
het enthousiasmevirus



Hoe het primitieve angstcentrum in je brein opspeelt als blijkt dat je ei-
genlijk een ingrijpend afwijkende zienswijze hebt …

Hoe je hartritme onbewust synchroniseert met dat van een familielid dat 
je verderop ziet vuurlopen …

Hoe muziek, dans en het ‘spiegelen’ van houdingen golven van ‘dope’ in 
je hoofd vrijmaken …

Hoe je wordt aangestoken door het geluk van vrienden van vrienden van 
vrienden, die je helemaal niet kent …

Hoe sportkampioenschappen op televisie leiden tot pieken in seks en 
geboorten, evenals verkeersongelukken en moorden …

Hoe een goeddeels denkbeeldige vervuiling leidde tot een terugroepope-
ratie van tweehonderd miljoen dollar …

Hoe, bij een aanstekelijke fusiegolf van bijna tienduizend miljard dollar, 
driekwart van de fusies niet het beoogde resultaat had …

Hoe economische onzekerheid leidt tot langzamere tophits maar vrolij-
ker succesfilms, en ook rijpere Playgirls …

Hoe een computeranalyse van tweets de Oscarwinnaars en de kijkcijfers 
op tv voorspelt, alsmede verkopen en aandelenkoersen …

Massapsycholoog Jaap van Ginneken laat zien hoe we voortdurend wor-
den meegesleept door stemmingsbesmetting. Vooral nu we 24/7 online 
zijn, met mobiele apparaten.
De emotionele achtbaan van hypes en ‘scares’ brengt aardbevingen en 
tsunami’s teweeg in de wereldopinie. Beleidsmakers en crisismanagers 
proberen wanhopig bij te sturen.
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Voorwoord

Test 1: loop eens een stukje met vrienden door een drukke winkel-
straat. Stop dan plotseling, kijk nadrukkelijk omhoog, alsof iets heel 
opvallends je blik heeft getrokken: op het dak van een van de gebou-
wen. Je kunt zelfs doen of je schrikt, en in elkaar duiken. Veel voor-
bijgangers zullen ook stoppen om te kijken, of in een reflex ook in 
elkaar duiken. Jouw schijnbare angst springt dus vanzelf op hen over, 
zonder dat ze zelf iets engs hebben gezien.

Test 2: maak gebruik van een studiebijeenkomst of een verjaar-
dagsvisite. laat mensen in een kring zitten en elkaars handen vast-
houden. Vraag ze stil te zijn en doe het licht uit – zodat het pikkedon-
ker is. Ga terug naar je stoel, op de laatste open plek. Wacht even en 
knijp dan keihard in de handen van je beide buren. De reflexbewe-
ging zal heel snel de hele cirkel rondgaan. Velen zullen daarna kip-
penvel hebben en het haar op hun armen zal vaak rechtovereind 
staan – ook als je er niet eens een ijselijke kreet bij geslaakt hebt.

Deze twee testjes laten zien dat de plotselinge emoties van ande-
ren ons heel gemakkelijk kunnen besmetten. Zelfs als we niet fysiek 
verzameld zijn, maar verspreid zijn door het land. De recente Holly-
wood-blockbusterfilm Contagion laat zien hoe niet alleen een virus, 
maar ook de angst daarvoor uiterst besmettelijk is – zoals we al wis-
ten na de onterechte pandemiepaniek rond de ‘Mexicaanse’ varkens-
griep (waar ik later uitvoerig op terug zal komen).

Dit boek laat zien dat stemmingen niet alleen kunnen overslaan 
als we mensen van aangezicht tot aangezicht ontmoeten, maar ook 
via organisaties en media. Omdat allerlei onzichtbare draden ons on-
derling verbinden. Steeds meer ook via mobiele apparaten, die 24/7 
online zijn via het ‘wandelende web’.

Plotselinge massale stemmingsverschuivingen met betrekking tot 
een kwestie in de publieke opinie lijken dan ook steeds vaker voor te 
komen. Vooral sinds het begin van de 21ste eeuw. Nu elektronische 
links woorden en beelden steeds sneller doorgeven. Je kunt je eigen 
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reacties delen met anderen in het land en de wereld, ‘live’ en ‘in real 
time’, door alleen maar even kort een schermpje aan te raken.

Het is belangrijk om dit te onderkennen, en te leren ermee om te 
gaan. Dit boek helpt je inzicht te krijgen in de kansen en bedreigin-
gen daarbij, voor onze kracht en zwakheden. Maar tegelijk moet het 
eerst ook leuk zijn om te lezen. Veel plezier!

Jaap van Ginneken,
Nice, voorjaar 2012

Voor de leesbaarheid zijn in de tekst zelf geen voetnootcijfers opgenomen. 
Kanttekeningen en bronnen staan echter per hoofdstuk en paragraaf 
achter in dit boek gegroepeerd onder ‘Eindnoten’ (blz. 181 en verder).



1  Stemmingsbesmetting  
in de 21ste eeuw

Kunnen we de conjunctuur weer vlot trekken? Het economisch kli-
maat ontstaat door het samenkomen van twee tendensen. Aan de ene 
kant de objectieve omstandigheden van de markt, aan de andere kant 
het subjectieve gevoel erover. Ongunstige omstandigheden kunnen 
daarbij verder uitvergroot raken door collectieve demoralisatie, in 
plaats van collectief enthousiasme voor de uiteindelijke start van een 
nieuw tijdperk. De Amerikaanse president Franklin Roosevelt zei 
bijvoorbeeld over de Grote Depressie: ‘We hebben niets te vrezen dan 
de vrees zelf.’ en lanceerde de ‘New Deal’ om een mobiliserend per-
spectief te schetsen.

Soortgelijke zaken gelden vandaag de dag nog steeds. een econo-
misch correspondent van het persbureau Reuters waarschuwde zo 
onlangs: ‘Terechte of onterechte angst voor de toekomst kan zélf een 
neerwaartse spiraal op gang brengen.’ Hij zei: ‘De nervositeit wordt 
op dit moment uitvergroot door een salvo van rampenscenario’s … 
het een nog afschrikwekkender dan het ander.’ en hij haalde de baas 
van een multinationale onderneming aan, die op zijn beurt waar-
schuwde: ‘Het lijkt wel of de wereld zich een nieuwe recessie in aan 
het tobben is.’

er is daarbij nog iets anders dat meetelt. Crisismanagers zeggen 
altijd dat je nooit een crisis ‘verloren moet laten gaan’. Ze bedoelen 
daarmee dat een grote crisis – zoals de eerdere kredietcrisis – altijd 
gebruikt moet worden om grote veranderingen door te voeren, waar-
tegen anders misschien te veel weerstand zou bestaan. er werden 
toen echter nauwelijks ingrijpende maatregelen genomen, waardoor 
het probleem twee jaar later voorspelbaar terugkeerde. Deze keer in 
de nieuwe vorm van een enorme schuldencrisis. Na een tijdje kwam 
er nu wel opeens een brede protestbeweging op gang, die riep om 
radicale hervormingen en een nieuwe start.
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Een nieuw type wereldwijde epidemie
Het geroezemoes leverde een vreemd gezicht op, en ook een vreemd 
geluid. Zodra de spreker een zin had afgemaakt, werd die woord voor 
woord door het gehoor herhaald. Vlug ingeslikt en weer uitgespuwd, 
wat het weven van de groepsband versterkte. Praten en luisteren, luis-
teren en praten.

Soms zachtjes, van persoon tot persoon. Soms luid, allemaal tege-
lijk. in plaats van een megafoon te gebruiken, die in die omgeving 
verboden was. een nieuwe vorm van communicatie, die teruggreep 
op de oudste voorlopers ervan. lijkend op het verspreiden van elek-
tronische berichten via de sociale media, maar uiteindelijk bestaand 
uit gewoon praten met elkaar.

De belangrijkste lokale krant in die stad schreef: ‘De demonstran-
ten hebben een gezamenlijke keuken opgezet, een juridische balie, 
een vuilnisdienst, een bibliotheek met gegeven boeken, een plek waar 
de algemene vergadering bijeenkomt, een ehbo-post, een mediacen-
trum waar mensen hun laptops kunnen opladen met behulp van 
draagbare generatoren, en zelfs een winkel … bevoorraad met ge-
schonken kleding, beddengoed, tandpasta en deodorant – net als het 
voedsel – allemaal gratis voor het grijpen.’ Sympathisanten uit het 
publiek hadden verder al driehonderdduizend dollar aan geldelijke 
steun gegeven.

Tot een paar jaar eerder had het betreffende plein nog Vrijheids 
Park geheten. Sindsdien was het Zucotti Park geworden: genoemd 
naar de baas van Brookfield kantorenbezit, die de aangrenzende ge-
bouwen in Zuid-Manhattan had ontwikkeld. Omdat het daarmee een 
‘privégebied’ was geworden, was de antikapitalistische ‘sleep-in’ 
merkwaardigerwijs niet automatisch verboden door de politieveror-
dening. Wat wel het geval zou zijn geweest als ze op sommige ‘pu-
blieke’ pleinen en in ‘publieke’ parken van de stad waren gaan kam-
peren. 

Spandoeken ter plaatse legden aan passerende beurshandelaren 
uit: ‘excuses voor het ongemak, maar we proberen de wereld te ver-
anderen.’ De bijeenkomst was evenwel nog unieker door haar wijd-
verbreide elektronische vertakkingen. De gebeurtenissen waren live 
via internet te volgen, via OccupyWallSt.org en tientallen andere 
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websites. WeAreThe99Percent op Tumblr en tientallen andere blogs 
gaven lopend commentaar en discussies.

Na vier weken waren er op Twitter gemiddeld al tien- tot vijftien-
duizend tweets per uur (!) over de actie, terwijl de belangrijkste Face-
book-pagina al honderdveertig duizend leden had. een grote meer-
derheid van de Amerikanen zei op dat moment een positieve indruk 
van de beweging te hebben, slechts een kwart een negatieve indruk. 
Aldus een opiniepeiling van het grootste nieuwsweekblad Time.

er waren verder al zo’n negenhonderd solidariteitsbijeenkomsten 
georganiseerd via Meetup.com. De beweging verbreidde zich zo 
langs de hele Oostkust naar Washington en Boston, langs de hele 
Westkust van San Francisco tot los Angeles, naar Detroit en Chi-
cago en het Midden-Westen, en naar tientallen steden elders in de 
Verenigde Staten.

Demonstranten gebruikten overal goeddeels dezelfde symbolen 
zoals de gebalde vuist. en vooral ook het vreemd lachende masker uit 
de oudere film V for Vendetta, over een opstandeling tegen een ver-
dorven regime. Gemaakt naar het gelijknamige cultverhaal van de 
alternatieve engelse schrijver Alan Moore, tevens auteur van de 
roemruchte strip Watchmen. Het masker verwees naar de historische 
Britse rebel Guy Fawkes, die nog jaarlijks wordt herdacht. De verko-
pen zijn inmiddels omhooggeschoten tot meer dan honderdduizend 
per jaar, maar de royalty’s gaan deels naar … het grootste kapitalisti-
sche mediabedrijf ter wereld, Time Warner.

Overzee verspreidde de Occupy-beweging zich ondertussen ook 
naar de Saint Paul’s Cathedral naast de ‘City’ van londen in Groot-
Brittannië. Naar financiële hoofdsteden als Parijs en Brussel, Frank-
furt en Amsterdam, en naar maar liefst vijftienhonderd andere ste-
den in de wereld. Toppolitici, de twee grote partijen en de vakbonden 
in de vs waren overigens volledig verrast door de beweging, die ver-
der geen zichtbare leiders had. Ook elders wisten ze niet goed wat ze 
ermee aan moesten.

Waar kwam dat dan allemaal opeens vandaan? een opiniepeiling van 
The New York Times en het cbs-televisienetwerk meldde dat 89 pro-
cent van de Amerikanen inmiddels zei de overheid te wantrouwen, 
84 procent was het niet eens met de eigen volksvertegenwoordiging, 
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74 procent zei dat het land de verkeerde kant opging en 67 procent 
zei dat de welvaartsspreiding evenwichtiger moest. Dat wijdverbreide 
ongenoegen was aan de andere kant van het politieke spectrum al 
eerder tot uiting gekomen in de Tea Party, genoemd naar een be-
roemde actie tegen de vreemde overheersing, ten tijde van de onaf-
hankelijkheidsstrijd. 

Weinigen aan de top waren zich er ondertussen van bewust ge-
weest hoezeer de gewone burgers zich gefrustreerd voelden over de 
recente loop der gebeurtenissen. Terwijl de eerdere winsten waren 
geprivatiseerd, zo leek het, waren de verliezen bij de crisis gesociali-
seerd en genationaliseerd. lobbyisten hadden regeringen immers 
zover gekregen dat ze de rekening betaalden en de kosten in stappen 
doorschoven naar gewone burgers – door verhoging van belastingen 
en verlaging van voorzieningen.

Ondertussen hadden academische onderzoekers laten zien dat in 
de decennia sinds de deregulering door de Amerikaanse president 
Reagan (en de Britse premier Thatcher), decennia eerder, de reële 
lonen van arbeiders in feite vrijwel bevroren waren gebleven, terwijl 
het aandeel van het rijkste procent van de burgers in het nationaal 
inkomen van de vs ondertussen meer dan verdubbeld was, en dat 
van het rijkste één tiende procent zelfs verviervoudigd.

De winsten van de grote bedrijven waren na de oorlog nog nooit 
zo hoog geweest, maar ook de werkeloosheid niet – met name onder 
jongeren, zelfs hoogopgeleide. Het bleek dat de vierhonderd rijkste 
families inmiddels evenveel bezaten als de armste helft van alle an-
dere Amerikanen samen. Volgens de laatste volkstelling was de ar-
moede tegelijk groter dan ooit – in de ruim halve eeuw dat er derge-
lijke cijfers gepubliceerd werden.

De plotse veenbrand van verontwaardiging was de zomer ervoor 
aangestoken door één enkel e-mailtje aan sympathisanten van het 
Canadese blad Adbusters: een bekende criticaster van de consumen-
tencultuur. Natuurlijk was de bodem ook overzee gelegd door de 
steeds grotere en fellere sociaaleconomische protesten in de Arabi-
sche wereld en israël. Maar ook de oproepen van de ‘indignados’ 
(verontwaardigden) in Spanje om uit protest de pleinen te bezetten, 
gevolgd door de rellen in Athene, Rome en zelfs londen. 
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Maar het laatste saillante detail dat de gevoelsbesmetting mede op 
gang had gebracht, was de term ‘Wall Street’ geweest: algemeen ver-
afschuwd als profiteurs, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de uitvinders 
van ‘Silicon Valley’.

Bij het naderen van de winter begonnen de rijen op de bezette 
pleinen in de stadscentra echter uit te dunnen en drongen winkeliers 
aan op spoedige ontruiming van de ontsierende tentenkampen die de 
decemberinkopen zouden kunnen schaden. De initiatiefnemers van 
het blad Adbusters raadden daarom aan om ‘de overwinning af te 
kondigen’ en zich terug te trekken voor een latere vervolgfase. Door 
de kracht van de sociale media zou het geheel gemakkelijk weer kun-
nen worden opgepakt.

Het ontstaan van een reusachtig netwerkbrein
laten we nu eens elders kijken wat er verder aan het veranderen is, 
en waar de nieuwe kansen liggen. De meeste Russische oligarchen 
waren rijk geworden door de vroegere staatseigendommen over te 
nemen voor uitverkoopprijzen, met behulp van nepotisme en cor-
ruptie. Gedurende de chaotische jaren dat president Jeltsin van de 
ene op de andere dag een markteconomie op gang trachtte te bren-
gen. Maar dat gold niet voor Yuri Milner: een ander soort miljardair, 
uit een nieuwe tijd.

Hij was de zoon van Joodse intellectuelen, een briljant student 
natuurkunde aan de staatsuniversiteit van Moskou. Nadat de Ber-
lijnse Muur was gevallen, zag hij echter nieuwe kansen in financiën, 
en besloot van studierichting te veranderen. Hij werd de eerste Rus-
sische student van de beroemde Wharton Business School in Phila-
delphia die geen balling was. Kreeg daarna een baan bij de Wereld-
bank in Washington, en vervolgens als directeur investeringen van 
de Russische privébank Menatep.

De jaren negentig hadden de snelle opkomst van internet laten 
zien, in de hele ontwikkelde westerse wereld. Juist vóór de millenni-
umwisseling zag hij een rapport van de zakenbank Morgan Stanley. 
Dat rapport voorspelde dat het volgende stadium een snelle versprei-
ding van internet naar de grote opkomende markten zou zijn – later 
samengevat onder het etiket bric: voor Brazilië, Rusland, india en 
China.
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Hij richtte dus een bedrijf op om Russische kopieën van Hotmail, 
Amazon, eBay en dergelijke op te kopen of te ontwikkelen. Vervol-
gens ging hij met zijn Digital Sky Technologies (dst) naar de Ver-
enigde Staten en kocht met vooruitziende blik belangen in dotcom-
uitspringers als Facebook, Groupon, Spotify, Twitter, Zynga en 
anderen. Vandaag de dag is hij een ‘angel investor’ in andere veelbe-
lovende start-ups, is zeer actief in China en de rest van Azië. Hij liet 
een villa van honderd miljoen dollar bouwen in Silicon Valley – een 
van de duurste huizen in de Amerikaanse geschiedenis. is getrouwd 
met een beeldschone mannequin, die zich tot ‘mobile phone’-artiest 
heeft omgeschoold, en heeft twee kinderen met haar. Maar hij blijft 
hyperactief en springt de helft van het jaar van het ene vliegtuig in 
het andere.

Ondertussen is hij ook een van de meest invloedrijke goeroes ge-
worden inzake de verdere ontwikkeling van het wereldwijde web. 
Bijvoorbeeld bij een presentatie op een van de jaarlijkse conferenties 
van Yalta – een soort Oost-europese tegenhanger van de soortgelijke 
westerse bijeenkomst in Davos, waar toppolitici en zakenlieden el-
kaar ontmoeten. een redacteur van het persbureau Reuters trad als 
gespreksleider op en deed verslag van zijn voorspellingen.

Milner herhaalde dat ‘de internetrevolutie de snelste economische 
verandering is die mensen ooit ervaren hebben, en dat die nog steeds 
bezig is zich verder te versnellen’. er waren al twee miljard mensen 
online, en dat aantal zou in het volgende decennium verder verdub-
belen. er waren al vijf miljard apparaten aangesloten, en dat zou in 
diezelfde tijd zelfs verder verviervoudigen. Hij stelde dat de hoeveel-
heid informatie gecreëerd tussen het begin van de wereldgeschiede-
nis en slechts een paar jaar terug overeenkwam met … wat tegen-
woordig elke twee dagen wordt toegevoegd en over een paar jaar zelfs 
gedurende elk uur.

internet is zo bezig het ultieme communicatiemedium bij uitstek 
te worden. Ook al vanwege het revolutionaire nieuwe vermogen tot 
‘massale individualisering’. Omdat Google je zoekresultaten aanpast 
aan je eerdere zoekgedrag en Amazon boeken aanbeveelt die aanslui-
ten bij wat je eerder bestelde. Samenvattend voorspelde hij ‘de op-
komst van een wereldwijd brein, bestaande uit alle mensen die met 
elkaar en met apparaten verbonden zijn, en die op een unieke en 
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ingrijpende manier samenwerken. Waardoor ze een intelligentie 
scheppen die niet langer aan één enkel mens of computer toebehoort’.

een rapport van de internationale Telecommunicatie unie voeg-
de daar onlangs aan toe dat internettoegang via vaste lijnen nu al 
overtroffen wordt door draadloze verbindingen. Terwijl mensen eer-
der alleen online waren als ze achter hun desktopcomputers zaten, is 
het ‘wandelende web’ nu 24/7 in de lucht, met behulp van mobiele 
hulpmiddelen zoals smartphones en tablets. Deze trend is op dit mo-
ment zelfs bezig om zich nog verder te versnellen.

