeps-vertekening). De tweede dimensie betreft de 

inhoudinhoud van de vertekening, dat wil zeggen of het gaat om het benadelen van de uitgroep bij de 

verdelingg van materiele bronnen (zoals discriminatie bij sollicitaties) of dat het gaat om meer 

algemenee en symbolische claims van de superioriteit van de ingroep of de inferioriteit van de 

uitgroepp (denk voor het gemak weer even aan voetballiederen). We voorspelden dat 

instrumentelee functies vooral tot uitdrukking zouden komen in meer materiele vormen van de 

intergroeps-vertekeningg die de groep sterker maken voor competitie met de uitgroep. Het uiten 

enn verheerlijken van de eigen identiteit zal echter functioneler zijn langs meer symbolische 

dimensiess die de groepswaarde in meer algemene en abstracte termen bevestigen. 

Voorr het eerste experiment in Hoofdstuk 3 (Studie 3.1) werd wederom gebruik gemaakt 

vann een minimale groepssituatie. Als groeps-status manipulatie werd, na categorisatie in 

minimalee groepen, feedback gegeven over de eerste ronde van een groepstaak (het maken van 

schattingen).. Naast informatie over of de ingroep het beter of slechter had gedaan in vergelijking 
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mett de uitgroep werd ook informatie gegeven over in hoeverre de eerste ronde van de taak een 

goedee voorspeller was voor een tweede ronde later in het experiment (stabiliteits-manipulatie). 

Inn lijn met de verwachtingen vertoonden proefpersonen in de onstabiel lage-status 

conditiee de sterkste materiele ingroeps-verheffing (instrumentele functie). Dit was in lijn met wat 

voorspeldd kan worden op grond van de sociale identiteitstheorie: Lage-status groepen zullen het 

meestt bereidwillig zijn om te werken voor sociale verandering en met name dan als er 

vooruitzichtenn zijn dat de status te verbeteren valt (d.w.z. als statusverschillen onstabiel zijn). 

Mett betrekking tot de symbolische intergroeps-vertekening bleek dat deze het sterkst 

wass in de stabiel hoge-status conditie. Dit was in overeenstemming met de verwachting dat hoge-

statuss groepen het meest "te verheerlijken" hebben op grond van hun superieure positie. Dat dit 

mett name het geval is wanneer statusverschillen stabiel zijn kan verklaard worden doordat men 

onderr die omstandigheden het zekerst is dan men de superieure groep is. Bovendien hoeft men 

onderr stabiele omstandigheden minder bang te zijn dat claims van superioriteit van de eigen 

groepp de (lage-status) uitgroep provoceren en motiveren voor collectieve actie. 

Hoewell  in deze eerste studie de algemene hypotheses werden bevestigd bleven er toch 

nogg enige vragen onbeantwoord. Ten eerste was het bewijs voor de twee voorgestelde functies 

vrijj  indirect. Dat wil zeggen, slechts de vorm van de vertekening vormde een indicator voor de 

functiee die gediend werd. Daarom werden in studies 3.2 en 3.3 meer expliciete maten voor de 

functiess toegevoegd. Een tweede reden voor deze studies was dat we ook een belangrijke extra 

factorr aan het model wilden toevoegen, namelijk de communicatie-context. 

Inn Studie 3.2 lazen de proefpersonen een verhaaltje over twee handbalteams. De 

hoofdpersoonn in het verhaaltje (waarin de proefpersoon zich moest inleven) claimt op een 

gegevenn moment dat de uitgroep inferieur is ("het zijn een stelletje gemeenspelende sukkels die 

err voor de rest niets van kunnen"). De proefpersoon moest vervolgens aangeven in hoeverre 

hij/zijj  dacht dat met deze uitspraak een instrumentele functie was gediend (bijvoorbeeld het eigen 

teamm oppeppen) of in hoeverre de uiting een meer identiteits-expressieve functie had (d.w.z. het 

tonenn van de betekenis van het team). Statusverschillen tussen de groepen en de stabiliteit 

daarvann werden systematisch gemanipuleerd door informatie te geven over de stand op ranglijst 

vann beide teams en over de verhoudingen tussen de teams in het verleden. De communicatie-

contextt werd gemanipuleerd door of te vermelden dat de uitspraak in de rust van de wedstrijd 

werdd gedaan als het team alleen in de kleedkamer was (intragroeps communicatie-context) of op 

hett moment dat beide teams gezamenlijk weer terug naar het veld lopen (intergroeps 

communicatie-context). . 

