
Groepsconflicten en 

Vooroordelen

Peace for Paris
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Aanslag Parijs 13 november 2015 – Concertzaal Bataclan
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Aanslagen Parijs 13 november 2015
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Aanslagen overal? Eén week voordien
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Sluit Europa de grenzen voor oorlogsvluchtelingen?
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Palestijnse aanslag in Rome 1985 (Palestina – Israël conflict)

Aanslag Al Qaida in New-York 11 september 2001
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Vooroordelen tegen vreemdelingen
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1

1. Ideologie

2. Cognitieve categorisatie

3. Groep en vooroordelen

4. Verminderen van vooroordelen en conflict

Overzicht
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1

1.Ideologie
a) Autoritarisme 

b) Sociale Dominantie

Overzicht
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Ideologie

► Ideologie: Attitudes en normen op basis van sociale leerprocessen

Rechts Autoritarisme (Adorno 1950)

1. Conventionele attitudes

2. Onderdanigheid aan autoriteit

3. Agressie tegen afwijkingen

Sociale Dominantie (Sidanius & Pratto 2001)

1. Hiërarchie tussen groepen

2. Verdedigen dominantie van ingroep

3. Op basis van mythes die legitimatie geven (bv. meritocratie – je 

krijgt wat je verdient; zonder rekening te houden met verschillen in 

kansen die mensen krijgen)

(niet erg gesteld op autoriteit, conventies en tradities)
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Ideologie

Ideologie als gevolg van context en persoonlijkheid
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Ideologie

Ideologie is aangeleerd

Siegel en Siegel (1957)
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1

1. Ideologie

2. Cognitieve categorisatie
a) Evolutionaire oorsprong

b) Categorisatie

c) Impliciete maten van vooroordeel

Overzicht
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Evolutionaire oorsprong

Eigen groep (wij) creëert ook 

vreemde groepen (zij)…

Sociale oorsprong van de mens 

komt vanuit het voordeel van 

samenwerken:

Betere resultaten voor groep…

• samen jagen

• samen kinderen opvoeden

• samen beschermen tegen 

externe bedreiging: xenofobie 

of angst voor vreemdelingen 

en onbekenden (bv. infectie, 

voedsel, …)
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Categorisatie

Wanneer er een verband is tussen een kenmerk (lengte) en groep 

(Japans – Zweeds) dan zullen gelijkenissen in de groep versterkt 

worden (homogeniteit) en verschillen tussen groepen geaccentueerd 

worden. Dit leidt tot stereotypering.

Feitelijk Waargenomen
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Categorisatie

Bij de Brusselse politie bestaan duidelijk

racistische stereotypen over vreemde-

lingen. Noteer dat er wel degelijk een

differentiatie gemaakt wordt volgens ras

en nationaliteit, maar dat alle individuen

binnen eenzelfde nationaliteit of ras

over dezelfde kam geschoren worden.

(Humo, 1991, naar een onderzoek van

G. Kellens, 1989)



Goed: Vreugde, Liefde, Vrede, Wonderbaar, Plezier, Glorieus, Lach, Blij

Slecht: Angst, Afschuw, Afgrijselijk, Afkeer, Duivels, Oorlog, Mislukking,
Gewond

Arabisch: Muslim, Akbar, Ashraf, Habib, Hakim, Karim, Muhsin, Salim,
Sharif, Yousef, Wahib

Anderen: Benoit, Philippe, Guillame, Maarten, Takuya, Ernesto, Marcelo,
Matthais, Kazuki

Links: Goed – Anderen vs. Rechts: Slecht – Arabisch

Links: Goed – Arabisch vs. Rechts: Slecht - Anderen

Impliciete associatie test
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Categorisatie

Racisme in het brein: activatie amygdala correleert met IAT
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1. Ideologie

2. Categorisatie

3. Groepsconflict
a) Realistisch conflict

b) Groepsidentificatie en conflict

Overzicht
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Realistisch Groepsconflict
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Realistisch groepsconflict

Zomerkampexperimenten Sherif

Groepsvorming: Groepen weten van elkaar niet af
• Eigen normen & cultuur (naam, symbolen, regels)

• Hiërarchie en rollen (leider)

nu reeds groepsfavoritisme

Groepscompetitie: Zero som spelletjes
• Ingroep favoritisme

• Groeiende cohesie en solidariteit

• Conflict en raids in winnende en verliezende groep

Samenwerking: Overstijgende doelen

► water en lunch truck
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Realistisch conflict: competitie
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Realistisch conflict: samenwerking
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Realistisch conflict: samenwerking
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Realistisch conflict

►Materiele bronnen van de groep
►50% werkloosheid Molenbeek
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Minimale groep

In deze oefening behoor je tot groep

(1ste of 2de deel van jaar geboren)

A B

Jouw nummer is:_____ (= dag van je geboorte)

Gedurende de gehele oefening mag je punten geven aan lid

- EIGEN groep met nr:_____ (=geboortedag van je moeder of vriendin),

- ANDERE groep met nr._____ (=geboortedag van je vader of vriend)
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Minimale groep

Kies 1 uit de 7 per rij:  Eigen groep 

Andere groep
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Groepsidentiteit

Minimale groep
• zinloze categorisatie

• anonimiteit

• geen communicatie

• geen persoonlijk voordeel

 ingroep favoritisme
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Groepsidentiteit