Het wandelende web en de nieuwe tabletrage
een professor in de middeleeuwse literatuur vergeleek het met niet 
minder dan Gutenbergs uitvinding van de boekdrukkunst, die de 
culturele evolutie van de wereld ingrijpend veranderde. Hij had het 
over de introductie van de tabletcomputer. Kleiner en lichter dan een 
laptop, zodat je hem altijd met één hand kon vasthouden, en met de 
andere bedienen.

Aanzienlijk groter dan de smartphone, zodat alle bestaande me-
diaformats er goed op weergegeven konden worden: van kranten en 
magazines tot tv-programma’s en films. Maar ook een ‘hub’ met on-
middellijke toegang tot formulieren en handleidingen – het ultieme 
draagbare werkstation. Mijn dertienjarige zoon bedient het touch-
screen met akkoorden en liedteksten op de grond vóór zich met zijn 
tenen, terwijl hij met zijn handen leert gitaar spelen.

Het apparaat is zó intuïtief dat zelfs computeranalfabeten zoals 
ikzelf het binnen enkele minuten gemakkelijk kunnen leren bedie-
nen. Met eindeloze wonderen, zoals de duim en wijsvinger naar el-
kaar toe- of van elkaar afschuiven, waardoor een ‘zoom in’- of ‘zoom 
uit’-effect ontstaat. Omstanders zijn zonder uitzondering gefasci-
neerd, reageren met ‘laat eens kijken’ en ‘dat wil ik ook’. 

De meer emotionele dan intellectuele aantrekkingskracht van het 
apparaat maakte het tot ‘de snelst verkopende gadget uit geschiedenis 
van de elektronica’, aldus een insider. De rage verkocht meteen al een 
half miljoen exemplaren in een week, vijfentwintig miljoen in veer-
tien maanden, en duwde het jaarinkomen van de fabrikant zo over 
de drempel van honderd miljard dollar heen.
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De pers schreef dat het de zoveelste keer was dat Steve Jobs en 
Apple een volledig nieuwe productcategorie groot hadden gemaakt. 
Journalisten vroegen daarom of ze veel marktonderzoek hadden ge-
daan. ‘Geen enkel’, antwoordde hij droog. Want ‘je kunt niet van de 
consument verwachten dat ie weet wat hij wil’. De prototypen en ver-
beteringen waren aanvankelijk zelfs niet eens aan ‘focustestgroepen’ 
getoond. Omdat de sleutelbeslissingen werden genomen op grond 
van intuïtie en onderbuikgevoel, van hemzelf en zijn team.

Wel bezochten ze af en toe de Apple store vlakbij, om nog een 
betere indruk te krijgen van de onbegrepen verlangens van de con-
sument, van trends in populaire cultuur en technologie. Want vol-
gens een expert aangehaald door The New York Times, zijn dit ‘uitvin-
dingen die om een hoekje kijken’. ‘Het is een coole kerel, en hij 
ontwerpt coole producten’, aldus een ander. ‘Het is echte kunst, geen 
wetenschap’ zo viel een derde bij. De krant concludeerde dat hij een 
leider was, geen manager.

Zijn definitieve grote doorbraak begon met de verschuiving van 
computers naar consumentenproducten, vanaf 2007. Jobs heeft de 
mp3-muziekspeler, de smartphone en de tabletcomputer geen van 
drieën uitgevonden, maar slaagde erin om ze beslissend gebruiks-
vriendelijker en aantrekkelijker te maken. Zijn kleine iPod-gadget 
ontwikkelde zich vanaf dat moment tot een veelzijdige audio-video-
speler. De iPhone zorgde voor een verdere ontwikkeling van toegang 
tot internet, en bellen met beeld. en de iPad werd het ultieme draag-
bare multiplatform.

Deze ‘Coole Drie’ braken alle voorafgaande verkooprecords, joe-
gen ook de verkoop van hun computers en software aan. in deze 
begintijd draaide het ios operating system op bijna de helft van alle 
slimme mobiele apparaten van alle merken. Met een aandelenwaarde 
van driehonderdvijftig miljard dollar was Apple ondertussen het 
duurste bedrijf uit de wereldgeschiedenis.

Het werd herhaaldelijk tot het ‘meest bewonderde’ bedrijf met de 
grootste klanttevredenheid gekozen door mensen in de hele wereld 
– die het meer als een ‘familie’ dan als een ‘multinational’ zagen. De 
‘online store’ bood al snel driehonderdduizend software apps van an-
dere programmaontwikkelaars. Weer anderen verdienden miljoenen 



Stemmingsbesmetting in de 21ste eeuw  ◉ 17

door alleen maar luxe accessoires zoals leren foudralen voor de ele-
gante hardware aan te bieden.

De iPad overheerste de nieuwe markt aanvankelijk moeiteloos, 
met 80 procent van de verkopen. Nieuwe apps liepen uiteen van spel-
letjes voor arme eenzame katten (zie YouTube) tot navigatiesystemen 
voor privévliegtuigen en jachten van miljardairs. Apple bleef zelfs 
weg van de ‘verplichte’ Consumer electronic Show, waar niet minder 
dan vijfentachtig klonen te zien waren – waarvan het overgrote me-
rendeel overigens al snel weer van de markt moest worden gehaald. 
Alleen Samsung-apparaten met de software van Google Android 
vormden een duidelijke bedreiging.

Toen Steve Jobs uiteindelijk overleed aan een zeldzame vorm van 
kanker, werd het nieuws explosief door de hele wereld verspreid met 
een record van tienduizend tweets per seconde. in de media werd hij 
breed geprezen als de leonardo da Vinci van ons postindustriële tijd-
perk. Fans organiseerden een wake bij de Apple stores en hielden 
daarbij iPads omhoog met … flakkerende kaarsen. Net als na de 
dood van lady Di.

De wijsheid, en de dwaasheid, van de massa
Als er tegenwoordig groot nieuws is, worden veel gebruikers daar dus 
wereldwijd meteen op attent gemaakt, via een mobiel apparaat dat 
altijd online is. een dreiging van oorlog ergens, een politiek schan-
daal, onrustige markten, het terugroepen van een product, een op-
standje, nieuws over een ster. Grote delen van het publiek zoeken snel 
op het net naar aanvullende informatie: een verdere ‘eerste definitie’ 
van de gebeurtenis en commentaren over de mogelijke gevolgen, de 
eerste spectaculaire beelden en geluiden – vaak ook beschikbaar via 
webradio en webtelevisie.

een golf van rauwe emotie slaat bij die gelegenheden door de we-
reld. Vaak neerslaand in een stemmingsverandering inzake een be-
langrijke kwestie: militair, politiek, financieel, economisch, sociaal, 
sport, entertainment of wat dan ook. Deze besmettelijke uitbraken 
overheersen het publieke debat, jagen managers en beleidsmakers op. 
Maar hun communicatiedeskundigen zijn vaak slecht toegerust om 
het potentieel van deze hypes en ‘scares’ in te schatten, laat staan om 
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ze vroegtijdig te zien aankomen. en de beweeglijkheid daarvan 
neemt nog steeds verder toe – net als de grilligheid van het weer.

Maar het wandelende web creëert ook een situatie waarbij toe-
komstige burgers de complete kennis van de mensheid eenvoudig 
onder handbereik hebben. Bijvoorbeeld via Wikipedia, de online en-
cyclopedie, met info over meer dan vier miljoen begrippen in het 
engels, tevens beschikbaar in vijftig andere talen, elke dag en elk uur 
geactualiseerd.

Google heeft steeds grotere aantallen boeken en artikelen, kaarten 
en video’s gratis online beschikbaar. Burgers kunnen doorlopend op 
allerlei manieren kiezen en stemmen: van het aanschaffen of down-
loaden van materiaal, tot schrijven en praten over actuele kwesties. 
We zullen daar in het laatste hoofdstuk van dit boek verder op terug-
komen, en op de nieuwe technieken van doorlopende ‘sentiment 
analysis’.

een lange reeks recente bestsellers heeft laten zien dat dit alles 
bijdraagt tot het ontstaan van een heel nieuw soort maatschappij en 
economie, met meer ruimte voor kleine minderheden en meer mo-
gelijkheden tot evenwichtige besluitvorming. Bekende titels lopen 
uiteen van Twee weten meer dan één (de Nederlandse vertaling van 
The wisdom of crowds) tot mijn eigen De kracht van de zwerm – Zelf-
sturing in de organisatie.

Als een groot aantal mensen onafhankelijk van elkaar een oordeel 
velt, zo stellen die boeken, kunnen velen van hen er natuurlijk naast 
zitten. Maar hun gemiddelde oordeel is vaak de best beschikbare in-
schatting. Dit is ook het beginsel dat ten grondslag ligt aan vrije 
markten en vrije verkiezingen.

Maar die hype vertelt maar de helft van het verhaal. Want als een 
groot aantal mensen die oordelen om een of andere reden niet echt 
onafhankelijk van elkaar maakt, kunnen grove misvattingen zich net 
zo gemakkelijk verspreiden en gaan overheersen: of ze nou over-
optimistisch of overpessimistisch zijn. Dit gaat vaak gepaard met 
besmetting van gevoel en stemming, en dat is waar dit boek over gaat. 

Het had dus ook De dwaasheid van de massa kunnen heten, als 
aanvulling op De wijsheid van de massa van Surowiecki. een mo-
derne variant op het klassieke boek over Extraordinary popular delu-
sions and the madness of crowds door Charles Mackay. Dat al meer 
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dan anderhalve eeuw oud is, en dus dateert van lang vóór het wande-
lende web.

Gevoelsbesmetting kan heel direct en primitief zijn, in alledaagse 
situaties. Daar is niets nieuws aan. Wat nieuw is, is dat het steeds 
sneller de hele maatschappij raakt, overal en altijd. Nationale of we-
reldkampioenschappen en Olympische Spelen zijn natuurlijk een 
goed voorbeeld, waarbij het enthousiasmevirus zich snel verspreidt, 
afgewisseld door teleurstellingen. 

iedere week of maand is er verder wel een hype over een populair 
nieuw televisieprogramma of een succesvolle nieuwe film, over een 
bestsellerboek of een tophitliedje. Afgewisseld door grote wereld-
wijde rouwgolven na het tragisch overlijden van een megaster, zoals 
de genoemde lady Di of Michael Jackson.

Maar er zijn ook beperktere bewegingen. een ‘nieuwe Ghandi’ in 
india dreigde in 2011 steeds opnieuw zichzelf dood te hongeren als 
protest tegen de wijdverbreide corruptie in de politiek. een aardbe-
ving en schokgolf in Fukushima leidden ertoe dat regeringen van 
diverse grote landen opeens twijfels kregen over de veiligheid van 
kernenergie. 

Orkanen, overstromingen en andere voorbeelden van extreem 
weer jagen het debat over de opwarming van de aarde aan, de roep 
om niet-fossiele en duurzame brandstoffen. De introductie van bio-
brandstof heeft er vervolgens toe bijgedragen dat de voedselprijzen 
weer gingen stijgen, en het aantal ondervoede mensen in de wereld 
het miljard weer overschreed. De regeringen van de grote westerse 
landen blokkeren al tien jaar een akkoord voor eerlijker internatio-
nale handel, maar bij een televisieacie na een acute hongersnood to-
nen mensen zich dan toch weer even opvallend vrijgevig.

Vreemde nieuwe afkortingen zoals die voor het sars- of h1n1-
virus en de ehec-bacterie raken van de ene op de andere dag ver-
trouwd, dsk voor Dominique Strauss-Kahn, notw voor Murdochs 
News of the world. Net als etiketten als ‘de Chileense mijnwerkers’, ‘de 
Jasmijnrevolutie’, de ‘Griekse crisis’, de italiaanse ‘bunga bunga par-
ties’ of ‘de Oslose massamoord’. 

Steeds nieuwe emotionele pandemieën verspreiden zich zo in 
concentrische cirkels over het aardoppervlak. Bestuurders en mana-
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gers komen op hun beurt steeds meer terecht in een achtbaan, tussen 
noodoverleg en crisisbesprekingen.

Stemmingsbesmetting, brein-bevingen en schokgolven
in de traditionele benadering wordt bij zulke gelegenheden gezegd 
dat de ‘opinies’ van de mensen plotseling veranderd zijn. Het geheel 
van opinies dat mensen publiek maken, is dan de ‘publieke opinie’ (in 
tegenstelling tot de privéopinies die ze voor zich houden). Sommigen 
zijn ergens voor, anderen ertegen, weer anderen neutraal.

Degenen die sterke overtuigingen of belangen hebben, proberen 
anderen te winnen – vaak door middel van ‘informatiecampagnes’. in 
dit spel van ‘issues management’ beschouwen ze hun eigen standpunt 
vaak als ‘rationeel’ en gebaseerd op harde feiten, dat van anderen 
daarentegen als ‘emotioneel’ en gebaseerd op waandenkbeelden. 
Maar ratio en emotie zijn altijd nauw met elkaar verknoopt, op vrij-
wel elk vlak. een goede communicator gebruikt daarom argumenten, 
maar probeert vooral ook de diepere motivatie van zijn publiek aan 
te spreken.

een emotie kan worden omschreven als de ervaring van een unie-
ke configuratie van geestelijke en lichamelijke toestanden, waarmee 
ons organisme op een situatie reageert. Andere verwante termen zijn 
affect, sentiment, gevoel. er is een uitvoerige literatuur over het on-
derwerp, maar geen eenstemmigheid onder deskundigen: over de 
ordening, het aantal en de universaliteit van emoties.

Negatieve emoties zijn vaak dramatischer en springen er dus 
meer uit. Sommigen noemen daarom vier basisemoties: angst en 
woede, droefheid en vreugde. Maar anderen noemen acht primaire 
emoties en acht secundaire emoties, met elk nog drie graden van 
intensiteit bovendien. Op een bepaald moment stelde Robert Plut-
chik daarvan een afbeelding voor in een zogeheten emotiewiel.

een generatie geleden maakten elaine Hatfield en haar collega’s 
een goed overzicht van wat psychologisch onderzoek tot dan toe zoal 
aan het licht had gebracht over de besmettelijkheid van gevoelens. 
een groot aantal experimenten had overtuigend aangetoond dat 
mensen elkaar inderdaad met hun gevoelens kunnen aansteken. 
Meestal onbewust of voorbewust – dat wil zeggen, zonder dat ze zich 
dat goed realiseerden.
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We hebben zelfs een breed scala aan automatische gedragingen 
ontwikkeld, die deze reflexen moeten bevorderen of afremmen. Sinds 
die dagen zijn er echter op dit vlak een hele reeks aan nieuwe belang-
rijke ontdekkingen gedaan die in de loop van dit boek de een na de 
ander aan de orde zullen komen. Soms uit heel andere disciplines, 
bijvoorbeeld de natuurwetenschappen.

individuele en collectieve emoties zijn meestal reacties op een 
welomschreven gebeurtenis. Maar ze duren vaak niet erg lang. Stem-
mingen zijn daarentegen iets diffusere affectieve toestanden, die lan-
ger blijven hangen. Temperament, karakter en persoonlijkheid be-
gunstigen bepaalde gevoelens en stemmingen in ieder afzonderlijk 
individu, maar niet andere. Psychologen hebben zelfs ‘emotionele 
besmettingsschalen’ ontwikkeld waarop mensen hun neiging kunnen 
aangeven om op bepaalde manieren te reageren.

in de klassieke ‘abc’-benadering heetten attitudes of houdingen 
destijds drie componenten of bestanddelen te hebben: C, A en B. De 
eerste component is dan de ‘cognitieve’. Omdat mensen zich middels 
informatie laten beïnvloeden. De tweede component is de ‘affectieve’, 
omdat de begeleidende emoties en stemmingen de sleutel tot hun 
motivatie leveren. De derde component heeft betrekking op ‘beha-
viour’, ofwel openlijk gedrag. Omdat die de waarschijnlijkheden ver-
andert dat mensen op de ene of op de andere manier zullen reageren. 
Volgens deze visie is het voor communicatoren van het grootste be-
lang om te begrijpen dat gevoelens en stemmingen altijd de belang-
rijkste ‘missing link’ vormen tussen informatie en gedrag.

in recentere theorieën liggen de accenten iets anders. Onderzoek 
heeft namelijk steeds meer aan het licht gebracht dat wij op twee 
wezenlijk verschillende manieren met informatie om kunnen gaan: 
impliciet of expliciet, via het ‘perifere’ of het ‘centrale’ verwerkings-
systeem. De evolutionair oudere en meer dierlijke manier is de voor-
bewuste, impressionistische en intuïtieve manier. in die gevallen ge-
bruiken we simplificerende, globale en oppervlakkige manieren van 
oordelen, aan de hand van ‘vuistregels’ (heuristieken).

De evolutionair nieuwere en verondersteld meer menselijke ma-
nier van reageren is bewust, grondig en beredeneerd. in die gevallen 
worden argumenten afgewogen, logica en consistentie krijgen de 
overhand. Maar in tegenstelling tot wat veel leken en deskundigen 
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geloven, wordt de eerste impliciete manier veel vaker gebruikt dan de 
laatste expliciete manier. Bijvoorbeeld ook in consumenten- en finan-
cieel gedrag. Nog meer wanneer het om heel grote bedragen gaat, 
zoals opnieuw onderstreept door de genoemde krediet- en schulden-
crisis.

er kan dus regelmatig onrust ontstaan, binnen de publieke opinie. 
een enkel incident kan zelfs een globale brein-beving veroorzaken, 
of een mentale tsunami die over de wereld raast. Van de ene tijdzone 
naar de andere, waar de televisies de een na de ander worden aange-
zet voor het meest invloedrijke avondjournaal. Welke oerbeelden heb 
je in je geheugen: over zulke grote kwesties als 9/11, Afghanistan, irak, 
Guantanamo? Het zijn meestal stills of videoclips van maar een paar 
seconden, waarvan de strekking bovendien (ten onrechte) vanzelf-
sprekend lijkt.

Wil je een effectieve communicator zijn? Vraag jezelf dan af welke 
saillante beelden en woorden het gevoel en de stemming kunnen ver-
anderen en verankeren over de kwestie waar je belang bij hebt – en 
daarmee de uitkomst in mogelijke handelingen. Die verandering zou 
besmettelijk kunnen blijken, en zich verspreiden als een epidemie.

Massapsychologie en sociologie van collectief gedrag
Natuurlijk zijn deze verschijnselen niet helemaal nieuw. Ze zijn al 
langer bestudeerd binnen de aan elkaar grenzende tweelingdiscipli-
nes van massapsychologie en sociologie van collectief gedrag. episo-
des van massagedrag of collectief gedrag barsten vaak uit wanneer 
mensen niet langer tevreden zijn met het beschikbare repertoire van 
conventionele zienswijzen, gevoelens en gedragingen.