Inn lijn met de verwachtingen bleek de uitspraak het sterkst aan instrumentele motieven te 

wordenn toegeschreven in de onstabiel lage-status conditie. Echter, dit bleek alleen het geval te 

zijnn in een intragroeps-context. Dit was in overeenstemming met de hypothese dat onder deze 
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omstandighedenn het uiten van uitgroeps-verlaging ten overstaan van de uitgroep 

counterproductieff  zou kunnen werken omdat het de uitgroep hiermee provoceert en wellicht zelfs 

meerr motiveert dan de ingroep. Ook in overeenstemming met de hypothese (en Studie 3.1) was 

datt in de stabiel hoge-status conditie de uitspraak het sterkst aan identiteits-expressie werd 

toegeschreven. . 

Hoewell  ook in deze tweede studie goede ondersteuning werd verkregen voor onze 

hypothesess kleeft er aan de gebruikte methode ook een nadeel: Proefpersonen claimden niet zelf 

datt de andere groep inferieur was, maar leefden zich slechts in dat zij dat deden. Om dit 

probleemm op te lossen werd er in Studie 3.3 weer gebruik gemaakt van een soortgelijke opzet als 

inn Studie 3.1, met als toevoeging dat ook hier de communicatie-context werd gemanipuleerd. 

Proefpersonenn werd verteld dat alle responsen die zijn gaven tijdens het onderzoek bekend 

zoudenn worden gemaakt aan leden van de eigen groep of ook aan leden van de uitgroep. 

Daarnaastt werden ook hier expliciete maten voor de twee functies afgenomen, en werd ook weer 

dee eigenwaarde en de inzet voor de groep gemeten. 

Dee resultaten gaven wederom aan dat proefpersonen in de onstabiel lage-status conditie 

dee sterkste materiele ingroeps-verheffïng vertoonden, maar alleen als slechts leden van de 

ingroepp hiervan getuige waren (intragroeps-context). Verder bleek dat de symbolische 

intergroeps-vertekeningg het sterkst was in de stabiel hoge-status groep. Daarbij bleken de 

effectenn in de lage-status groep gerelateerd te zijn aan instrumentele motieven en inzet voor de 

groepp (indicatoren van een instrumentele functie) en in de hoge-status groep aan verhoogde 

eigenwaardee en identiteits-expressie (indicatoren van een identiteitsfunctie). 

Eenn interessant "extra" effect in deze studie betrof dat we ook evidentie vonden voor 

materiëlee uitgroeps-verlaging en wel in de stabiel lage-status conditie. Aanvullende analyses 

wezenn uit dat ook dit fenomeen gedreven werd door instrumentele motieven. Deze extremere 

vormm van intergroeps-gedrag valt te verklaren aan de hand van dat onder deze (meer uitzichtloze) 

omstandighedenn het optimaliseren van de prestaties van de ingroep tijdens de intergroeps-

competitiee (gefacüiteerd door materiele ingroeps-verheffïng) niet voldoende was en meer 

extremeree maatregelen (zoals het ondermijnen van de uitgroep) nodig waren als laatste 

"wanhoopsoffensief'. . 

Inn Hoofdstuk 4—het laatste "empirische hoofdstuk"—wordt het voorkomen van 

identiteits-expressievee en instrumentele functies onderzocht in situaties waar de waarde van de 

groepp bedreigd of juist bekrachtigd wordt. We voorspelden dat groeps-bedreigende 

omstandighedenn vooral zouden aanzetten tot instrumenteel intergroeps-gedrag terwijl onder 

groeps-bekrachtigendee omstandigheden de identiteits-expressieve functie juist opgeld zou doen. 