Groepsidentiteit

34
-2

-1

0

1

Antisociaal Prosociaal

Schok bij fout
(Johnson & 

Downing, 1979)
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Bedreigingen van groepsidentiteit

• Beperkt door sociale realiteit (vnl. bij lage status)

• Strategie van “sociale creativiteit”

Zoeken naar een positieve identiteit
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Bedreigingen van groepsidentiteit

A considerable part of the Negro's efforts of the past decades has been

devoted, particularly in the South, to attaining a sense of dignity. For us,

enduring the sacrifices of beatings, jailings and even death was acceptable

merely to have access to public accommodations. To sit at a lunch counter

or occupy the front seat of a bus had no effect on our material standard of

living, but in removing a caste stigma it revolutionized our psychology and

elevated the spiritual content of our being. lnstinctively we struck out for

dignity first because personal degradation as an inferior human being was

even more keenly feIt than material privation.

(Martin Luther King Jnr, Chaos OT Community, 1967)

Zoeken naar een positieve identiteit
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Bedreigingen van groepsidentiteit

Zoeken naar een positieve identiteit
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Groepsidentiteit en emoties

competentie

warmte

trots

afkeer

sympathie

jalousie
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Groepsidentiteit en -emoties

competentie

warmte

trots

afkeer

sympathie

jalousie
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Groepsemoties jehadist 

competentie

warmte

trots

afkeer

sympathie

jalousie
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Groepsidentiteit en emoties

Een element dat je op de jihad-websites keer op keer tegenkomt is dat van

de Takfir-praktijk, een salafistisch criterium dat het onderscheid maakt

tussen goede gelovigen en de kufar, de ongelovigen en andersgelovigen.

In zijn meest extreme interpretatie geldt de Takfir-praktijk als een morele

en religieuze plicht om kufar met wapens te bestrijden. Het zou een van de

belangrijkste verklaringen zijn voor het feit dat terreurdaders hun slacht-

offers niet meer als volwaardige mensen beschouwen.

(De Morgen, 23 november 2015)
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Groepsidentiteit en waarden

?



Groepsidentiteit en waarden

43
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1

1. Ideologie

2. Categorisatie

3. Groepsconflicten

4. Verminderen van conflict
a) Contact 

b) Categorisatie – Groepsidentiteit

c) Psychologische processen

Overzicht
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Contact

Allport (1954) stelde dat contact vooroordelen en conflicten vermindert 

indien

1. Voldoende mate van kennismaking 

2. Gelijke status van leden

3. Samenwerking voor gezamenlijk doel

4. Ondersteunende normen of autoriteit
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Contact

► Uit meta-analyse (Pettigrew & Tropp,

2000, 2006) van meer dan 500 studies blijkt

dat deze 4 factoren niet noodzakelijk zijn

(kunnen wel helpen)

Contact lijdt niet tot gewenste resultaten

indien

1. te korte duurt

2. bij gevoelens van dreiging en angst



Contact
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Contact

Veralgemening

► Contact en verbeterd beeld veralgemeend over de ganse groep indien

lid zich typisch gedraagt of kleedt (Wilder, 1984)
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Categorisatie



50

Categorisatie

► Decategorisatie (Brewer & Miller, 1984)

door persoonlijke informatie aan te moedigen tijdens

contact

► Recategorisatie (Gaertner et al., 1989)

door gemeenschappelijke identiteit te benadrukken
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Categorisatie

Verschilconditie:

… Buitenlandse kinderen vormen een andere groep dan Nederlandse kinderen, met
eigen gewoonten en gebruiken. Ze doen vaak heel anders. Dat komt natuurlijk omdat ze
in Turkije en Marokko andere gewoonten hebben. Bij buitenlandse kinderen gaat het
thuis bijvoorbeeld heel anders toe dan bij Nederlandse kinderen. Het is echt een heel
andere achtergrond waar een buitenlands kind vandaan komt, vind je ook niet?

Overeenkomstconditie:

Alle kinderen die hier wonen moeten naar school. Ze hebben hun eigen hobbies, houden
van dansen of van sport. Je kijkt vaak naar dezelfde televisieprogramma 's. Allemaal heb
je wel eens een rotbui of ergens geen zin in. Eigenlijk hebben alle kinderen in Nederland
nogal veel overeenkomsten, vind je niet? Natuurlijk zijn niet alle kinderen precies
hetzelfde, maar gelukkig is het hier zo dat iedereen vrij is om te leven zoals ie dat zelf wil.
… Zo zie je maar, de kinderen die in Nederland wonen hebben veel met elkaar gemeen,
hoewel ze niet precies gelijk zijn. Wel hebben we allemaal dezelfde rechten, vind je niet?

Recategorisatie: Wanneer de grenzen tussen verschillende groepen

minder sterk worden benadrukt (overeenkomstconditie) dan leidt dit tot meer

positieve gedachten over de groep (in dit geval kinderen van Arabische

landen), dan wanneer deze grenzen sterk in de verf gezet worden

(verschilconditie). (Winkel et al., 1989)
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Categorisatie

Na de aanslagen in Parijs 2015
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Psychologische processen

Verminderen van vooroordelen en conflict werkt door

Vermindering van angst voor contact (door negatieve steretypen 

en ervaringen van outgroep; meta-analyse van Pettigrew & Tropp, 

2008)

Re-appreciatie van normen en waarden van ingroup (wij zijn toch 

niet zo hoogstaand of beter dan anderen)