Zij intensiveren dan de wisselwerking met elkaar en met de om-
geving, op zoek naar onconventionele alternatieven. eén daarvan 
wordt na verloop van tijd als het meest adequaat ervaren, en ver-
spreidt zich razendsnel. Deze dramatische verschuiving gaat vaak 
gepaard met een plotselinge stemmingsverandering.

er kan spontane coördinatie van het handelen met anderen op-
treden, maar er is in dit stadium nog geen formele organisatie of di-
recte relatie met bestaande sociale structuren. Het proces van ‘op-
komst’ kan enkele seconden tot enkele jaren duren. Typische 
voorbeelden van dergelijke vluchtige verschijnselen zijn ‘aardver-
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schuivingen’ in de publieke opinie zoals bij beurskrachs, boycots, 
broodjeaapverhalen, crises, geruchten, hypes, kettingbrieven, mode-
grillen, paniek, protesten, rages, rampen, rellen, revoluties, roddel, 
schandalen, sekten, sociale bewegingen en zo meer.

ik ben een groot deel van mijn loopbaan met dergelijke zaken 
bezig geweest. Mijn verlate dissertatie Crowds, psychology and politics 
was een studie over de europese pioniers van het vak – enkele jaren 
geleden gevolgd door een tweede deel over Mass movements. Ze gin-
gen over de nieuwe benaderingen die de pioniers voorstelden, de 
intellectuele en politieke discussies waaruit die daar en toen mede 
voortkwamen – vaak impliciet. 

Merkwaardigerwijs ontstond het veld op een tamelijk welomschreven 
moment. Namelijk kort na de viering van het eerste eeuwfeest van de 
Franse Revolutie met de Parijse wereldtentoonstelling van 1889, de 
heroprichting van de Socialistische internationale daar en het begin 
van de jaarlijkse stakingen en massademonstraties op de Dag van de 
Arbeid daarna. Die leken de nieuw gestabiliseerde burgerlijke orde 
namelijk overal te bedreigen. ik traceerde de nazaten en archieven 
van de pioniers, in italië en Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk, en-
geland en Amerika, op zoek naar een beter begrip.

De nieuwe discipline was aanvankelijk vooral bezig met de rellen, 
opstandjes en revoluties die de gevestigde orde regelmatig uitdaag-
den. Maar geleidelijk aan werd de aandacht verbreed naar sociale 
bewegingen en opiniestromingen, de bredere media- en massamaat-
schappij die geleidelijk gestalte begonnen te krijgen. De vroegste ver-
klaringen van massagedrag verwezen vaak naar medische voorbeel-
den zoals epidemieën, besmetting en schifting – die ikzelf hier alleen 
in metaforische en overdrachtelijke zin gebruik. Daarna kwamen 
psychologische verklaringen zoals suggestie, hypnose en hysterie. en 
ten slotte sociale verklaringen zoals imitatie en interactie – die we 
allemaal tegen zullen komen.

De laatste twee begrippen werden uitgewerkt door de Fransman 
Gabriel Tarde en pasten in een bredere kosmologie – die wonderwel 
aansluit bij de allerlaatste ontwikkelingen van de 21ste eeuw, waarop 
we later terug zullen komen: spiegelneuronen, ‘memen’, netwerken 
en dergelijke. Hij gebruikte watermetaforen om imitatieprocessen 
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weer te geven. Als rimpels op een vijveroppervlak: van binnen naar 
buiten. Maar ook als beekjes die naar beneden stromen: van hoger 
geplaatsten naar lager geplaatsten. Zijn belangrijke rol wordt in de 
conventionele wetenschapsgeschiedenis echter erg onderschat.

Tarde was oorspronkelijk een provinciale rechter en criminoloog, 
maar werd ook de eerste die een boek over ‘sociale psychologie’ pu-
bliceerde. Zijn aanhang in Frankrijk bleef beperkt, maar was aanzien-
lijk onder de grondleggers van de Anglo-Amerikaanse psychosociale 
wetenschap. Hij ‘ontdekte’ ook de sleutelrol van de publieke opinie, 
binnen een inmiddels redelijk functionerende massademocratie. 
enerzijds had dit te maken met de opkomst van de massakranten met 
een oplage van een miljoen en gemiddeld één exemplaar per huisge-
zin. Anderzijds had het te maken met de ontdekking van vreemde-
lingenhaat als mobilisatiethema voor politieke partijen.

Met name met de zaak rond de Joodse officier Dreyfus, beschul-
digd van spionneren tegen Frankrijk voor aartsvijand Duitsland. De 
Affaire verdeelde het land en veel families voor meer dan een decen-
nium. Het anti-Dreyfus-bondgenootschap werd aangevoerd door het 
antisemitische krant La Libre Parole, die op het hoogtepunt opende 
met de kop ‘De verrader Dreyfus – Het Joodse complot’.

Het pro-Dreyfus-bondgenootschap werd uiteindelijk aangevoerd 
door de nieuwe radicale krant L’Aurore, die op het hoogtepunt open-
de met een hoofdartikel onder de kop ‘ik beschuldig’ (de militaire 
leiding van het vervalsen van bewijs). Het was geschreven door de 
bekende romancier Émile Zola, die de autoriteiten uitdaagde om hem 
voor de rechter te slepen (wat ze ook probeerden).



Stemmingsbesmetting in de 21ste eeuw  ◉ 25

Belangrijke voorpagina’s van twee grote kranten in de tijd van Tarde
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Toen ik Tarde’s zoon in Parijs interviewde, kon hij zich die belang-
rijke dag nog precies herinneren. Hoe ze een krantenverkoper op 
straat hadden gehoord, die de laatste uitdagende kop schreeuwde. 
Hoe zijn vader de dienstmeid naar buiten had gestuurd om een 
exemplaar te kopen. Hoe hij dat voor zich had uitgespreid om het 
goed tot zich door te laten dringen. en hij ten slotte had uitgeroepen: 
‘Dit is buitengewoon!!!’

‘Laten we het niet over de Affaire hebben.’ ... ‘Maar ze deden het toch.’ 
(Cartoon van Caran d’Ache. Bron: JvG, Crowds, psychology & politics,  
p. 213, 216)
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ik wist te achterhalen dat het oorspronkelijke manuscript van zijn 
essays over L’Opinion et la foule zich in een criminologisch archief in 
lyon moest bevinden en ging erheen om het te checken. ik vond een 
reeks verwijzingen naar de Affaire in de kantlijn gekrabbeld, die uit-
eindelijk toch niet in de gedrukte versie terecht waren gekomen. 
Maar het liet zien dat het uiteindelijk inderdaad de hoogemotionele 
zaak Dreyfus was geweest die hem had geholpen om de unieke rol te 
ontdekken die de publieke opinie in een massademocratie speelt. en 
ook de rol van onafhankelijke intellectuelen als Zola, als opinieleiders 
die de zaak kunnen doen kantelen. 

Conclusie
in de loop van de afgelopen eeuw groeiden de massamedia uit tot een 
alomtegenwoordig fenomeen. Van de vroege pers uit Tarde’s dagen 
tot fotomagazines, grammofoonplaten en films, radio en televisie, 
steeds meer live en spectaculair. Tegenwoordig is een groot deel van 
de bevolking van de ontwikkelde landen het merendeel van hun wa-
kende uren constant online. Groot nieuws uit andere continenten 
bereikt ons zo binnen minuten.

Meer dan ooit wordt de publieke opinie in de ‘global village’ van 
deze hoogverbonden wereld dus gekenmerkt door gevoelsbesmet-
ting. Het volgende hoofdstuk zal laten zien dat er sowieso niet zoiets 
bestaat als ‘een geïsoleerd individu’. Verdere essays in de rest van het 
boek zullen stemmingsbesmetting daarna bespreken in steeds bre-
dere kringen. 

Dat wil zeggen, in kleinere groepen en grotere theaterpublieken: 
fysiek verzameld, in direct contact. in vroege sociale bewegingen en 
formele organisaties: waarvan delen soms bij elkaar komen, andere 
ook weer niet. in sociale netwerken en mediapublieken, die zich ver 
voorbij de horizon uitstrekken. Soms uitmondend in langer durende 
grote stemmingsgolven: op economisch, sociaal en politiek gebied. 
Het laatste hoofdstuk gaat ten slotte in op de vraag hoe we die snelle 
veranderingen nu met revolutionair nieuwe middelen kunnen volgen.





2  Losse enkelingen, sociaal 
gevoel en verbondenheid

Bestaan er geïsoleerde individuele organismen, zoals planten en die-
ren? Of zijn ze op allerlei manieren verbonden en betrokken bij so-
ciale uitwisseling, zonder dat wij ons daar steeds van bewust zijn? 
Bestaan er geïsoleerde individuele mensen die geen anderen nodig 
hebben, en hoe gezond is dat dan? Of is het slechts een optische il-
lusie?

We komen over als losse ‘klompen vlees’, die onafhankelijk van 
elkaar rondwandelen. Wijzelf en anderen ervaren verder een conti-
nuïteit in ons bestaan en schrijven daarom ook een eigen identiteit 
aan onszelf en anderen toe. Maar hoe goed zijn wij in staat om in ons 
eentje te overleven, in een vijandige omgeving?

laten we eens naar één uitgesproken voorbeeld kijken. Ze had 
alles: was jong, mooi, rijk en goed opgeleid. Maar zou ze emotioneel 
afstand kunnen bewaren van haar ontvoerders?

De kleindochter van de magnaat en het Stockholmsyndroom
De misdaad van drie decennia geleden werd nog weer eens zorgvul-
dig gereconstrueerd in een recente Amerikaanse tv-documentaire. 
De oorspronkelijke gebeurtenissen waren begonnen toen antropolo-
giestudenten van de universiteit van Berkeley zwarte gevangenen 
bezochten, sympathie met hen kregen en een steungroep voor hen 
opzetten.

Deze steungroep ontwikkelde zich geleidelijk aan tot een onder-
grondse verzetscel, die zich het ‘Bevrijdingsleger’ sla noemde. Het 
was de tijd van Black Power en de ‘Zwarte Panters’, van solidariteit 
met minderheden, bevrijdingsbewegingen overzee en anti-imperi-
alistische protesten.

een van de eerste spectaculaire daden van de groep was het kid-
nappen van de negentienjarige Patty Hearst; de kleindochter van de 
roemruchte multimiljardair en mediamagnaat (die tevens model had 
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gestaan voor Citizen Kane, in de klassieke film over mediamacht van 
Orson Welles). De ontvoerders eisten dat voor vierhonderd miljoen 
dollar voedsel zou worden uitgedeeld aan de armen van Californië, 
en er werd uiteindelijk ook zes miljoen gegeven.

Maar op dat moment kondigde het slachtoffer middels een ge-
luidsbandje aan dat ze niet naar huis zou komen – omdat ze inmid-
dels had besloten naar de andere zijde over te lopen. Dat ze zich had 
aangesloten bij degenen die haar gevangen hielden, en de verzets-
naam had aangenomen van Tania (de vrouwelijke compagnon van 
guerrillero Che Guevara in latijns-Amerika). Twee weken later film-
de een veiligheidscamera haar inderdaad met een baret op en een 
karabijn in haar handen. Tijdens de beroving van een bank … opge-
richt door de familie van een van haar vroegere schoolvriendinnen.

De zogeheten sla-strijders werden uiteindelijk gepakt en veroor-
deeld. Patty kreeg vijfendertig jaar, later teruggebracht tot zeven, 
maar werd uiteindelijk al na tweeëntwintig maanden vrijgelaten. Ze 
trouwde met haar lijfwacht, publiceerde haar memoires, gevolgd 
door een film over haar leven en zelfs een musical. er werden ten 
minste drie romans over de zaak geschreven en wel een dozijn non-
fictieboeken. Verwijzingen ernaar doken op in ten minste een dozijn 
popsongs, en in vele latere films.

Na de eeuwwisseling kreeg ze uiteindelijk een ‘pardon’ van Clin-
ton, in een van de allerlaatste besluiten van diens presidentschap. 
Mede omdat topexpert Robert Jay lifton had verklaard dat ze waar-
schijnlijk ‘gehersenspoeld’ was. Maar andere sociaal psychologen 
verwezen inmiddels naar een nog vreemder verschijnsel dat onder-
tussen bekend was geworden onder de naam ‘Stockholmsyndroom’.

in een Zweedse televisiedocumentaire waren een bankoverval en 
gijzeling gereconstrueerd, die eveneens drie decennia eerder hadden 
plaatsgevonden. De oorspronkelijke bankrover had daarbij om vrij-
lating gevraagd van een medeplichtige, wiens ontsnapping uit de ge-
vangenis zojuist was mislukt.

Het duo hield daarop twee mannen en vrouwen opgesloten in de 
bankkluis, met een boobytrap – om verrassingsaanvallen te voorko-
men. Maar tot grote verbazing van buitenstaanders begonnen de ge-
gijzelden al snel met de gijzelnemers te sympathiseren, gingen nauwe 
banden met hen aan en verontschuldigden hun acties. Nadat ze ein-
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delijk waren bevrijd, zetten ze zelfs een verdedigingsfonds voor hen 
op, en ze bleven … vrienden.

De psycholoog die de politie tijdens de gijzelname geadviseerd 
had, noemde dit verschijnsel later het ‘Stockholmsyndroom’. Het 
bleek zich in zeker een kwart van dergelijke situaties voor te doen. De 
nieuwe term werd toegevoegd aan de standaardliteratuur over het 
posttraumatische stresssyndroom (ptsd) en over slachtoffers van ter-
rorisme.

Het was van toepassing op situaties waarbij: 1) de slachtoffers min 
of meer effectief van de buitenwereld afgesloten waren geweest; 2) zij 
kleine gebaren van vriendelijkheid hadden ervaren binnen een brute 
situatie van totale afhankelijkheid; 3) zij geen andere mogelijkheid 
leken te hebben dan zich enigszins met hun almachtige bewakers te 
identificeren; 4) tegenover een buitenwereld die voor beiden gelijke-
lijk bedreigend leek (dat wil zeggen de politie en autoriteiten).

Dergelijke situaties bestaan ook in gevangenissen en sekten, bij 
het gewelddadige en/of seksuele misbruik van vrouwen en kinderen. 
Sommige radicale critici hebben zelfs gesteld dat hetzelfde verschijn-
sel in wezen aan de oorsprong ligt van het schijnbaar ‘liefdevolle’ 
familieleven binnen een streng patriarchale maatschappij. Hoe komt 
het dat we ons soms eerder met onze beulen vereenzelvigen, dan te 
aanvaarden helemaal alleen te staan? Omdat alle leven gericht is op 
verbondenheid.

Vanaf het laagste niveau kennen organismen coöperatie en soli-
dariteit met elkaar. laten we in dit hoofdstuk daarom eerst een paar 
kleine uitstapjes maken, naar ‘capita selecta’ over sociale vervlechting 
in de natuur, en beginnen op de allerlaagste trede van de ladder van 
de evolutie. 

De sociale psychologie van … planten 
Te midden van de vele fascinerende nieuwe onderwerpen die de laat-
ste jaren opdoken, was er een dat bij uitstek mijn aandacht trok. Het 
kondigt een ‘Groene Revolutie’ in de cognitieve wetenschappen aan, 
en de opkomst van de geheel nieuwe subdiscipline van … planten-
psychologie.

Het is begrijpelijk als je denkt dat planten dom zijn. Dat hun ge-
drag zich beperkt tot het terugschrikken van het gevoelige kruidje-
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roer-me-niet, of juist het reiken van een klimplant (als de uiteinden 
iets voelen en zich eraan vastmaken). Of desnoods het sluiten van een 
blad, om een insect te vangen en te verteren. Maar veel planten laten 
een heel complex karakter en gedrag zien. Zelfs de minuscule rijst-
korrel of de banale aardappel hebben trouwens … twee keer zo veel 
genen als mensen.

een onderzoeker in Princeton ontdekte bijvoorbeeld dat bomen 
‘veel meer’ wortels hebben dan nodig is voor het opnemen van voe-
dingsmiddelen uit de bodem. Waarom? Om hun ‘levensruimte’ te 
verdedigen, zo concludeerde hij, en om andere bomen te beletten om 
al te dichtbij op te schieten. 

Andere onderzoekers vonden dat planten in dit opzicht anders 
reageren op bekenden dan op vreemden. ‘Door bijvoorbeeld de ratio 
van gewoon rood licht versus ultrarood licht dat op hun bladeren valt 
te analyseren’, aldus een rapport, ‘kunnen ze de nabijheid van chloro-
fylconcurrenten voelen en een andere kant uit groeien.’ Dus er be-
staat werkelijk sociale wisselwerking tussen naburige planten. Maar 
zelfs hun individuele gedrag is soms opvallend slim.

Kijk maar eens goed naar een versnelde weergave van ‘time lapse’-
foto’s (die dus met korte tussenpozen zijn genomen), bijvoorbeeld 
van de groei van wortels onder de grond. Ze lijken op witte wormen 
die de beste weg voorwaarts zoeken. Het ziet eruit als een intelli-
gente exploratie van de bodem, op zoek naar de chemische stoffen die 
ze het meest nodig hebben: van micro-organismen en mineralen, tot 
water en lucht.

Het blijkt dat planten daarbij op wel twintig verschillende varia-
belen reageren. Daarom had Charles Darwin al de ‘root brain theory’ 
over planten geopperd. Omdat ‘het topje van de wortel net zo func-
tioneert als de hersens van een lager dier – waarbij het brein in de 
voorkant van het lichaam is geplaatst om indrukken van de zintuigen 
op te vangen en de bewegingen te dirigeren’. 

Ook zit er een soort zenuwstelsel in het organisme waarbij bij-
voorbeeld biochemische en zelfs elektrische signalen van onder naar 
boven en terug gaan. Maar ze communiceren ook met andere indivi-
duen, van hun eigen en andere soorten, en werken daarmee samen. 
een groep onderzoekers vond onlangs dat planten toezagen op een 
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‘eerlijke uitwisseling’ van voedingsstoffen met … schimmels. Als de 
ene kant probeert vals te spelen, reageert de ander onmiddellijk met 
represailles.

een vrouwelijke onderzoekster aan de Pennsylvania State univer-
sity en haar collega’s deden op hun beurt een reactietijdexperiment. 
‘Binnen twintig minuten nadat een rups haar bladeren begon aan te 
vreten’, zo vonden ze, ‘had een plant koolstof uit de lucht gehaald en 
uit het niets verdedigingsstoffen aangemaakt.’

een andere onderzoeker van het Max Planck instituut in Berlijn 
onderzocht de alarmfunctie van ‘green leaf volatiles’ (glv): vluchtige 
stoffen die vrijkomen zodra bladeren beschadigd raken. Sommige 
planten gebruiken ze voor stemmingsbesmetting naar soortgenoten, 
anderen als een roep om hulp – soms zelfs naar andere soorten. Als 
het slijm van rupsen bijvoorbeeld een chemische verandering te-
weegbrengt in de glv’s van de wilde tabaksplant, trekt dat kevers aan 
die het op de eitjes en larven van de rups voorzien hebben.

De hersenen van de rondworm en primitief sociaal gevoel
Oké. Maar hoe zit het dan met de simpelste en meest primitieve die-
ren? Op welk niveau van evolutie beginnen zij ingewikkelde hersenen 
te krijgen, die informatie uit hun omgeving verwerken? Op welk ni-
veau ervaren ze emoties, die leiden tot sociaal gedrag en stemmings-
besmetting binnen een groep soortgenoten? laat me de bescheiden 
experimentele rondworm voorstellen, van slechts één millimeter 
lang, aangeduid met de indrukwekkende naam Caenorhabditis ele-
gans.