Inn de eerste situatie gaat het dus om het willen veranderen van de (bedreigende) situatie terwijl in 

dee tweede situatie het juist gaat om het willen vieren van de situatie. 
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Inn de eerste studie (Studie 4.1) werden proefpersonen gevraagd een situatie te 

beschrijvenn waarin ze zelfde superioriteit van een ingroep of de inferioriteit van een uitgroep 

hebbenn geclaimd. Vervolgens gaven ze aan in hoeverre ze zich met de groep identificeerden en in 

hoeverree ze voelden dat hun groep bedreigd werd op het moment dat ze de uitspraak deden. 

Hiernaa vulden ze ook vragen in over de functies van de uitspraak. In lijn met de verwachtingen 

bleekk dat de identiteits-expressieve functie werd voorspeld door de identificatie met de groep. 

Datt wil zeggen, hoe belangrijker de groep is voor de identiteit, hoe meer men geneigd is deze te 

uitenn met behulp van de intergroeps-vertekening. Identificatie vormde ook een voorspeller voor 

dee instrumentele functie, maar dit effect werd gekwalificeerd door een interactie met groeps-

dreiging.. Vooral zij die zich sterk met de groep identificeerden waren geneigd om instrumentele 

actiee te initiëren als de groep werd bedreigd. 

Doordatt de proefpersonen een variëteit aan groepen beschreven konden we ook de soort 

groepp in onze analyse betrekken. Het bleek dat de identiteits-expressieve functie zowel 

betrekkingg had op sociale groepen (b.v. een sportteam of een werkgroep) als op sociale 

categorieëncategorieën (b.v. sekse of nationaliteit). De instrumentele functie bleek echter meer voor te 

komenn in sociale groepen dan in sociale categorieën. Dit kan verklaard worden doordat sociale 

groepenn vaak gedefinieerd worden door instrumentele doelen (denk bijvoorbeeld aan een 

sportteam).. Daarnaast valt instrumentele actie directer en wellicht effectiever te initiëren in sociale 

groepenn omdat ze doorgaans kleiner zijn hetgeen de communicatie tussen de leden 

vergemakkelijkt. . 

Inn de tweede studie die in Hoofdstuk 4 gerapporteerd wordt (Studie 4.2) staan naast 

groeps-bedreigendee omstandigheden ook situaties centraal waar de waarde van de groep juist 

bekrachtigdd wordt. Daarnaast werden nog twee andere variabelen in de analyse betrokken. Dit 

zijnn ten eerste de emoties die de verschillende functies begeleiden, en ten tweede de richting die 

dee intergroeps-vertekening aanneemt (d.w.z. of het gaat om ingroeps-verheffing of uitgroeps-

verlaging).. Voorspeld werd dat wanneer de waarde van de groep bedreigd werd instrumentele 

actiee tegen de uitgroep gerelateerd zou zijn aan gevoelens van boosheid (een emotie die gericht is 

opp anderen, zoals een uitgroep). Dergelijke instrumentele actie kan zowel in ingroeps-verheffing 

(mett als doel de prestaties van de eigen groep te optimaliseren) als in uitgroeps-verlaging (het 

ondermijnenn van de uitgroep) tot uitdrukking komen (zie Studie 3.3). Verder voorspelden we dat 

dee identiteits-expressieve functie geassocieerd is met een "zelfgerichte" emotie als trots. 