Die heeft de verbazingwekkende mogelijkheid om zijn larven in 
een duurzame ‘Dauer’-toestand te brengen, waardoor ze bestand zijn 
tegen stress, en immuun voor veroudering. De experimentele worm 
was zo ook de enige overlevende van de ramp met nasa-shuttle Co-
lumbia. De meeste zijn bovendien tweeslachtig, waardoor ze zich 
indien nodig in hun eentje kunnen voortplanten. Onder normale 
omstandigheden leven ze in tuingrond en organisch afval, en worden 
slechts twee tot drie weken oud.

Ze zijn klein en eenvoudig, maar hun buisvormige grondplan is 
hetzelfde als dat van grotere dieren en zelfs mensen. Ze werden zo de 
lievelingen van niet minder dan honderd gespecialiseerde rond-
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wormlaboratoria in de wereld, met een complete onlinedatabase – 
wat zes onderzoekers tot nu toe drie Nobelprijzen opleverde. Rond 
de laatste eeuwwisseling werd hun genoom het eerste dat volledig in 
kaart werd gebracht.

een belangrijke reden voor deze grootschalige belangstelling zijn 
hun brein – zo groot als een speldenknop – en hun zenuwstelsel. Die 
hebben slechts driehonderd zenuwcellen met achtduizend synapsen, 
in tegenstelling tot de honderd miljard zenuwcellen van de mens met 
een astronomisch groot aantal synapsen. 

in het simpele organisme kan elke zenuwcel afzonderlijk uitge-
schakeld worden, om de functie ervan te bestuderen, en het daaruit 
voortvloeiende gedrag. De rondworm kan temperatuur voelen, che-
micaliën in water proeven en in de lucht ruiken, verder feromonen 
herkennen en dienovereenkomstig zijn gedrag aanpassen. Hij kan 
zelfs net als mensen aan nicotine verslaafd raken. Maar er is meer.

Cornelia Bargmann, tegenwoordig verbonden aan de Rockefeller 
university in New York, bestudeert het minuscule beestje al meer dan 
een kwart eeuw. Bargmann onderzocht de zenuwcellen stuk voor 
stuk, om een compleet schema van de elektrische circuits te ontwik-
kelen. Maar recentelijk ontdekten zij en haar collega’s dat er ook nog 
een ander systeem aan het werk was. Feromonen blijken de neuro-
peptidestoffen tussen de synapsen te beïnvloeden. Met name bij een 
kern die maar uit twee neuronen bestaat, en de neuronen eromheen. 
Wat is de betekenis daarvan?

Die is tweeledig. Volgens de wetenschapspagina van een grote 
krant ‘helpen de neuropeptiden waarschijnlijk de algemene toestand 
van het brein controleren, ofwel de stemming … Het menselijk brein 
heeft ook neuropeptiden die de stemming beïnvloeden en het gedrag 
veranderen.’ 

Wat is dan wel de verandering die ze bewerken? ‘De twee rmg-
neuronen krijgen input van verschillende neuronen die diverse sig-
nalen uit de omgeving oppikken, die weer maken dat de wormen 
gaan samenscholen … De gebruikelijke rol van rmg-neuronen is 
sociaal gedrag te bevorderen.’ 

Dus het verband tussen stemmingsverandering, sociaal gedrag en 
samenscholing kan teruggetraceerd worden tot het allereerste begin 
van de dierlijke evolutie! Maar hoe zit dat dan bij hogere dieren?
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Dolfijnen en walvissen schieten ons te hulp
in hogere dieren is sociaal gedrag niet helemaal automatisch. er 
treedt bemiddeling op door interactie en reflectie. De wereldberoem-
de Nederlandse bioloog Frans de Waal – tegenwoordig verbonden 
aan het Yerkes-centrum voor primatenonderzoek van de emory uni-
versity in Atlanta – ging het nader bestuderen. 

Als wetenschapper stond hij op de lijst van honderd meest in-
vloedrijke mensen in de wereld die het grote weekblad Time opstelde. 
Zijn vroegste werk ging over rivaliteit en agressie, maar zijn laatste 
boek over empathie (2009) verschoof het accent naar de andere kant 
van het spectrum: naar samenwerking en vriendelijkheid.

Hij stelde dat veel biologen de theorieën van Charles Darwin lang 
nogal eenzijdig hadden weergegeven, door de nadruk te leggen op 
egoïsme, en altruïsme daarentegen over het hoofd te zien. Net zoals 
economen dat hadden gedaan met die van Adam Smith (een van de 
inspiratiebronnen van Darwin), door de nadruk te leggen op compe-
titie, en de ‘morele sentimenten’ van de mens over het hoofd te zien.

Door het hele boek heen haalt De Waal goedgedocumenteerde 
voorbeelden aan van dieren die elkaar te hulp schieten. ‘Walvissen 
kunnen positie kiezen tussen de boot van een jager en een gewond 
mededier, of de boot zelfs doen kapseizen.’ Dolfijnen kunnen een 
gewond mededier eveneens te hulp schieten. Toen een dolfijn voor 
de kust van Florida gewond raakte, kwamen er twee andere langszij 
om hem voor ademhalen naar het oppervlak te tillen. Wetenschap-
pers die het incident zagen, zeiden dat de hulp reëel en doelgericht 
leek.

Maar soms lijken zulke dieren zelfs een heel andere soort te hel-
pen. een voorbeeld was dat van een oude hond die bijna verdronk in 
een riviermonding in Middlesbrough in engeland. een ooggetuige 
vertelde: ‘uit het niets kwam een rob tevoorschijn. Die ging erachter 
zwemmen en duwde hem. De hond zou het niet overleefd hebben als 
die rob er niet was geweest.’

er zijn zelfs waarnemingen van dolfijnen en walvissen die mensen 
tegen haaien hielpen beschermen, of ze naar de oppervlakte brachten 
als ze dreigden te verdrinken. We moeten ons daarbij herinneren dat 
walvissen, dolfijnen en ook robben eigenlijk geen vissen zijn, maar 
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zoogdieren, net als mensen: kennelijk toegerust met aanzienlijke in-
telligentie, communicatievermogens en medegevoel.

in zijn boek gaat De Waal vooral in op het ‘correspondentiepro-
bleem’: hoe kunnen die beesten nou weten wat andere voelen, waar 
en hoe? Ze moeten dan eerst een gevoel over zichzelf hebben, als 
onderscheiden van andere. Tegenwoordig wordt dit ook vaak getest 
door een stip op hun voorhoofd te zetten en ze voor een spiegel te 
plaatsen. Hij vervolgt: ‘Soorten die zichzelf in een spiegel herkennen, 
zouden [ook] gekenmerkt moeten worden door verregaande empa-
thie, zoals het onderkennen van perspectief (van een ander) en doel-
gerichte hulpverlening’.

Huisdieren blijken trouwens ook een hoogontwikkeld vermogen 
te hebben ontwikkeld om zich aan hun baasjes te binden. in het Ja-
panse Tokyo is een standbeeld opgericht voor een hond die elke dag 
trouw naar het treinstation kwam om zijn baasje op te halen als die 
thuiskwam van het werk – en daar tot elf jaar na diens dood mee 
doorging. in het Schotse edinburgh is een standbeeld opgericht voor 
een hond die het graf van zijn baasje veertien jaar bleef bewaken. 
Toen de vrouw van auteur John Grogan alsmaar aan het huilen was 
na een miskraam, kwam hun labrador haar troosten door zijn kop 
zachtjes op haar buik te leggen.

in 2007 haalde een artikel uit het gezaghebbende New England 
Journal of Medicine op zijn beurt de wereldpers. Met een bericht over 
het verbazingwekkende medeleven van de kat Oscar. Die liep ge-
woonlijk overal rond, door een kliniek voor bejaarden in Providence, 
Rhode island. Maar als de kat het gevoel had dat een patiënt het al-
lerlaatste stadium had bereikt, bleef ze bij hen, vleide zich troostend 
tegen hen aan, gaf kopjes en snorde. De verpleegsters wisten dan dat 
het tijd was om de familieleden te waarschuwen, voor het laatste af-
scheid.

Het merendeel van het boek van De Waal gaat natuurlijk over zijn 
specialisme: apen. Hij haalt voorbeelden aan van chimpansees die 
empathie hadden getoond met een breed scala aan schepsels: een 
jonge eend, een kreupele vogel, een geit, een menselijke peuter en een 
volwassene. Hij noemt ook de snelle verspreiding van gevoelens als 
vreugde en droefheid door hun kolonies heen, en ook van gedragin-
gen als gapen en ‘lachen’. Stemmingsbesmetting is dus op de een of 
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andere manier een wijdverbreid verschijnsel onder hogere dieren, 
niet alleen mensen. Maar hoe infecteren we elkaar eigenlijk?

Serendipiteit en spiegelneuronen in apen
er is een beroemd middeleeuws sprookje uit Perzië over De drie prin-
sen van Serendip – de Arabische naam voor het huidige Sri lanka. 
Door eenvoudigweg naar de kamelensporen te kijken konden ze niet 
alleen concluderen dat het beest lam moest zijn geweest, maar ook 
dat hij aan één oog blind was, een tand miste, honing aan de ene kant 
droeg, boter aan de andere en een zwangere vrouw bovenop. Blind 
aan één oog omdat het gras maar aan één kant was afgegraasd, terwijl 
de andere kant eigenlijk veel groener was. enzovoort. (Als je nieuws-
gierig bent, zoek het dan op via internet).

Tegenwoordig betekent ‘serendipiteit’ dat je schijnbaar toevallige 
details opmerkt en weet te interpreteren, wat tot belangrijke conclu-
sies kan leiden. Denk aan de latere Sherlock Holmes. Grote weten-
schappelijke en technologische ontdekkingen zijn vaak het gevolg 
van toeval en serendipiteit (van die van penicilline tot aan de ontwik-
keling van de Post-it-plakpapiertjes). een van de belangrijkste re-
cente doorbraken in de neurowetenschappen is ook het gevolg van 
serendipiteit.

een team van neurofysiologen aan de universiteit van Parma 
deed namelijk heel ingewikkelde experimenten met makaakapen. Ze 
plaatsten elektroden in de premotor cortex van hun hersenen, om de 
precieze functie van de neuronen daar te onderzoeken – ook weer 
een voor een. Ze waren met name geïnteresseerd in hoe die elemen-
taire bewegingen van de hand en de mond controleerden, zoals bij 
het oppakken van een vrucht om die op te eten. Op een bepaald 
moment pakte een onderzoeker een banaan. De aap zag dat, maar tot 
grote verbazing van de onderzoekers vuurden zijn neuronen alsof hij 
dat zélf had gedaan.

Aanvankelijk dachten de onderzoekers aan een eenvoudige coïn-
cidentie, een foutje in de meting of in de apparatuur. Maar ze bleken 
al snel in staat de reactie opnieuw op te roepen. Dergelijke neuronen 
staan sinds die tijd bekend als ‘spiegelneuronen’, omdat ze de hande-
lingen van anderen kunnen spiegelen. 
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Het team vond dat een interessante bevinding en stelde een arti-
kel voor aan een van de twee grote wetenschappelijke overzichtstijd-
schriften, Nature. De redacteuren daarvan wezen het echter af, we-
gens ‘gebrek aan algemeen belang’. Maar het bleek al snel een van de 
grootste ontdekkingen van de jongste tijd en werd een van de belang-
rijkste studieonderwerpen van de laatste tien jaar.

Het blijkt dat alle primaten dergelijke neuronen hebben, ergens 
dicht bij de grenzen tussen de sensorische en de motorische cortex, 
maar ook elders verspreid door hun hersenen. Spiegelneuronen stel-
len een dier in staat zich een handeling ‘voor te stellen’. Ze spelen 
kennelijk een grote rol bij imitatie en leren, ook bij mensen. 

Volgens sommige theoretici heeft dit toegenomen vermogen om 
gebaren van anderen te ‘lezen’ bijgedragen tot het ontstaan van sym-
bolische communicatie, en uiteindelijk ook taal. Volgens andere the-
oretici is dit ook hoe we de uitdrukkingen van anderen kunnen ont-
cijferen: door onszelf in hun schoenen te plaatsen, ons voor te stellen 
hoe zij zich voelen, empathisch te zijn. in sociale dieren maakt dit dus 
betere omgang met elkaar mogelijk.

Recenter onderzoek met makaakapen heeft dit sindsdien beves-
tigd. Omdat een ander italiaans team onderzocht of zij in staat waren 
menselijke uitdrukkingen na te bootsen. een onderzoeker stak zijn 
tong uit; het dier bleek in staat om dat na te doen. Overigens alléén 
vlak nadat ze geboren waren. Om een of andere reden verliezen ze 
dat vermogen als ze opgroeien. 

Het uitsteken van de tong door een onderzoeker wordt geïmiteerd door een 
makaak-/rhesusapenbaby van een paar  dagen oud (Bron: L. Gross (2006), 
‘Evolution of neonatal imitation’ pLoS Biology (online) en Wikipedia-item 
‘Spiegelneuron’)
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Ander onderzoek bij primaten heeft ontdekt dat honden het vermo-
gen hebben ontwikkeld om menselijke gebaren en bedoelingen te 
interpreteren. Wilde familieleden (zoals wolven en vossen) zijn daar 
niet toe in staat. er zijn dus vele mysterieuze manieren waarop ho-
gere dieren in staat zijn verbinding te maken.

De moeder-babyband en het gelukshormoon 
Maar op welke leeftijd beginnen wij mensen emotionele banden aan 
te knopen? Vanaf het allereerste begin, en misschien zelfs nog daar-
voor. Vanaf het moment dat ze zwanger raken, ontwikkelen vrouwen 
een relatie met hun baby’s. Bij het baren en de borstvoeding komen 
relatief grote hoeveelheden oxytocine vrij: de recent ontdekte stof die 
betrokken is bij ‘bonding’, vertrouwen en geluksgevoel. De baby’s pik-
ken dat subtiel op.

Nieuw onderzoek heeft bevestigd dat wanneer ze daarna zes 
maanden of langer borstvoeding krijgen, ze een iets betere lichame-
lijke en geestelijke gezondheid ontwikkelen, meer evenwichtige per-
soonlijkheden en betere schoolresultaten – dan kinderen en pubers 
voor wie dat niet gold. Oxytocine wordt overigens ook opgeroepen 
door lichaamscontact, knuffelen, strelingen en massage in het latere 
leven.

Andere moeders werden in een fmri-hersenscanner gestopt en 
kregen foto’s van hun eigen of andermans baby’s te zien, vrolijk of 
huilend. in het eerste geval lichtte het beloningscentrum in hun brein 
natuurlijk op. Vervolgonderzoek vond ook meer oxytocine in hun 
bloed. Maar er was nog iets anders.

Door een interview vooraf was een onderscheid gemaakt tussen 
vrouwen die in het verleden goed aan hun eigen moeders ‘gehecht’ 
waren geraakt, en die waarvoor dat minder gold. Het bleek dat de 
‘beter gehechte’ vrouwen ook liefderijk reageerden op de huilbaby’s, 
terwijl de ‘minder goed gehechte’ moeders alleen goed op de lachen-
de baby’s reageerden. Dus sommige mensen worden al vroeg beter in 
‘verbinding maken’, en geven dat als het ware door.

Wat gebeurt er nu in dergelijke situaties in het hoofd van de baby’s 
zelf? Het is natuurlijk ondoenlijk om hen ook in een fmri-scanner te 
stoppen, dus onderzoekers plaatsten sensoren op hun hoofd, voor 
minder lastige ‘bijna-infraroodspectrosopie’. Daarna kregen de baby’s 
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het gezicht van een volwassene te zien, dat via de computer geani-
meerd werd. Het maakte eerst oogcontact met ze, met opgetrokken 
wenkbrauwen en een glimlach. Daarna keek het opzij weg naar een 
voorwerp, bijvoorbeeld naar een plaatjesboek. Ten slotte werden deze 
twee bewegingen herhaald.

Zelfs op de jonge leeftijd van vijf maanden lichtte in hun linker 
prefrontale cortex een gespecialiseerd gebiedje op, voor ‘gezamen-
lijke aandacht’. Andere onderzoekers benadrukten dat de evolutie de 
menselijke soort had begiftigd met veel meer … oogwit. Waarom? 
Omdat dit het gemakkelijker maakte iemands blik te volgen, een be-
doeling te raden, en daarop te reageren.

Zijn baby’s dus al kort na de geboorte klaar om gevoelens te delen, 
empathie te tonen, samen te werken? in verdere experimenten kre-
gen ze een soort poppenkast te zien. een rood rondje probeert een 
steile helling op te klimmen. een geel driehoekje helpt daarbij, maar 
een blauw vierkantje hindert hen. Als ze mogen kiezen, geven de 
baby’s de voorkeur aan het ‘sympathieke’ figuurtje boven het ‘onsym-
pathieke’. 

Vervolgens leek het rode rondje zélf te mogen kiezen. Wanneer dat 
het sympathieke figuurtje koos, reageerden de baby’s daar niet bijzon-
der op. Maar als dat het onsympathieke figuurtje koos, bleef hun blik 
een volle seconde langer hangen – alsof ze werkelijk stomverbaasd 
waren. Met zes maanden nog niet, maar met tien maanden al wel.

We zijn dus allemaal geprogrammeerd om empathie te vertonen, 
en vanaf zéér jeugdige leeftijd samen te werken.

Onbewuste imitatie en ‘rapport’ tussen volwassenen
Paul ekman werd een van de beroemdste Amerikaanse psychologen 
door zijn werk over gezichtsuitdrukkingen. Hij begon met systema-
tisch alle spiergroepen achter ons gezicht te onderzoeken: welke sa-
mentrekkingen of combinaties ze konden produceren en hoe die 
vervolgens door anderen geïnterpreteerd werden. Hij reisde ook de 
wereld rond om te onderzoeken welke emotionele uitdrukkingen 
vrijwel universeel leken te zijn, en welke cultuurgebonden.

Hij deed ook onderzoek naar het vals voorwenden van gevoelens 
en stemmingen. Hij vond dat wanneer mensen onder druk liegen, er 
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vaak vluchtig een ‘micro-expressie’ op hun gezicht te zien is, die hun 
ware gevoelens toont. Maar soms duurt die maar milliseconden, en 
moeten experts een video-opname terugspelen om die te ontcijferen. 
Bijvoorbeeld in het geval van een belangrijke getuige in het proces 
tegen de beroemde ‘American football’-speler O.J. Simpson, beschul-
digd van moord op zijn vrouw. 

ekman wist ook wel achttien verschillende soorten glimlach te 
onderscheiden, en schatte dat er misschien in totaal wel vijftig waren. 
Bij een nepglimlach trekken mensen bijvoorbeeld hun mondhoeken 
omhoog, maar bij een echte glimlach tevens hun ooghoeken.

een wetenschappelijk tijdschrift publiceerde onlangs zelfs een 
overzichtsdossier over de gewone glimlach, bestaande uit de laatste 
bevindingen van een groep onder leiding van iemand aan een Franse 
universiteit, met commentaren van collega’s uit de hele wereld. Ze 
concludeerden dat een glimlach soms zó ambigu en complex is dat 
een objectieve analyse van de uiterlijke kenmerken ons niet altijd 
uitsluitsel geeft.

We hebben vaak een aanvullende ‘subjectieve’ analyse nodig door 
simulatie in onszelf – om de precieze betekenis te achterhalen. De 
onderzoekers probeerden dit te bewijzen door een potloodtest. Wan-
neer studenten een potlood tussen hun tanden geklemd moesten 
houden, hadden ze veel meer moeite om de glimlach van anderen na 
te doen en te interpreteren. Als hun lippen daarentegen vrij waren 
voor een eigen simulatie, slaagden ze er veel beter in.

We bootsen de glimlach en andere uitdrukkingsbewegingen van 
anderen dus onbewust na, om onszelf in een soortgelijke emotionele 
toestand te brengen, en zo de basis te leggen voor ‘rapport’ of psycho-
logische verbondenheid. Dit gebeurt tussen moeders en baby’s, tus-
sen therapeuten en cliënten, leiders en volgelingen. Maar ook tussen 
geliefden, vrienden, collega’s op hetzelfde niveau. 

Onderzoek naar lichaamstaal heeft ook aangetoond dat we onbe-
wust de houdingen van mensen overnemen waarmee we verbinding 
zoeken. De veelbesproken techniek van ‘neurolinguïstisch program-
meren’ of nlp bepleit het trainen van dergelijke vaardigheden om 
effectiever te leren communiceren.
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De Amerikaanse president George Bush met de Egyptische dictator Hosni 
Mubarak. Leiders die ‘rapport’ proberen te creëren, bootsen onbewust 
elkaars gebaren na (Bron: Pease, p. 253.)

Als we in sociale interactie met anderen zijn, zo heeft ander onder-
zoek laten zien, komen we ongemerkt in vergelijkbare en gezamen-
lijke microritmen. Dat wil zeggen dat we de pieken en dalen van onze 
gebaren en bewegingen onbewust gaan synchroniseren: ze grijpen in 
elkaar als de tanden van wielen. Dat geldt nog meer voor de paralin-
guïstiek: het ritme van onze spraak en de nadruk, de onderbrekingen 
en beurtwisselingen, de luidheid en toon van onze stemmen, en zo 
meer.

Het strekt zich zelfs uit tot onze ademhaling en andere onwille-
keurige reacties. Zo dat we ‘in sync’ zijn en beide af kunnen stemmen 
op dezelfde melodie. Tenminste wanneer we tot dezelfde (sub)cul-
tuur behoren; anders kan de communicatie wel eens minder gladjes 
verlopen. Onze gevoelens verspreiden zich ook via deze verbindingen 
en steken anderen aan. We zullen verder in dit boek zien hoe dat 
werkt.
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Angelsasksische, Latijnse en oriëntaalse stijlen van verbale communicatie: 
beurtwisseling en toon (Bron: F. Trompenaars en C. Hampden-Turner (1997, 
2005), p. 75)

Conclusie
Dit beginhoofdstuk maakt een belangrijke eerste stap. Het verhaal 
van de kleindochter van de mediamagnaat en van het Stockholmsyn-
droom illustreerden dat het een illusie is te denken dat individuen 
gemakkelijk in een vacuüm kunnen opereren. We hebben allerlei 
anderen hard nodig, en zijn door onzichtbare banden met hen ver-
bonden.

De volgende paragrafen laten zien dat zelfs bij lagere levensvor-
men zoals planten sociale interactie een grote rol speelt. Rondwor-
men behoren tot de kleinste en meest primitieve dieren. Toch blijken 
hun piepkleine hersentjes al afgestemd op stemmingen, besmetting 
en samenscholing.

Dolfijnen en walvissen, katten en honden, zijn op de een of an-
dere manier in staat om de nood van andere dieren te voelen en ze te 
helpen – zelfs heel andere soorten zoals mensen. Recent onderzoek 
bij apen heeft laten zien dat deze vermogens te maken hebben met 
gespecialiseerde ‘spiegelneuronen’ in ons brein. 
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Zij stellen ons in staat om ons de situaties en reacties van anderen 
voor te stellen. Baby’s leren vanaf het begin te ‘bonden’ met hun moe-
der en anderen. Volwassenen leren ‘rapport’ met anderen te scheppen 
door hun gezichtsuitdrukkingen, maar ook door soortgelijke gebaren 
en houdingen over te nemen.

er is dus een heel breed psychologisch repertoire dat afgestemd is 
op het inschatten van de stemming van anderen, en die zo nodig over 
te nemen. laten we nu kijken hoe dat uitpakt in kleine groepen men-
sen die rechtstreeks met elkaar in contact staan.



3  Kleine groepen, 
conformisme en teamgeest

laten we nu de eerste cirkel binnengaan. Het individu wordt vaak 
omringd door kleine groepen: vreemden, maar ook familie en buren, 
vrienden en bekenden, collega’s en landgenoten. Hoe onafhankelijk 
zijn we echt van hen? Hoe vaak volgen we hen gewoon? Hoe werkt 
dat wanneer we een ‘in-group’ en een ‘out-group’ zien, een ‘wij’ en 
een ‘zij’?

Zijn wij en onze groep trouwens ‘beter’ dan anderen? Of is ons 
brein simpelweg zó geëvolueerd dat het ons voortdurend die illusie 
geeft? Door middel van psychologische processen zoals sociale cate-
gorisatie, de willekeurige ‘attributie’ van oorzaken en gevolgen, van 
motieven en intenties, aan de gedragingen van onszelf en anderen. 

Hoe moeilijk is het dan om binnen je eigen groep een dissident te 
worden, en te blijven? en hoe kunnen we deze wetmatigheden ge-
bruiken, om creativiteit en innovatie tóch te bevorderen?

Volgzaamheid in The Xtreme Zone
De producent zei later dat hij het idee had gekregen door het zien van 
een aflevering van de succesvolle televisieshow De Zwakste Schakel, 
die wereldwijd werd uitgezonden. Hij was verbaasd over de vanzelf-
sprekendheid waarmee volwassen kandidaten zich door de presenta-
trice lieten vernederen, en mededeelnemers in de steek lieten en ver-
raadden. 

Hij wierf dus kandidaten voor een eigen ‘proefprogramma’ ge-
naamd The Xtreme Zone. De kandidaten werden welkom geheten en 
moesten eerst een contract tekenen. in het contract werd uitgelegd 
dat het ging om een klassiek vraag-en-antwoordspel en dat de ver-
antwoordelijkheid daarvoor geheel bij zijn bedrijf lag.

later werden de kandidaten de studio binnengeleid, het volle licht 
in, begroet met de gebruikelijke luide toejuichingen, en een glamour-
presentatrice. Ze legde verder uit wat hun rol was. Ze moesten een 
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andere deelnemer een elektrisch schokje geven, elke keer als die een 
fout antwoord gaf. Het slachtoffer werd vastgegespt getoond in een 
stoel en een hokje. Nadat de deur daarvan was dichtgedaan, konden 
ze hem niet meer goed zien, wel horen.

Het spel begon, en de kracht van de schokken werd gaandeweg 
langzaam opgevoerd, van twintig tot vierhonderd volt, aangeduid als 
‘mogelijk fataal’. Naarmate het niveau omhoogging, kon je het slacht-
offer horen kermen en schreeuwen. De kandidaten aarzelden af en 
toe, maar werden dan aangemoedigd door het enthousiaste publiek 
en opzwepende muziek (uit de gewelddadige film The Clockwork 
Orange). Tegen het eind viel het slachtoffer vrijwel stil, zat helemaal 
weggezakt in de stoel, als dood. Pas véél later werd uitgelegd dat het 
een acteur was, die alles speelde.

in werkelijkheid was het allemaal voor de documentaire Het Spel 
van de Dood, gevolgd door een debat over de vraag: ‘Hoe ver is tele-
visie bereid te gaan?’ Ze werden samen uitgezonden op de grootste 
publieke Franse zender France 2, en waren duidelijk bedoeld als kri-
tiek op de aanzwellende reeks van steeds vreemdere realityshows bij 
hun grootste commerciële concurrent tf1. 

Want ‘de laatste tien jaar’, zo verklaarde de producer in een voice-
over, ‘hebben de meeste commerciële zenders vernedering, geweld en 
wreedheid gebruikt om steeds extremere programma’s te creëren … 
[Toekomstige] televisie zou – zonder eventueel verzet – de dood van 
iemand als vermaak kunnen brengen, en acht van de tien mensen 
zouden zich daarbij neerleggen.’

uit deze ‘spelshow’ bleek namelijk dat niet minder dan 81 procent 
van de kandidaten bereid was tot het einde door te gaan. Weinigen in 
het Frankrijk van 2010 waren zich er meteen van bewust dat het ging 
om een nieuwe variatie op een klassiek experiment, dat de Ameri-
kaanse Joodse sociaal psycholoog Stanley Milgram in de vroege jaren 
zestig had uitgevoerd in de Verenigde Staten.

Daar en toen was nog ‘slechts’ 62 procent van de kandidaten tot 
het uiterste gegaan. Je zou denken dat de volgzaamheid van mensen 
minder zou zijn geworden, naarmate de maatschappij elders en later 
opener werd. Maar eerdere herhalingen van het experiment in de vs, 
Duitsland, italië en Spanje hadden al laten zien dat de percentages 
eerder omhoog dan omlaag waren gegaan.
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Het oorspronkelijke experiment was in verband gebracht met de 
observaties van filosofe Hannah Arendt over ‘de banaliteit van het 
kwaad’, en met het proces in israël tegen nazioorlogsmisdadiger 
Adolf eichmann, die de treintransporten van europese Joden naar de 
vernietigingskampen had georganiseerd – zorgvuldig van achter zijn 
bureau.

er werd later ook naar de uitkomsten van het experiment verwe-
zen toen bleek dat gewone Amerikaanse soldaten een reeks van oor-
logsmisdaden in Vietnam hadden begaan en toegedekt, zoals het 
doden van honderden ongewapende burgers in het dorp My lai. 
Soortgelijke massamoorden waren overigens eerder door de Fransen 
in Algerije begaan, en door de Nederlanders in indonesië.

Reality-tv en De menselijke dierentuin
Bij groepen waarbij iedereen in elkaars fysieke nabijheid is, elkaar 
kan zien en horen, bestaat één belangrijk onderscheid. enerzijds zijn 
er namelijk betrekkelijk kleine groepen waarbij we de afzonderlijke 
leden ook gemakkelijk kunnen onderscheiden, en hun afzonderlijke 
gedragingen kunnen beoordelen. We kunnen die dan aanvaarden of 
verwerpen, op basis van onze eerdere ervaringen met hen, of onze 
inschatting van hun persoonlijkheden en eigenaardigheden. 

Anderzijds zijn er betrekkelijk grote groepen, met zulke aantallen 
dat we de afzonderlijke leden moeilijk kunnen onderscheiden, en al-
leen diffuus hun gezamenlijke reactie kunnen waarnemen. Andere 
variabelen kunnen die grens overigens doen verschuiven, zoals de 
relatieve anonimiteit of overbelasting van de zintuigen (bij een pan-
demonium).

in het eerste geval is het dus gemakkelijker om de reacties van 
anderen kritisch te evalueren voordat wij ons bij hen aansluiten. in 
het laatste geval nemen we die echter nóg gemakkelijker over, raken 
die vaak verder uitvergroot door ‘amplificatie’ en ‘circulaire reactie’ 
(rondzingen).

Het functioneren van de eerstgenoemde kleine groepen is het stu-
dieonderwerp van de subdiscipline ‘groepsdynamica’. een pionier 
daarvan als Kurt lewin keek bijvoorbeeld naar de invloed van auto-
ritair, democratisch en ‘laissez faire’ leiderschap op het groepskli-
maat. De eigentijdse Nederlandse psychoanalyticus en management-
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adviseur Manfred Kets de Vries keek later op zijn beurt met een 
collega naar de invloed van depressieve, schizoïde en paranoïde trek-
ken van de leider op ondergeschikten.

Het functioneren van menigten en grote groepen is daarentegen 
het studieonderwerp van de subdiscipline ‘massapsychologie’, die in 
de rest van dit boek centraal staat. Andere subdisciplines die daarbij 
worden aangestipt, zijn bijvoorbeeld organisatie- en mediapsycholo-
gie.

Met de verbeteringen van digitale en cameratechnologie gedurende 
de laatste jaren is het gemakkelijker geworden om het gewone dage-
lijks leven van kleine groepen in een natuurlijke omgeving te obser-
veren en registreren. We hebben gezien dat The Xtreme Zone een 
reactie was op de plotselinge explosie van ‘reality-tv’. Rond de laatste 
eeuwwisseling hadden jongeren televisie namelijk massaal in de steek 
gelaten voor internet. Producers waren daarom naarstig op zoek ge-
gaan naar levendiger en interactiever formules.

De twee vroegste voorbeelden waren het Nederlandse Big Brother 
en het Brits/Scandinavische Castaway/Expeditie Robinson (in de vs 
bekend als Survivor). Die waren vaak uitgekiend om drama, enthou-
siasme maar ook walging onder het publiek teweeg te brengen. ik had 
het voorrecht ze meteen al goed te volgen, als krantencolumnist en 
mediawetenschapper.

De bekende Amerikaanse sociaal psycholoog Philip Zimbardo en 
zijn Britse collega Mark McDermott hadden echter het gevoel dat die 
formule beter kon. Zij ontwikkelden een driedelige realityshow voor 
london Weekend Television, genaamd De menselijke dierentuin. Die 
werd later ook getoond op Discovery Channel en enkele onthullende 
scènes staan tevens op YouTube.

er waren bijvoorbeeld beelden van klassieke sociaalpsychologi-
sche experimenten in opgenomen, zoals dat van Milgram. Maar 
eveneens nieuwe ensceneringen van een dozijn andere – de meeste 
uit het genoemde deelveld van de ‘groepsdynamica’. ik gebruikte dat 
materiaal dankbaar om mijn colleges in Amsterdam en Nice mee te 
illustreren, net als docenten elders.

De psychologen hadden een dozijn jongvolwassen vrijwilligers 
geworven, die samen een week moesten doorbrengen in een afgele-
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gen vakantiehuis in het Britse merendistrict. in de gaten gehouden 
door camera’s: zowel openlijk als bedekt. De deelnemers ontmoetten 
elkaar en konden redelijk overweg. Maar vervolgens werden zij in 
twee groepen gesplitst: een ‘A’-team met rode kleding en een ‘B’-team 
met blauwe kleding. Zelfs de toewijzing aan zo’n ‘eerste’ en ‘tweede’ 
groep veroorzaakte al wrijving.

Het werd erger toen ze moesten gaan wedijveren. Ze gingen van-
zelf apart zitten tijdens maaltijden, er ontstonden spanningen tussen 
de tafels, waarna ze probeerden de anderen iets ‘betaald’ te zetten – 
bijvoorbeeld door middel van smerig koken of slechte afwas. Op een 
bepaald moment bekende een gewone kapster dat ze genoot van haar 
superieure status en de vernedering van anderen.

in de televisieprogramma’s werden deze scènes afgewisseld met 
‘verborgen-cameraonderdelen’, waarbij voorbijgangers in de open-
bare ruimte werden gefilmd. Dat liet de effecten zien van confor-
misme, gehoorzaamheid aan autoriteit en zo meer. Aan een onzekere 
jongere vrouw werden lastige quizvragen voorgelegd: ze bleek echter 
simpelweg de (onjuiste) antwoorden te herhalen die nepdeelnemers 
vóór haar hadden gegeven. Anderen bleven simpelweg in een wacht-
kamer zitten zolang iedereen dat deed: al kwam er rook onder de 
deur door en kon je duidelijk een brandalarm horen. Zo gaan die 
dingen ook in het echt vaak.

Het groepenexperiment was ook weer een variant op een klas-
sieke studie, bijna een halve eeuw eerder uitgevoerd bij een zomer-
kamp in het ‘Roversgrot’-natuurpark in Oklahoma. ‘Normale blanke’ 
jongens uit ‘middenklasse tweeoudergezinnen’ moesten teams vor-
men. Ook zij begonnen zich al snel met de eigen zijde te vereenzelvi-
gen, en af te zetten tegen de anderen. Ze kwamen pas weer tot elkaar 
toen ze taken moesten uitvoeren die ze alleen met vereende krachten 
succesvol zouden kunnen volbrengen, zoals het wegslepen van een 
kapotte truck.

Het hoeft niet te verbazen dat de hele opzet was verzonnen door 
iemand uit een vreemd land en een vreemde cultuur, die dus volop 
gelegenheid had gehad om de rol van vooroordelen en discriminatie 
in groepen aan den lijve te ondervinden. Namelijk Muzafer Sherif, 
van Turkse origine, en zijn Amerikaanse vrouw.
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Angst voor afwijking, vertrouwen in vernieuwing
Denk je dat je gemakkelijk aan je eigen oordeel kunt vasthouden, 
onafhankelijk van de mensen om je heen? Denk er nog maar eens 
opnieuw over na aan de hand van het volgende experiment. Het werd 
aan deelnemers voorgesteld als een test van visuele vermogens. er 
werden groepen van vijf proefpersonen tegelijk naar het laboratori-
um gehaald. Jonge volwassenen, onbekenden van elkaar. 

Ze praatten vluchtig met elkaar tijdens het invullen van het pa-
pierwerk in de wachtkamer, voordat ze de testruime werden binnen-
geleid. Daar werden ze in fmri-hersenscanapparatuur geplaatst, met 
een computer tegenover zich. Het scherm liet steeds twee driedimen-
sionale objecten zien, die al eerder voor visuele experimenten waren 
gebruikt. Ze moesten besluiten of die in wezen dezelfde vorm hadden 
en alleen waren gewenteld of dat ze werkelijk verschillend waren. Dat 
was niet héél erg eenvoudig, maar de meeste mensen lukt dat in het 
algemeen redelijk.

3D-figuren, eerder gebruikt in waarnemingsexperimenten (Bron: Shepard & 
Metzler)

Voordat ze aan de beurt kwamen, zagen ze de gezichten van de an-
dere deelnemers in het klein aan de rechterkant van hun scherm ver-
schijnen, met hun oordelen meteen daarbij: ‘hetzelfde’ of ‘verschil-
lend’. Op de een of andere manier kwam je zelf steeds als laatste en 
waren de anderen je telkens voorgegaan. De reden was weer dat zij 
eigenlijk nepdeelnemers waren, die unaniem het verkeerde antwoord 
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moesten geven. De grote vraag was, wat jij ging doen: zou jij je aan-
passen, of niet?

Wanneer ze alleen waren, gaven proefpersonen in 86 procent van 
de gevallen het juiste antwoord – dus bijna 9 van de 10 keer. Wanneer 
ze eerst de misleidende antwoorden van de anderen te zien kregen, 
viel dit percentage echter terug naar 59 procent – nauwelijks meer 
dan fiftyfifty ofwel gewoon raden en toeval.

Ook dit experiment was een variatie op een klassiek voorbeeld, 
maar met een spectaculaire ultramoderne draai eraan. De oorspron-
kelijke proef van de Joodse sociaal psycholoog Solomon Asch had 
iets meer proefpersonen gebruikt en liet die een eenvoudige vergelij-
king maken van de lengte van drie lijnstukken op een karton. Ook 
hier volgden de echte deelnemers trouw het unanieme oordeel van 
de eerdere nepdeelnemers. Men verklaarde dat achteraf door een 
soort groepsdruk, of angst voor afwijzing door de anderen.