Tenslottee voorspelden we dat identiteits-expressie sterker in ingroeps-verheffing dan in 

uitgroeps-verlagingg tot uitdrukking zou komen. Wat er primair toe doet bij deze functie is wat de 

ingroepp definieert als een positieve entiteit waarbij de negatieve aspecten van de uitgroep dus van 

minderr belang zijn dan de positieve aspecten van de ingroep. 
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Wee testten deze voorspellingen bij een groep Ajax-fans die zich sterk met hun club 

identificeerden.. Zij vulden op het internet een vragenlijst in waarbij gevraagd werd een 

voetballiedd te suggereren in een groeps-bedreigende situatie (Feyenoord scoort tegen Ajax in de 

slotfasee van een wedstrijd) of juist in een groeps-bekrachtigende situatie (het is juist Ajax die 

scoortt in dezelfde situatie). Verder werden de functies het lied gemeten in termen van meer 

instrumentelee redenen (het motiveren van het team op het veld) versus meer identiteits-

expressiee ve redenen (zoals het tonen van de betekenis van de groep). 

Uitt de resultaten bleek dat 90% van de gesuggereerde liederen gekenmerkt werd door 

eenn intergroeps-vertekening, hoewel vaker door ingroeps-verheffing dan door uitgroeps-

verlaging.. Daarnaast bleek dat onder bedreigende omstandigheden het lied eerder voor 

instrumentelee redenen werd gesuggereerd en onder groeps-bekrachtigende omstandigheden 

eerderr als identiteits-expressie. Voorts bleek dat deze laatste functie vooral tot uitdrukking kwam 

inn ingroeps-verheffing en geassocieerd te zijn met gevoelens van trots. De verbanden tussen deze 

variabelenn bleken sterker in de groeps-bekrachtigende situatie dan in de groeps-bedreigende 

situatie.. De instrumentele functie bleek ook gerelateerd te zijn aan ingroeps-verheffing maar dit 

verbandd bleek juist sterker te zijn als de groep bedreigd werd. Tenslotte, hoewel bleek dat 

boosheidd (als een a/idergerichte emotie) gerelateerd was aan uitgroeps-verlaging (en vooral dan 

wanneerr de groep bedreigd werd) bleek de relatie met de instrumentele functie negatief te zijn. 

Ditt onverwachte effect werd verklaard uit het feit dat instrumentele actie in deze context vrij 

indirectt is (dat wil zeggen alleen het team op het veld kan de verhoudingen tussen de groepen 

directt beïnvloeden). Dat instrumentele actie dus altijd via deze "subgroep" moet gaan kan 

verklarenn waarom dit vooral in zelfgerichte processen (zoals ingroeps-verheffing) tot uitdrukking 

komt.. Samengevat, als de groep bedreigd werd in deze context waren er twee routes die naar een 

intergroeps-vertekeningg leidden: een zelfgerichte en functionele route gericht op instrumentele 

actie,, en een emotionele (en disfunctionele) route gericht op "stoom afblazen" in de richting van 

dee uitgroep. 

Inn het laatste hoofdstuk van dit proefschrift worden de resultaten op meer abstract niveau 

bediscussieerd,, en worden de algemene conclusies getrokken. Specifiek worden er conclusies 

getrokkenn over de omstandigheden waaronder de intergroeps-vertekening een identiteits- en 

instrumentelee functie heeft, over aan de twee functies gerelateerde psychologische processen, en 

overr de huidige benadering in meer algemene zin. 

Mett betrekking tot de identiteits-creërende functie wordt geconcludeerd dat deze 

voorkomtt in de prille fase van de groepsvorming, als de sociale categorie nog enigszins 

betekenislooss is. Het doel dat met deze functie gediend wordt is het creëren van betekenis in de 

(intergroeps-)) situatie. Ook wordt deze functie—die direct gerelateerd is aan gevoelens van 
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eigenwaarde—gezienn als primair in die zin dat een groep eerst gedifferentieerde betekenis moet 

hebbenn voor dat leden zich er verder voor gaan inzetten. 

Dee identiteits-expressieve functie komt voor onder groeps-bekrachtigende 

omstandigheden,, bijvoorbeeld bij het saillant zijn van de status van een stabiel hoge-status groep. 