Maar latere herhalingen hadden al twijfel gezaaid aan deze inter-
pretatie. Want als je mensen de taak alléén achter hun computer liet 
uitvoeren, was het resultaat hetzelfde. Of ze de andere deelnemers nu 
wel ontmoetten of helemaal niet, en alleen maar gerepresenteerd za-
gen in beeldjes aan de rechterkant van het scherm.

De grote vraag werd dan ook: wat ging er nou precies in hun 
hersenen om? De allernieuwste versie met fmri-scans werd uitge-
voerd door een team neurowetenschappers, onder leiding van Gre-
gory Berns van de emory university. Zij wilden weten of de proef-
personen de dingen nou echt zo gingen zien als hun voorgangers. Of 
dat ze het alleen maar zeiden uit angst voor afwijzing. Het onder-
zoeksteam wist dat daar verschillende processen bij betrokken waren, 
die andere delen van de hersenen zouden doen oplichten. Tot hun 
verbazing bleek het eerste het geval, en niet het laatste.

Berns en de zijnen keken daarna nog eens wat beter naar de re-
sultaten van een kleine minderheid van de proefpersonen, die had-
den vastgehouden aan hun oorspronkelijke eerste inschatting, en zich 
niet later hadden aangesloten bij de onjuiste inschatting van de ande-
ren. Wat was er in hun hoofd omgegaan? Waren er emotionele ef-
fecten of stemmingsveranderingen te zien? De onderzoekers consta-
teerden dat zij zich ongemakkelijk hadden gevoeld, en … verhoogde 
activiteit hadden vertoond in de amygdala of amandelvormige kern.
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Die staat in verbinding met de hypothalamus en andere delen van 
het ‘alarmsysteem’ voor ‘vluchten of vechten’. Daardoor kunnen de 
bloeddruk en hartslag omhooggaan, net als de ademhaling en het 
zweten. Aanpassingen aan de groep, de cultuur of ideologie zijn dus 
niet alleen psychologische, maar zelfs fysiologische reflexen. Diepge-
worteld in onze sociale aard en ons kudde-instinct, die het resultaat 
zijn van een evolutie over miljoenen jaren.

De resultaten werden gepubliceerd in het wetenschappelijke tijd-
schrift Biological Psychiatry, maar trokken ook onmiddellijk de aan-
dacht van de nieuwsmedia. Omdat ze grote implicaties leken te heb-
ben voor het functioneren van individuen in groepen, het bevorderen 
van conformisme of non-conformisme binnen organisaties. Berns 
besloot daarom verder stil te staan bij de keerzijde van zijn bevin-
ding: de nadelige gevolgen voor creativiteit, innovatie en zelfs onder-
nemerschap.

Hij probeerde dus uiteindelijk te verklaren in welk opzicht de her-
senen van zulke lichtende voorbeelden als Henry Ford en Walt Dis-
ney, Ray Kroc en Warren Buffett, Richard Branson en Steve Jobs ken-
nelijk anders hadden gefunctioneerd dan die van iedereen. Met 
verbeeldingskracht, moed en uitstraling. Het boek Iconoclast werd 
gepubliceerd door de prestigieuze uitgever Harvard university Press, 
en al spoedig uitverkozen tot een van de tien beste zakenboeken van 
het jaar.

Door teamgeest uitblinken: bij ontspanning en werk
laten we nu nog eens wat verder kijken naar de positieve kant van 
groepsconformisme. We willen allemaal ergens bijhoren, en doen 
daar ons best voor. Als we bij een team horen, proberen we de groeps-
geest te stimuleren. Vooral als dat een gezamenlijk doel heeft, zoals 
het verslaan van rivaliserende teams. 

Vertrouwen speelt een sleutelrol bij het bevorderen van samen-
werking en prestatie. Dat begint al op een lager lichamelijk niveau, 
maar vindt zijn verlengstuk op een hoger geestelijk niveau. Dat blijkt 
steeds opnieuw uit psychologisch onderzoek naar sport en werk.

een beroemd voorbeeld is dat van bergbeklimmers die in moei-
lijkheden raakten bij de beklimming van de top van de gevaarlijke 
K2: de hoogste piek in de wereld na de Mount everest. een van de 
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vroegste teams overleefde het onder moeilijke omstandigheden in 
een bijtende vrieskou door steeds bij elkaar te blijven. Maar een re-
center team verloor elf mensen nadat ze eenmaal uit elkaar waren 
gegaan. een groepsband bevordert dus kennelijk weerstand en pres-
tatie.

Psychologen uit Berkeley in Californië viel op dat sommige spe-
lers van teamsporten uitzonderlijk goed leken in … ‘bonden’. Binnen 
nauwelijks meer dan een halve seconde na een vrije worp ‘reikte hij 
naar vier kerels en raakte hen aan’, zo constateerden ze over een ster-
speler. Ze besloten dus om ten minste één wedstrijd te bekijken van 
elk van de dertig teams van de Amerikaanse Nationale Basketbal As-
sociatie (nba), gedurende de eerste twee maanden van het seizoen 
2008/2009. Ze codeerden elke high five en bump, elke omhelzing en 
arm om de schouder, als een indicator van warmte, vertrouwen en 
teamspirit.

Het aantal korte aanrakingen bleek een goede voorspeller van de 
individuele en groepsprestatie later in het seizoen – na het uitsluiten 
van andere verklaringen. We hebben in een vorig hoofdstuk al gezien 
dat aanrakingen de afscheiding van het bindingshormoon oxytocine 
kunnen bevorderen, en de afscheiding van het stresshormoon cor-
tisol juist afremmen. leerlingen gaven zich bijvoorbeeld in een klas 
twee keer zo vaak op als vrijwilliger nadat de leraar ze even terloops 
had aangeraakt, en patiënten dachten zelfs dat een doktersbezoek 
twee keer zo lang had geduurd.

Maar bestaat er een rechtstreeks verband tussen dergelijke ‘bon-
ding’-gebaren en de verspreiding van het enthousiasmevirus? Om dat 
verder uit te zoeken besloot een onderzoeker uit het engelse Sheffield 
eens wat beter te kijken naar een wat langer durend typisch Brits spel: 
cricket. Hij liet spelers van twee teams hun stemming registreren op 
een zakapparaatje: drie keer per dag, gedurende vier opeenvolgende 
dagen.

Analyse liet vervolgens zien dat er duidelijke verbanden waren 
tussen de stemming van de individuele spelers en die van het team 
als geheel. Die verbanden waren nog sterker als ze feitelijk betrokken 
waren bij het gezamenlijke spel. Dit bleek onafhankelijk van hun sta-
tus of conflicten tijdens de match. Hoe meer inzet de spelers toonden, 
hoe ontvankelijker ze ook bleken voor de gevoelsbesmetting.
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De volgende vraag is of deze teamgeest de individuele prestatie 
ook helpt verbeteren. Duitse onderzoekers uit Münster keken nog 
eens wat beter naar het functioneren van de estafettezwemploegen in 
het beroemde Vogelneststadion, tijdens de Olympische Spelen in Pe-
king. De zwemmers van de eerste afstanden bleken tijden te hebben 
gemaakt die ongeveer overeenkwamen met hun individuele tijden. 
Niet verbazingwekkend.

Maar de zwemmers van de latere en laatste stukken maakten zelfs 
betere tijden dan ze gewend waren. Ze voelden kennelijk een ver-
plichting tegenover de rest van het team, die sterker was dan wanneer 
ze alleen voor zichzelf zwommen. De onderzoekers waren afkomstig 
van de afdeling organisatiepsychologie en de businessschool. in deze 
en andere studies benadrukten ze dat de resultaten van toepassing 
waren op de alledaagse werkomgeving, en daar de teamprestaties 
konden helpen verbeteren.

een recente illustratie daarvan is de benadering van ‘human re-
source’ oftewel personeelsmanagement bij Prêt-à-Manger (culinair 
Frans voor ‘klaar om te eten’): een engelse sandwichshop met 225 
vestigingen in Groot-Brittannië, 34 in de vs en 11 in Hong Kong. 
Nieuwe werknemers krijgen een proeftijd van een dag, waarna hun 
collega’s moeten beoordelen of er goed met ze samen te werken valt. 
Tien procent wordt afgewezen maar krijgt de dag gewoon uitbetaald, 
zonder bijgedachten. Op deze manier ontstaan er tussen de blijvers 
natuurlijk hechtere teams. 

Maar men heeft ook ‘mystery shoppers’ die de dienstverlening 
komen testen, ten minste een keer per week. Wanneer ze die als ‘uit-
stekend’ beoordelen (in 86 procent van de gevallen), krijgt het hele 
team een bonus van een pond per uur extra. Voor de hele week, dus 
dat is een fors bedrag. Als de werknemers een stuk training afronden 
of promotie maken, krijgen ze verder vijftig pond in bonnen. Niet 
voor henzelf, maar om aan de collega’s te geven die ze het meest ‘be-
hulpzaam’ vonden. Op deze manier worden zowel teamgeest als 
groepsdruk bevorderd.

De afgelopen jaren is er namelijk sprake van een groeiend besef 
onder experts dat de eenzijdige westerse nadruk op onderlinge com-
petitie tussen individuen een vaak vergeten keerzijde heeft. Terwijl 
de oosterse en Aziatische nadruk op coöperatie tussen individuen en 
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op collectiviteiten juist vergeten voordelen heeft. Zoals al gebleken 
was uit de successen van de Japanse ‘kwaliteitskringen’ en de Kaizen-
methode tot voortdurende verbetering van werkwijzen in bijvoor-
beeld automobielfabrieken. Verschillende studies hebben sindsdien 
onderstreept dat teams tezamen meer kennis hebben dan de best 
geïnformeerde individuele leden, en beter problemen kunnen oplos-
sen dan hun slimste leden afzonderlijk.

Conclusie 
Dit hoofdstuk heeft zich beperkt tot de invloed van de onmiddellijke 
kring om ons heen: de kleine groep bestaande uit bekenden of vreem-
den. Reality-tv (en de aangehaalde ‘anti’-reality-tv) hebben laten zien 
dat het gemakkelijk is om gewone mensen volgzaam te maken, en 
conformistisch. Afwijking en innovatie roepen daarentegen vaak on-
zekerheid en angst op.

De kernvraag voor organisaties is hoe we een balans tussen beide 
kunnen vinden: hoe we de positieve effecten van stemmingsbesmet-
ting kunnen vergroten, en de negatieve effecten verkleinen. Vandaar 
ook de wetenschappelijke belangstelling voor teambuilding, zowel in 
de sport als op het werk. 

Omdat er te veel een neiging is ontstaan om werknemers als losse 
en verwisselbare individuen te zien, en er te weinig wordt gepoogd 
om ze ook werkelijk een gevoel van onderlinge betrokkenheid en 
groepsidentificatie mee te geven: waarbij het geheel veel meer wordt 
dan de eenvoudige som van de delen. Bij experimenten blijkt name-
lijk dat dit tot betere resultaten leidt.

De volgende vraag is, hoe dit allemaal werkt in grotere groepen 
zoals menigten en theaterpublieken. Hoe verspreidt het enthousias-
mevirus zich daar?





4  Theaterpubliek, 
synchronisering en 

enthousiasme

Als je in een stadion zit, of in een muziekzaal, worden je uitingen 
vaak op gang gebracht door de mensen om je heen: door hun con-
ventioneel of onconventioneel gedrag. Of ze nu glimlachen of voluit 
lachen, applaudisseren of zwaaien: we sluiten ons vaak aan, zonder 
erbij stil te staan. een zichzelf versterkende terugkoppelingslus of 
‘circulaire reactie’ kan het gedrag van zo’n massa zelfs steeds extremer 
maken.

Wat is het toch, in onze evolutie en in ons brein, dat dit mogelijk 
maakt? Welke neurotransmitters en hormonen sluiten daarbij aan, 
waarom en hoe? We aanvaarden deze reacties vaak als vanzelfspre-
kend, en staan niet stil bij de psychologische processen die eraan ten 
grondslag liggen. Maar de dynamiek en complexiteit van dergelijk 
massagedrag is waarlijk verbazingwekkend.

Vuurlopen en ‘buitenzintuiglijke waarneming’
Het is een van die kleine europese dorpjes die hun duizendjarige 
geschiedenis voor vanzelfsprekend aannemen: San Pedro Manrique, 
in de Noord-Spaanse provincie Soria (Castilië en león). Het heeft 
maar zeshonderd inwoners, maar aan het centrale plein staat een 
reusachtige kathedraal voor de Heilige Maagd Maria, waarvan de 
bouw al in de twaalfde eeuw begon.

iets verderop staat een oud amfitheater, dat recent gerenoveerd is 
voor niet minder dan drieduizend toeschouwers ditmaal – mede met 
het oog op de vroege start van het toeristenseizoen. Omdat dit al 
begint bij de zonnewende, die in veel katholieke landen aan de 
noordkant van de Middellandse Zee samenvalt met het feest van Sint 
Jan. Vanwege de hitte blijven de dorpelingen en bezoekers op die dag 
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laat op. Om middernacht is het eindelijk pikdonker. Ze drommen 
samen, om te kijken naar een oud en vreemd ritueel. 

De oudste beelden van vuurlopen komen uit india in het iJzer-
tijdperk. Het verplaatste zich daarna naar het Midden-Oosten. Sjiiti-
sche moslims doen het om de dood van hun ‘heilige’ Hussein te her-
denken, de kleinzoon van de profeet Mohammed. Arabieren hebben 
het ritueel naar Spanje gebracht, hoewel het ook prominent is in het 
orthodoxe christendom, en vele andere religies en culturen in de hele 
wereld. Het is spectaculair om blootvoetse deelnemers over een bed 
van roodgloeiende houtskool te zien lopen.

Het ziet eruit alsof het grote moed vereist, pijnlijk en gevaarlijk is. 
Maar biologische, fysiologische en medische onderzoekingen hebben 
aan het licht gebracht dat er in werkelijkheid weinig risico aan vastzit, 
als je maar kalm blijft en rustig doorloopt. Anthony Robbins en an-
dere beroemde managementgoeroes hebben het daarom gebruikt als 
een dramatische test van concentratie en wilskracht, gedurende bij-
eenkomsten voor motivatie en teambuilding voor bedrijven. De on-
dernemende durfalstemming steekt de toeschouwers vaak ook aan, 
en de hoop is dat daar iets van overblijft. 

Om dit te onderzoeken kwamen er onlangs buitenstaanders naar 
de feestdag in San Pedro, en brachten vreemde apparaatjes aan op een 
dozijn aanstaande vuurlopers. en trouwens ook op toeschouwers in 
het gehoor – zowel familieleden van diezelfde vuurlopers als vreem-
den – die de prestatie allemaal vanaf een afstand volgden. Die appa-
raatjes waren hartslagmeters. 

Het was een team geleid door een promotiestudent van het cen-
trum voor ‘Functioneel integratieve Neurowetenschap’ aan de uni-
versiteit van Aarhus in het verre Denemarken. Waarom? Om te on-
derzoeken of er in dergelijke situaties sprake was van synchronisatie 
van onwillekeurige lichaamsprocessen. Het bleek dat dit inderdaad 
het geval was.

Dat wil zeggen: de intensiteit van de hartslag van familieleden 
correspondeerde nauwkeurig met die van ‘hun’ vuurloper vóór, tij-
dens en na de inspanning. Terwijl dat niet gold voor toeschouwers 
die géén familie waren. Dat was niet het gevolg van enigerlei ‘buiten-
zintuigelijke waarneming’ of paranormale invloed, maar van identi-
ficatie, empathie en ‘affectief spiegelen’ – zo concludeerden ze – zelfs 
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op die ruime afstand. Synchronisatie speelt dus een vreemde en ge-
heimzinnige rol, in alle groepen en in publieken bij optredens. 

Sentimentele tranen voor het vreemdelingenlegioen
De enige politieke groep of partij waarvan ik ooit kort lid ben ge-
weest, was een nu verdwenen ‘pacifistische’ partij. Dat was in mijn 
studententijd, in de dagen van de Vietnamoorlog. ik heb nog steeds 
het gevoel dat zogeheten ‘gerechtvaardigde’ militaire interventies 
vaak contraproductief zijn, snel degenereren, en vaak alleen pyrrhus-
overwinningen brengen.

Maar in mijn latere leven ben ik in aanraking gekomen met men-
sen die heel andere ervaringen en zienswijzen hadden. Bijvoorbeeld 
Wim Vaal, die decennia overzee bleef als lid van het Franse vreemde-
lingenlegioen, voordat hij een tijdje geheim agent was. Hij onthulde 
dat hij zelf had gezien hoe er tijdens de Algerijnse oorlog systema-
tisch gemarteld werd, onder andere door de latere extreemrechtse 
Franse leider Jean-Marie le Pen.

Maar hij verbaasde me nog het meest door op een bepaald mo-
ment te vertellen dat hij nog steeds kippenvel kreeg, en dat tranen 
soms spontaan in zijn ogen opwelden, als hij de dril van het legioen 
bijwoonde, en hun lied hoorde galmen, bij reünies in de omgeving 
van Marseille. Het riep een héél diep gevoel op: dat hij deel uitmaak-
te van iets dat veel groter was dan hijzelf, bijeengehouden door een 
schijnbaar onvoorwaardelijke solidariteit.

De historicus William McNeill, beroemd auteur van The rise of 
the west, schreef ook een geschiedenis van de militaire dril. Hij be-
kende dat hij er in zijn infanteriedagen nogal van genoten had. ‘Doel-
loos rondmarcheren op het drilterrein, marcheren in overeenstem-
ming met de voorgeschreven militaire regels, alleen maar bewust van 
het in de pas blijven, om de volgende beweging correct en op tijd te 
maken – dat voelde op de een of andere manier goed’, zei hij. 

‘Woorden zijn onvoldoende om het gevoel te beschrijven dat op-
gewekt werd door de aanhoudende gesynchroniseerde beweging 
waar het bij de dril om ging. Wat ik me herinner, is een gevoel van 
diep welbevinden. en meer in het bijzonder een vreemd gevoel van 
persoonlijke uitvergroting, een soort opzwellen, groter worden dan 
in het echt – dankzij de deelname aan een collectief ritueel.’ Het 
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bracht een ‘zen’-gevoel van ‘flow’ teweeg, zou je kunnen zeggen, het 
opgaan in een groter geheel in beweging – wat zowel het zelfvertrou-
wen als de strijdvaardigheid vergrootte.

De Oxfordse antropoloog Robin Dunbar heeft op zijn beurt ge-
steld dat de vroegste mens in stammen leefde van niet meer dan hon-
derdvijftig mensen – de omvang van een militaire compagnie. Hun 
belangrijkste ceremonies en rituelen vierden en bevestigden hun 
diepe banden. Ons brein en gedragsrepertoire lijken optimaal op der-
gelijke schalen van interactie te zijn ingesteld. Zelfs nu we in steden 
wonen, in organisaties werken, tot netwerken behoren, die vele ma-
len groter zijn dan die ‘ideale’ maat. er zijn zo instinctmatige manie-
ren waarop we omgaan met grote groepen mensen in onze onmid-
dellijke nabijheid.

Onze individuele lichamen functioneren met behulp van biorit-
men. Van sommige, zoals hartslag en ademhaling, zijn wij ons soms 
even half bewust, van anderen helemaal niet. De krachtigste manier 
om een collectief geheel te vormen is door deze processen te synchro-
niseren. Bijvoorbeeld door in hetzelfde ritme slogans te schreeuwen, 
liederen te zingen, te marcheren.

Synchronisatie van spraak en beweging is de meest primitieve 
maar ook de krachtigste manier om een compacte groep te vormen. 
De sociologie van collectief gedrag en de massapsychologie spreken 
van ‘convergentie’ en ‘de-individuatie’, waardoor de verschillen en 
grenzen tussen ons enigszins oplossen. We dragen allemaal een diep 
verlangen met ons mee naar dit ‘oceanische gevoel’, en de stemmings-
besmetting die ermee gepaard gaat.

Synchronisatie van beweging was per definitie nodig bij gevange-
nen die aan elkaar vastgeketend waren, of slavenroeiers op oorlogs-
schepen in de oudheid. Maar McNeill zegt ook dat geen enkele an-
tieke beschaving had kunnen ontstaan … zonder dat. De egyptische 
piramiden hadden nooit gebouwd kunnen worden zonder de ritmi-
sche geluiden die het zware tillen begeleidden, door grote gecoördi-
neerde groepen mannen.

De grote Mesopotamische of Chinese irrigatiesystemen hadden 
evenmin kunnen worden gebouwd, of de Grote Muur. Collectief 
zaaien en planten gebeurt eveneens door rijen mensen die tegelijk 
dezelfde bewegingen maken. Hetzelfde geldt voor vrijetijdsactivitei-
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ten of religieuze ceremonies. Trommels, ritmisch klappen van han-
den, ritmisch stampen van voeten, doen de lucht en de grond trillen.

De laatste jaren heeft hersenonderzoek aan het licht gebracht dat 
dergelijke collectieve synchronisatie een grote ‘pay off ’ in ons hoofd 
teweegbrengt, de afscheiding van allerlei soorten ‘dope’. Ze brengt 
vaak een soort trance op gang, gevoelens van ‘high’ zijn of een alter-
natieve toestand, de afscheiding van prettige neurotransmitters en 
hormonen. Het versterkt ook het immuunsysteem, en is goed tegen 
stress.

Het bleek namelijk dat het primitieve cerebellum of de kleine her-
senen óók bijdragen tot emoties. Volgens een studie van levitin, waar 
we nog op terugkomen, ‘heeft dat een gewicht van maar 10 procent 
van de rest van de hersenen, [maar] bevat wel 50 tot 80 procent van 
het totale aantal neuronen’. Het orgaan is met name betrokken bij … 
ritme en timing, bij de opeenvolging en coördinatie van bewegingen.

Muzikale manipulatie van onze neuronen
Daniel levitin heeft gedaan wat we allemaal wel hadden willen doen. 
Hij ging van school af om gitaar te gaan spelen in een rockband. 
later werd hij geluidsregisseur en veelgeprezen producent van gou-
den platen – met artiesten uiteenlopend van Mel Tormé tot Stevie 
Wonder. Waarna hij alsnog naar school terugkeerde om de neuropsy-
chologie achter zijn vak te gaan bestuderen.

Bijvoorbeeld aan het Centrum voor Computer Research over Mu-
ziek en Akoestiek aan Stanford, afgekort als ccrma, en vaak uitge-
sproken als ‘karma’. Tegenwoordig leidt hij een soortgelijk laborato-
rium aan de McGill university in Montreal in Canada. in de 
afgelopen jaren heeft hij twee opeenvolgende bestsellers gepubli-
ceerd, over het allerlaatste onderzoek op dit gebied: This is your brain 
on music, gevolgd door The world in six songs.

levitin claimt dat muziek altijd een extreem grote invloed op ons 
heeft gehad, misschien zelfs al vóór taal: teruggaand tot de vroegste 
evolutie, en ook tot onze tijd in de baarmoeder. Muziek bestaat uit 
zeven bouwblokken, zo zegt hij, opeengestapeld vanuit de lagere de-
len van ons brein: ‘luidheid, toonhoogte, contour, duur (of ritme), 
tempo, timbre, ruimtelijke plaats en meetrillen.’ 
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Maar deze worden vervolgens weer ‘samengebonden’ in ‘Gestal-
ten’ of configuraties op hoger niveau, zoals meter, harmonie en me-
lodie – die onze muzikale perceptie weer van boven naar onder te-
rugbeïnvloeden. ieder stuk is een trip, zo zegt hij, in een variatie op 
een oudere formule, voor ‘Tension, Reaction, imagination and Pre-
diction’ (spanning, reactie, verbeelding en voorspelling). Volgens het 
recentste onderzoek is het namelijk juist wanneer uitvoerders de ver-
wachtingen uitdagen door de regels op te rekken dat unieke weer-
gave en ‘groove’ ontstaan.

Want een sleutelelement bij muziek is altijd de synchronisatie tus-
sen uitvoerder en luisteraar, en ook die binnen het publiek als geheel. 
Het is vooral vanaf onze puberteit, vervolgt levitin, dat onze muzi-
kale voorkeuren ontstaan – vaak in overeenstemming met de erva-
ringen van onze generatie. in mijn geval waren dat de roemruchte 
jaren zestig en zeventig, met hun Beatles, Stones en wat al niet.

Tijdens de eerste maanden dat we verliefd worden, komt er bo-
vendien een golf aan plezierige neurotransmitters en hormonen vrij. 
Die opwekkende gevoelens raken op hun beurt nauw verknoopt met 
de vaste ‘achtergrondmuziek’ van onze tijd, en het generatiegevoel.

We hebben in hoofdstuk  2 al gezien dat bij vrijen, baren en 
borstvoeding betrekkelijk grote hoeveelheden vrijkomen van de 
nieuw ontdekte chemische stof oxytocine, met de wonderformule 
C43H66N12O12S2. Die heeft te maken met geluksgevoel, binding en ver-
trouwen. 

Het blijkt dat baby’s later muziek (en zelfs talen) kunnen herken-
nen die ze al eerder in de baarmoeder gehoord hebben. Het wiegen 
van de nieuwgeborenen en het zingen van slaapliedjes, hangt even-
eens samen met synchronisatie. Het blijkt zowel de baby als ook de 
moeder een goed gevoel te geven: het maakt hun ademhaling rusti-
ger, verlaagt de hartslag, en ontspant de spieren.

Troost en prettige muziek leiden op hun beurt tot afscheiding van 
prolactine, een rustgevend hormoon. Zelfs zanglessen blijken de che-
mie van het bloed te veranderen. Het ‘Mozart-effect’ is echter volgens 
hem vooralsnog onbewezen. Als we gemiddeld tien minuten per dag 
zouden luisteren naar muziek van het kindgenie uit Salzburg, zo 
werd beweerd, zou dat de prestaties verhogen.
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Waarom zijn dans en muziek zo diep in ons brein geworteld? 
Omdat ze direct bijdroegen aan een betere kans op voortplanting en 
overleving. enerzijds zouden individuele geluiden en gebaren de ver-
leiding hebben kunnen vergemakkelijken en zo de seksuele selectie 
begunstigen – net als de staart van een pauw. Anderzijds zou gevoe-
ligheid voor gezamenlijke muziek samenwerking en een sterke ge-
meenschapsband hebben kunnen bevorderen.

Bij de verdediging: wanneer jagers en verzamelaars ’s nachts rond 
het kampvuur zaten en zongen of muziek speelden om wakker te 
blijven, roofdieren en andere vijanden op een afstand te houden. 
Maar ook bij de aanval: wanneer legers hun bewegingen met liederen 
en instrumenten coördineerden, om tegenstanders te intimideren. 
Denk aan het veelgeroemde beleg van Jericho. Plotselinge harde ge-
luiden brengen trouwens de allersterkste schrikreflex in mensen te-
weeg. Misschien omdat ze ons ook bereiken als het pikkedonker is, 
of het zicht anderszins belemmerd is.

Verschillende muzikale genres brengen overigens verschillende 
soorten stemmingsbesmetting teweeg, en leiden tot de afscheiding 
van verschillende cocktails van neurotransmitters en hormonen. Be-
paalde typerende soorten gezamenlijk religieus gezang (gregoriaans, 
psalmen) dragen wellicht al sinds onze jeugd bij tot de stimulering 
van het nieuw ontdekte ‘Godscentrum’ in de hersenen, en daarmee 
samenhangende gevoelens van spirituele transcendentie.

Onze favoriete muziek roept als gezegd welbevinden op, redu-
ceert stress en versterkt het immuunsysteem. Ze wordt dan ook 
steeds meer gebruikt voor pijnbestrijding, bij de tandarts of tijdens 
operaties, voor heling en revalidatie. Het delen van muziek met en-
thousiaste publieken van gelijkgestemde anderen roept sterke gevoe-
lens van sympathie op, van vertrouwdheid en onderlinge betrokken-
heid.

Door elektronische weergave en versterking zijn muziek en syn-
chronie een grotere rol gaan spelen dan ooit tevoren. Muziekspelers 
zoals de iPod zijn steeds meer onze favoriete hulpmiddelen geworden 
bij ‘mood management’. en concerten zijn steeds meer onze krach-
tigste abstractere collectieve ervaringen geworden. De popster maakt 
schokkerige gebaren op het podium, laat het publiek synchroon met 
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de armen zwaaien, en laat zo liters neurotransmitters en hormonen 
in hun lichamen vrijkomen.

Gevoelsbesmetting door het Bronchiën Philharmonisch
Mijn ouders ontmoetten elkaar op het conservatorium. Kort na de 
oorlog moest mijn vader echter zijn streven opgeven om componist 
en dirigent te worden. Hij werd in plaats daarvan geluidsregisseur 
voor het platenmerk Decca, en uiteindelijk senior producer bij Phi-
lips Phonogram, waar hij veel werkte met het Amsterdamse Concert-
gebouworkest, met beroemde internationale dirigenten en solisten 
elders. Mijn jeugd was dus gedrenkt in klassieke muziek.

Als puber ging ik daarom al een keer met een vriend naar een 
concert, maar beging de muzikale blunder van mijn leven. Door in 
mijn eentje een donderend applaus in te zetten, na het eerste deel van 
een meerdelige symfonie. ik zal nooit de dodelijke blikken vergeten 
van het geschokte publiek om mij heen, in het brave omroepdorp 
Hilversum. ik had de rust en concentratie verstoord, bij een heel be-
langrijk ritueel. Maar veel anderen doen dat ook, de hele tijd, op an-
dere manieren. Vooral in de winter.

Richard irwin was professor voor longziekten en allergieën, aan 
de medische faculteit van de universiteit van Massachusetts. Hij was 
ook een topexpert inzake … hoesten. The New York Times maakte 
een interview met hem, nadat een ‘Bronchiën Philharmonisch’ in het 
publiek het van het echte orkest had overgenomen – tijdens een na-
jaarsconcert in het beroemde lincoln Center.

irwin legde geduldig uit dat kinderen per jaar zes tot acht keer 
kouvatten, en volwassenen half zo vaak. elke aandoening duurt twee 
tot drie weken. Gedurende de eerste paar dagen, zo zei hij, hoest zo’n 
90 procent van alle patiënten. De kans dat er enkele felle hoesters 
aanwezig zouden zijn bij een concert in de deftigste zaal van New 
York, was dan ook aanzienlijk.

en hier geldt ook weer: een angstige stemming is overweldigend 
en besmettelijk. Het gevoel dat je je aandrang moet beheersen en 
onderdrukken, maar dat het toch niet gaat lukken. Het bleek overi-
gens mede samen te hangen met de muziek die werd gespeeld, zo 
stelde de muziekverslaggever op zijn beurt vast. Terwijl de zachte 
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Vierde Symfonie van Sibelius regelmatig werd verstoord, gold dat 
juist niet voor de luidere Zevende Symfonie. Vreemd.

Sommige briljante solisten worden hierdoor tot wanhoop gedre-
ven. Pianist Arthur Rubinstein zou hebben gezegd: ‘Normaal, als 
mensen hoesten, gaan ze naar de dokter. Maar in mijn geval lijken ze 
daarentegen juist allemaal naar mijn concerten te komen.’ Op een 
bepaald moment nam men in het Concertgebouw en elders zelfs het 
initiatief om gratis hoestpastilles uit te delen, maar ja, die moet je dan 
eerst weer van die krakende papiertjes ontdoen.

Soortgelijke zaken kunnen een spreker overkomen die voor een gro-
te zaal staat. Om een of andere reden begint iemand in het gehoor 
aan zijn hoofd te krabben, of – erger nog – te gapen. Zulke microge-
dragingen blijken ongemerkt extreem besmettelijk te zijn – bij alle 
primaten.

Als we iemand in het gelaat kijken, en hem of haar zien gapen, 
zullen we dus een onweerstaanbare aandrang voelen om dat ook te 
gaan doen. Zelfs als we tegen hun achterhoofd aankijken, het niet 
kunnen zien maar wellicht alleen maar heel zacht horen, treedt die 
neiging al op. Sterker nog: als je eraan dénkt, of er alleen maar over 
léést – zoals hier – zul je de neiging al voelen opkomen.

Gaapdeskundigen zijn het er overigens niet over eens waaróm dat 
zo is. Verklaringen lopen uiteen van pogingen om ‘het brein te koe-
len’ tot ‘de groepsband versterken’. Maar er valt niet aan te ontkomen. 
Tot groot verdriet van de universitair docent die in de nieuwe lan-
gere collegeroosters soms ’s morgens heel vroeg of ’s avonds heel laat 
tegenover een grote zaal met ietwat slaperige studenten staat.

Het probleem van de verstoring van serieuze concerten kwam overi-
gens later nog een keer op mijn pad. Door toeval had ik in Zuid-
Frankrijk de onconventionele multimiljardair en biermagnaat Freddy 
Heineken leren kennen. in Nederland was zijn bedrijf destijds de 
plaatselijke partner van de europese concerttournee van ‘The Night 
of the Proms’. Afgeleid van de londense bbc-formule, met een men-
geling van klassiek, folklore en populair. 

Maar al sinds de negentiende eeuw hadden dergelijke promena-
deconcerten in heel europa altijd geworsteld met één en hetzelfde 
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probleem. Tijdens een stil stuk voelden serieuze solisten zich vaak 
gehinderd door een rumoerig publiek. Vooral ook weer in dit geval, 
waarbij tevens bier getapt werd.

De Nederlandse organisatoren vroegen mij als massapsycholoog 
te kijken wat er aan te doen zou zijn. Maar ik kon de variabelen niet 
echt veranderen. De twee partners bleven het dus oneens, gingen uit 
elkaar, en organiseren sindsdien elk hun eigen reeks concerten. 

Claques, applaus en de Wet van de Wortel
Theaters, concertzalen en sportstadions, hun ontwerp, verlichting en 
akoestiek zijn geëvolueerd in overeenstemming met een reeks eisen. 
een: zo veel mogelijk mensen plaatsen, zodat die bijdragen aan gro-
tere budgetten voor betere prestaties. Twee: ze zó positioneren dat ze 
alles toch allemaal redelijk goed kunnen zien en horen, en hun aan-
dacht kunnen concentreren. Drie: ze liefst schouder aan schouder in 
compacte blokken plaatsen, zodat hun reacties parallel lopen, en te-
vens identificatie, empathie en onderlinge stemmingsbesmetting ver-
gemakkelijken. Vier: ontsnappingsroutes openlaten die breed genoeg 
zijn voor een ordelijke evacuatie, indien dat onverhoopt nodig is. 

Naarmate theaters beter gebouwd en populairder werden, aan het 
eind van de negentiende eeuw, leerden impresario’s om ook op an-
dere manieren het enthousiasmevirus te verspreiden. Ze gaven gratis 
kaartjes aan de kliek van de ster, of huurden een ‘claque’ van studen-
ten. Om keer op keer het voortouw te nemen met ‘spontane’ uitbar-
stingen van applaus en gejuich. Degenen op de voorste rijen hadden 
daarbij een visuele signaalfunctie, die op de achterste rijen een audi-
tieve.

Op een bepaald moment berekende een wiskundige hoe groot 
een besliste minderheid daarbij moest zijn, om een onbesliste meer-
derheid mee te krijgen, in het merendeel van de gevallen. Zijn bevin-
ding was dat het eerste aantal overeen moest komen met … de vier-
kantswortel van het laatste aantal. Dus een zaal van duizend mensen 
kon je dan meestal al meekrijgen met een groep van slechts drieën-
dertig overtuigde fans.

enthousiasme is besmettelijk, glimlachen en gewoon lachen ook. 
Denk maar eens terug aan die keer dat je bij een voorstelling zat van 
een stand-upcomedian met een zwaar regionaal accent. Zozeer dat je 
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de pointe van zijn grappen soms niet eens meteen goed kon verstaan. 
Toch lachte je direct mee met de plaatselijke mensen om je heen, die 
het wel ineens hadden begrepen. Keer op keer werd je getriggerd 
door het geschater naast je. Besmettelijk.

Als omroepen een set bouwen voor een showprogramma, zullen 
ze daarom ook altijd een paar rijen tribune erin opnemen, voor een 
‘live’ studiopubliek. Het zien en horen daarvan helpt immers jouw 
reacties thuis op gang te brengen, zelfs als je rustig in je dooie eentje 
in de huiskamer zit.

een half dozijn recente studies – zowel in het laboratorium als in 
natuurlijke situaties – heeft verder bevestigd dat sociaal gelach de 
afscheiding van endorfinen of ‘feel good’-stoffen in je brein bevordert 
en daardoor ook de pijndrempel verhoogt. Net als het vlooien van 
apen onderling versterkt het ook de groepsband.

Hoesten en gapen, krabben en lachen, zijn dus deels onwillekeu-
rige bewegingen, die gemakkelijk opgeroepen kunnen worden door 
groepen om ons heen. Maar we gaan ook vaak juist bewust naar 
voorstellingen om ons lekker met andere mensen samen te laten 
gaan. We besluiten ook rationeel om daarbij desnoods emotioneel te 
worden.

Bij dergelijke gelegenheden geven we ons vaak over aan ‘gecon-
ventionaliseerd onconventioneel’ massagedrag. Ritme, synchronisa-
tie en timing spelen daarbij een grote rol. Als we aan het dansen zijn 
in een megadisco, de wave doen in een stadion, of nadrukkelijk in de 
pas marcheren bij een demonstratie. Denk ook aan de gekte op Ko-
ninginne- of Bevrijdingsdag. Bij carnavals zijn onze uitdrukkingen 
en gedragingen overigens soms minder gecoördineerd – het is dan 
deels ieder op zijn eigen manier.

Als je een vergadering of bijeenkomst enthousiast wil maken, zijn 
er dus allerlei dingen die je kunt doen. Dat is wat politieke kandida-
ten geleerd hebben te doen bij hun verkiezingsbijeenkomsten, en 
gebedsgenezers bij hun opwekkingsdiensten.

Conclusie
Het onderzoek naar vuurlopers en hun familieleden demonstreerde 
dat het publiek zijn lichaamsreacties soms onwillekeurig coördineert 
met de ‘performers’ die het gadeslaat: vooral wanneer dat verwanten 
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zijn, maar misschien in heel geringe mate ook als het vreemden zijn. 
Dit brengt samenhang in het weefsel van het publiek. 

De militaire dril heeft gesynchroniseerde beweging altijd gebruikt 
om gevechtsgroepen aaneen te smeden. De exploitatie van deze be-
ginselen is zo oud als de mensheid zelf, en speelde een rol in het 
bouwen van alle antieke beschavingen.

Tegenwoordig is muziek een belangrijk hulpmiddel bij ‘mood ma-
nagement’: zowel van individuen als collectiviteiten. Besmettelijke 
uitingen kunnen conferenties en concerten verstoren, de synchroni-
satie en ‘flow’ doorbreken. Theatermakers en sprekers leren om ritme 
en timing juist te gebruiken, voor optimale impact. 