Verderr is deze functie—die zowel voorkomt bij sociale categorieën als sociale 

groepen—eveneenss gerelateerd aan gevoelens van eigenwaarde en trots. Het primaire doel dat 

mett deze functie wordt gediend is het bevestigen of zelfs verheerlijken van de (veronderstelde) 

superioriteitt van de eigen groep. Deze functie komt vooral tot uitdrukking in meer symbolische 

vormenn van ingroeps-verheffing. Gegeven dat de identiteits-creèrende functie als primair wordt 

gezienn en dat de identiteits-expressieve functie zowel op groepen als categorieën van toepassing 

iss wordt ten slotte geconcludeerd dat de identiteitsfunctie in vergelijking met de instrumentele 

functiee de meer algemene is. 

Dee instrumentele functie van de intergroeps-vertekening treedt vooral op als de groep 

bedreigdd wordt in tijdelijke of meer chronische zin (b.v. als gevolg van een lage status). Deze 

functiee is over het algemeen meer aanwezig in sociale groepen dan in sociale categorieën en is 

gerelateerdd aan een sterkere bereidheid om te werken voor de groep. Verder heeft de studie naar 

dezee functie ook meer inzicht gegeven in de meer strategische aspecten van intergroeps-gedrag. 

Hett onderzoek in Hoofdstuk 3 (en in mindere mate Hoofdstuk 4) heeft aangetoond dat men 

voorzichtigerr is met claims van superioriteit van de ingroep en inferioriteit van de uitgroep als de 

uitgroepp daarvan getuige is, en dan met name onder onstabiele omstandigheden. Onder deze 

omstandigheden,, waarbij groepen relatief het meest te verliezen hebben, kunnen dergelijke 

uitingenn counterproductief werken bij het streven naar sociale verandering. Immers, dergelijk 

gedragg kan ook de uitgroep waarschuwen dat collectieve actie beraamd wordt. De uitgroep kan 

ditt op zijn beurt proberen te verhinderen. Dergelijke strategische overwegingen hebben tot 

gevolgg dan men in instabiele omstandigheden: 1. meer subtiele vormen van de intergroeps-

vertekeningg vertoont (d.w.z. meer ingroeps-verheffing dan uitgroeps-verlaging), en 2. men dit 

slechtss doet ten overstaan van andere ingroep-leden (d.w.z. in een intragroep communicatie-

context).. Tenslotte, de instrumentele functie heeft zowel betrekking op ingroeps-verheffing als 

opp uitgroeps-verlaging, en neemt eerder materiele dan symbolische vormen aan. 

Mett betrekking tot de meer algemene benadering wordt geconcludeerd dat deze op 

verschillendee punten bijdraagt aan de studie der intergroeps-relaties. Ten eerste gaat deze voorbij 

aann benaderingen die uitgaan van slechts één proces dat alle vormen van ingroeps-verheffing en 

uitgroeps-verlagingg onder alle omstandigheden motiveert. De huidige benadering is non-

reductionistischh en doet daarbij recht aan het diverse karakter van de intergroeps-vertekening in 

dee zin dat het verschijnsel verschillende vormen kan aannemen en verschillende functies kan 

dienen.. Ten tweede—en hieraan gerelateerd—is aangetoond dat motivaties achter de intergroeps-
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vertekeningg niet louter individualistisch van aard zijn maar gerelateerd kunnen worden aan 

groepsdoelengroepsdoelen zoals het streven naar sociale verandering. Tenslotte helpt de huidige analyse om 

dee diverse benaderingen naar de intergroeps-vertekening met elkaar te integreren. De 

instrumentelee benadering is vaak afgeschilderd als onverenigbaar met de identiteitsbenadering en 

vicee versa. Met het huidige onderzoek hebben we functies onderscheden die op meer abstract 

niveauu gerelateerd kunnen worden aan deze verschillende benaderingen. Door de 

omstandighedenn te definiëren waarbij de ene of de andere functie optreedt helpt de huidige 

benaderingg verschillende perspectieven—vaak voor onverenigbaar gehouden—met elkaar te 

integreren. . 