Bij al deze publieken gaat het om rechtstreekse wisselwerking. 
Maar hoe gaat dat als er wisselwerking met tussenpozen is, op veel 
grotere afstanden? Kan stemmingsbesmetting dan nog steeds optre-
den?



5  Sociale bewegingen, 
ongenoegen en plotselinge 

verandering

Tot nu toe hebben we vooral gekeken naar vormen en voorbeelden 
van stemmingsbesmetting op een beperkte schaal in ruimte en tijd. 
Maar kan die zich ook voorbij die horizonten verbreiden? Kan ze 
mensen beïnvloeden op heel verschillende plaatsen, en heel ver-
schillende tijdstippen? Kunnen bijvoorbeeld spontane vormen van 
coördinatie ontstaan, om sociale verandering af te wijzen of te be-
vorderen?

Wat voor rol kunnen aanvoerders en actieve minderheden spelen 
bij dergelijke gelegenheden? Beginnende sociale bewegingen hebben 
immers niet meteen grote budgetten of organisaties om hen te onder-
steunen. Kunnen ze desondanks toch grote historische veranderin-
gen bewerkstelligen? We zullen zien dat het kan, en misschien wel 
steeds beter.

Tegen decadentie, bij het naderend eind van de wereld
Fundamentalistische christenen voelen zich al lang ongemakkelijk 
over het oprukken van secularisme en ‘decadentie’. De 89-jarige gees-
telijke was zijn hele leven bezig geweest met de aanwijzingen in de 
Bijbel te ontcijferen, en op basis daarvan berekeningen uit te voeren. 
Maar hij was tevens ingenieur, dus dat was geen probleem. Hij had 
21 mei 4990 vóór Christus aangewezen als de sleuteldatum in Gene-
sis. Daar stond: ‘Over zeven dagen zal ik regen naar de aarde zenden.’ 
Maar elders stond: ‘Met de Heer is een dag als duizend jaar.’ Daarom 
konden we de nieuwe zondvloed verwachten op 21 mei 2011.

Ook al omdat de term ‘boetedoening’ correspondeerde met het 
cijfer 5, ‘afsluiting’ met 10 en ‘hemel’ met 17. Wanneer je (5×10×17)2 
ofwel 722.500 dagen optelde bij de datum van Jezus’ sterven aan het 



70 ◉ Het enthousiasmevirus

kruis, kwam je … óók uit op 21 mei 2011. Dus dat was het bewijs! Om 
zes uur ’s avonds lokale tijd, zou God 3 procent van de wereldbevol-
king oftewel slechts tweehonderd miljoen mensen uitkiezen om gered 
te worden. Waarna hij een einde zou maken aan de rest van de wereld.

Harold Camping was ondertussen een bekende prediker gewor-
den, een radiopresentator, en de invloedrijke baas van het radionet-
werk voor christelijke families – met niet minder dan tweehonderd 
aangesloten stations. Hij stuurde een colonne van vijf voertuigen langs 
de gehele Westkust van de Verenigde Staten om het slechte en goede 
nieuws aan te kondigen. Op alle continenten herhaalden duizenden 
affiches op billboards de boodschap. er werd een campagne van vele 
miljoenen dollars gestart, en er werden miljoenen pamfletten ver-
spreid. een man uit Newark en anderen zeiden hun baan op. een ge-
pensioneerde transportarbeider uit New York stak zijn hele spaargeld 
van 140.000 dollar in de campagne. Vijfduizend christelijke leden van 
het Hmong-bergvolk verzamelden zich in Zuidoost-Azië om de ge-
beurtenis af te wachten, maar werden door de politie verspreid.

Spaanse affiche van de ‘einde van de wereld’-campagne van het christelijk 
radionetwerk (Bron: Wikipedia)



Sociale bewegingen, ongenoegen en plotselinge verandering ◉ 71

er waren natuurlijk ook sceptici. er verzamelde zich een menigte bij 
zijn hoofdkwartier in Oakland bij San Francisco voor een ‘eind van 
de wereld’-feest. Op Facebook registreerden 830.000 mensen zich 
voor een ‘algemene plundering’, na de Hemelvaart van de uitverkore-
nen. ‘Harold Camping’ en drie verwante zoektermen belandden in de 
top tien van Google Trends. Op de fatale datum barstte er een vul-
kaan uit in iJsland, was er een aardbeving in Nieuw-Zeeland, maar 
gebeurde er verder niets bijzonders.

De bioloog Richard Dawkins, tevens auteur van de atheïstische 
bestseller The God Delusion, had voorspeld dat Camping ‘onvermij-
delijk op 22 mei zou verklaren dat er een foutje in de berekening 
moest zijn geslopen, of dat het einde der Tijden was uitgesteld’. Maar 
hij zat ernaast. Die verklaring kwam pas een dag later en de nieuwe 
datum was 21 oktober. Natrekken leerde dat dezelfde Camping in eer-
dere boeken ook al andere data had genoemd.

Spirituele aanhangers van de newagebeweging hadden daarente-
gen op hun beurt besloten dat 21-12-12 de fatale datum zou zijn. Om-
dat die het einde vormde van een cyclus van 5125 jaar, in de kosmi-
sche kalender van de mysterieuze Midden-Amerikaanse Mayacultuur. 
er werd een piek in de zonneactiviteit verwacht, ze zou bovendien 
met een aantal planeten op één lijn komen, wat zou leiden tot het 
barsten van de aarde.

Dat geloof was ook verspreid door het succesvolle Hollywood-
rampenspektakel 2012. er werd gemeld dat mensen bunkers in Zwit-
serland aan het inrichten waren en hotelkamers probeerden te boe-
ken in de mythische dorpen Bugarach en Rennes le Château – op hun 
beurt bekend van suggestieve films als Close Encounters of the Third 
Kind en The Da Vinci Code. Maar hoe reageren dergelijke sociale 
bewegingen wanneer hun verwachtingen vervolgens helemaal niet 
uitkomen?

Falende profetie en ‘cognitieve dissonantie’
een soortgelijk klein krantenbericht op de achterpagina van de Chi-
cago Tribune had een halve eeuw eerder de aandacht getrokken van 
sociale wetenschappers. Het haalde een zekere mevrouw Dorothy 
Martins aan, die ook al een nieuwe zondvloed voorspelde voor de 
aanstaande midwinter zonnewende.
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Ze was een christen, maar ook een voormalig lid van de Sciento-
logy-kerk van Ron Hubbard. Ze zei dat ze in ‘automatisch schrift’ 
boodschappen ontving van buitenaarde wezens van andere planeten 
in de ruimte. Met name van een zekere Sananda, die de nieuwe bui-
tenaardse reïncarnatie was van … de historische Jezus Christus. Die 
zou vliegende schotels sturen, om de ware gelovigen te redden.

Sociaal psycholoog leon Festinger en collega’s aan de nabije uni-
versiteit van Minnesota in de dubbelstad Minneapolis/St. Paul be-
sloot dat dit een unieke gelegenheid was om onderzoek te doen. Ze 
wierven twee stafleden en twee studenten om de twee helften van de 
beginnende sociale beweging te infiltreren, die inmiddels twee dozijn 
leden had. Van een maand vóór het aangekondigde einde van de we-
reld tot een paar dagen erna.

er had zich één groep gevormd rond de genoemde mevrouw, die 
in het onderzoek werd aangeduid met het pseudoniem Mrs. Marion 
Keech in ‘lake City’. en een andere groep rond een arts, die werd 
aangeduid als Dr. Armstrong in ‘Collegeville’. Nieuwe leden bleken 
hun partners, banen en spaargeld op te geven om op tijd klaar te zijn.

De helft van de wetenschappers/infiltranten waren mannen, de 
andere helft vrouwen, die zelfs een tijdje bij de beide leiders inwoon-
den om ‘te helpen’. Ze maakten aantekeningen en spraken hun erva-
ringen in op een bandopnameapparaat, in een naburig hotel. De 
transcripties besloegen een duizendtal pagina’s, met nog honderd 
extra voor ander materiaal. 

Op de dag waar het om draaide, hadden de volgelingen zich ver-
zameld om rond middernacht te wachten op de klop op de deur van 
een ruimteafgevaardigde. Toen de klok al vijf over twaalf aanwees, 
ontdekten ze gelukkig een andere klok die pas vijf vóór twaalf aan-
wees. Maar ook in de volgende tien minuten gebeurde er niks.

Terwijl het ochtendgloren naderde, zaten ze in stilte bij elkaar en 
opperden dat er waarschijnlijk een onvoorziene vertraging was op-
getreden. Op een bepaald moment begon ‘Mrs. Keech’ te huilen. 
Maar gelukkig arriveerde er toen al spoedig een nieuw bericht. ‘Gij 
zijt gered uit de muil van de dood … [Want] niet sinds het begin der 
tijden is er zo’n kracht voor Het Goede geweest als die nu deze kamer 
oplicht.’ Hun inspanningen hadden dus de wereld gered!



Sociale bewegingen, ongenoegen en plotselinge verandering ◉ 73

De klassieke studie When prophecy fails ontdekte een nieuw be-
grip, dat later in een volgend boek verder werd uitgewerkt. Het zei 
dat mensen streefden naar mentale consistentie. Als er ‘cognitieve 
dissonantie’ optrad, tussen hun geloof, gevoelens en gedragingen, zou 
dit spanningen oproepen. Ze zouden die proberen terug te brengen 
door één van die elementen ingrijpend aan te passen.

in dit geval was de groep tot op dat moment nogal op zichzelf 
gebleven. Maar nu gingen ze opeens over tot een golf van zendings-
arbeid. Ze benaderden de lokale en nationale media met ‘het goede 
nieuws’ en probeerden nieuwe bekeerlingen te winnen. Precies het 
omgekeerde van wat je zou verwachten.

Hoe de provo’s de jaren zestig op gang brachten
Opkomend collectief gedrag kan zich als gezegd op twee niveaus ma-
nifesteren. enerzijds in ‘zichtbare’ massa’s zoals samenscholende me-
nigten en theaterpublieken: waar mensen elkaar direct kunnen zien 
en horen, soms zelfs voelen en ruiken. en anderzijds in ‘onzichtbare’ 
massa’s zoals mediapublieken en opiniestromingen: waarbij mensen 
fysiek verspreid zijn, maar op de een of andere manier toch allemaal 
psychologisch betrokken raken bij hetzelfde collectieve proces.

een derde niveau zit daartussenin. Het gaat dan om beginnende 
sociale bewegingen die voortkomen uit enigerlei ongenoegen: omdat 
de maatschappelijke verandering te snel gaat (zoals hiervoor) of juist 
te langzaam (zoals hierna). Delen van dergelijke sociale bewegingen 
komen natuurlijk hier en daar, nu en dan, bij elkaar om te overleggen. 
Maar zelfs als dat nauwelijks het geval zou zijn, zouden ze toch samen 
een groter geheel vormen, waarmee aanhangers sympathiseren of 
zich identificeren.

Dat komt voort uit een open vorm van sociale coördinatie, die 
nog niet geïnstitutionaliseerd is. Omdat ze nog geen formeel lidmaat-
schap of regels kennen, een programma of een hoofdkwartier. Die 
komen pas als er een formele organisatie ontstaat, in een veel later 
stadium.

Volgens één studie over sociale bewegingen komen ze voort uit 
een soort sociale mobilisatie, en scheppen een opkomend ‘proces van 
interactie dat niet geheel kan worden voorspeld uit de voorafgaande 
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omstandigheden, eigenschappen van leiders, betrokkenheid en 
groepsstructuur’. 

er treedt dus een kwalitatieve verandering op, onder invloed van 
een reeks van factoren ‘zoals de intensiteit van het [subjectief erva-
ren] gemis, de aanwezigheid van agitatoren en ideologieën, de reactie 
van de autoriteiten, de verschillende alternatieven van handeling, en 
zo meer’. Deelname ‘houdt de constructie van een nieuwe identiteit 
in. Waarbij de beslissing om zich te engageren uitonderhandeld 
wordt in een reeks ontmoetingen en wisselwerkingen’.

eén heel interessante vroege sociale beweging voor mijn generatie 
van [min of meer] babyboomers was die van de ‘provo’s’ in het Am-
sterdam van de midden jaren zestig, welke een aardverschuiving in-
luidde. Ze wilden de autoriteiten in de stad ‘provoceren’ om hun ware 
benarde gezicht te tonen. Door enthousiast allerlei fantasievolle ver-
anderingen en utopische plannen voor te stellen, die onmiddellijk 
werden afgewezen – zonder enige nadere overweging.

iemand schilderde bijvoorbeeld een fiets wit en bood die aan voor 
vrij gebruik. iedereen uit het publiek kon er een stukje op gaan rijden 
en hem ergens achterlaten. Waarna de volgende persoon hem kon 
gebruiken enzovoort. Variaties van dat plan zijn trouwens de laatste 
jaren uiteindelijk ingevoerd in grote wereldsteden zoals Parijs, als een 
alternatief voor een vervuilende cultuur die volledig om de auto 
draait.

Destijds werd de betreffende fiets echter onmiddellijk in beslag 
genomen door de politie, die zei dat het verboden was om een ‘onbe-
heerd en niet-afgesloten rijwiel op de openbare weg achter te laten’. 
een meisje deelde vervolgens gratis krenten aan het publiek uit, als 
alternatief voor sigaretten, wat opnieuw verboden werd als ‘een ver-
storing van de openbare orde’.

in het geval van provo waren er een dozijn losse activisten, die 
afzonderlijk initiatieven namen die elkaar aanvulden. Omdat ze zich-
zelf als liberale anarchisten beschouwden, was er geen sociale hiërar-
chie en slechts een heel losse sociale structuur. Maar deze actieve 
minderheid maakte verbinding met andere, mobiliseerde veel gro-
tere groepen, won de sympathie van een deel van de publieke opinie 
en bracht een stemmingsbesmetting op gang.
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Het lanceren van het ‘wittefietsenplan’ voor algemeen vrij gebruik in het 
Amsterdam van midden jaren zestig (Bron: Archief Mobiliteitsmuseum)

Onder studenten en andere jongeren, een stadse bohème van kunste-
naars en intellectuelen, en hier en daar zelfs in een hervormingsge-
zind politicus of beleidsambtenaar. De beweging hielp een hele clus-
ter aan andere sociale bewegingen verder op gang komen: het 
feminisme, de bewegingen tegen de oorlog, voor natuur en gezond 
leven, eerlijke producten, solidariteit met ontwikkelingslanden en 
nationale bevrijdingsbewegingen enzovoort.

Flash mobs en Saturday Night Fever
ik had het geluk om juist op dat moment mijn stage te doen bij het 
kleine instituut voor massapsychologie, binnen de sociale en poli-
tieke faculteit. Maakte in dat kader een complete lijst van de honder-
den obscure provopamfletten en publicaties die in die tijd gecircu-
leerd hadden. Op ouderwetse computerponskaarten, gesorteerd door 
stampende machines op het universitaire rekencentrum – want het 
was lang vóór de opkomst van de personal computer.

ik hielp daar ook een grote collectie van aanleggen: door mensen 
te overtuigen hun schoenendozen met materiaal af te staan, in een 
enkel geval te verkopen voor geld. Dit werk werd later overgenomen 
en voltooid door de centrale universiteitsbibliotheek. Met als gevolg 
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dat er een uniek en compleet archief ontstond, dat sindsdien de basis 
is geweest voor menig scriptie en proefschrift.

Maar ik deed er ook ander onderzoek over. Op het Spui stond het 
beeld van ‘Het lieverdje’: het typische Amsterdamse straatschoffie 
met een hart van goud. De uiteindelijke bronzen versie was aangebo-
den door een sigarettenfabrikant, als een publicrelationsgebaar. Maar 
de nieuwe generatie beschouwde het als een symbool van de capitu-
latie van de consumentencultuur. een activist die zich ‘antirookma-
giër’ noemde, probeerde het regelmatig belachelijk te maken, met 
nepbijeenkomsten voor afgodenverering. Hijzelf en zijn vrienden 
dansten er in een kring omheen, gooiden hun armen in de lucht en 
kuchten besmettelijk: ‘ughe, ughe … image, image.’

Deze straat-‘happenings’ werden al snel een verzamelplaats voor 
de voornoemde provobeweging. Voorlopers van de tegenwoordige 
‘flash mobs’, die echter geen mobiele telefoons nodig hadden. Omdat 
het vaste tijdstip de late zaterdagavond werd, wanneer er veel mensen 
voorbijkwamen: onderweg van de bioscoop naar cafés en dancings.

Het begon eind mei 1965 en duurde tot eind mei 1967. Groeiende 
menigten verzamelden zich om het gebeuren gade te slaan of eraan 
deel te nemen, zodat trams en auto’s er slechts met moeite langs kon-
den. De politie trad daarom op ‘om de openbare weg vrij te maken’. 
Natuurlijk ging de situatie daardoor van kwaad naar erger. Trok nóg 
meer omstanders aan, leidde tot trekken en duwen, en liep uit op 
heuse vechtpartijen. Soms werd de marechaussee er daarom bijge-
haald, waardoor er een open veldslag ontstond.

ik was hier regelmatig getuige van geweest. Zo kreeg ik het idee 
om mijn verplichte doctoraalonderzoek over deze telkens terugke-
rende ‘Saturday Night Fever’ te doen. ik begon met een zogeheten 
‘inhoudsanalyse’ van de berichtgeving in de belangrijkste lokale krant 
Het Parool, die toen in een derde van alle huishoudens gelezen werd. 
ik mat nauwkeurig het aantal kolomcentimeters dat maandag aan de 
gebeurtenissen van de voorafgaande zaterdagavond werd gewijd, en 
op andere dagen aan verwante zaken. Classificeerde de artikelen naar 
onderwerp. en probeerde er ook andere belangrijke informatie uit te 
distilleren.
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De hele periode besloeg 2 × 52 = 104 weken. Voor de helft van die 
zaterdagen werden er in die krant happenings en/of relletjes gemeld. 
Het was een heel zeldzame reeks van sterk overeenkomende gebeur-
tenissen; bij andere bewegingen zijn dergelijke gebeurtenissen uniek 
en onvergelijkbaar. Het seizoen en het weer bleken natuurlijk een 
grote rol te spelen. Maar ik vond dat de intensiteit van het verloop op 
de voorafgaande zaterdagavond, van de verslaggeving op maandag, 
en ook gedurende de rest van de week, ook van invloed waren op de 
mobilisatie en stemming van deelnemers op de volgende zaterdag-
avond.

eén conclusie was dat er vaak helemaal niet zo veel ernstigs aan 
de hand was, dat de bemoeienis van politie en justitie de onrust vaak 
alleen maar erger maakte, zodat die zich uiteindelijk zelfs naar pro-
vinciesteden begon te verspreiden. Soms is het dus beter om kleine 
overtredingen in zo’n situatie door de vingers te zien, dan het initia-
tief te nemen tot verdere escalatie.

Hoe een fruitverkoper een globale revolutie op gang bracht
Meestal hebben lokale incidenten weinig consequenties; soms nemen 
ze wereldwijde proporties aan. De jonge Mohammed Bouazizi wilde 
wat van zijn leven maken. Hij studeerde hard en bereikte zelfs de 
hoogste klas van het lyceum. Maar op dat moment ging zijn vader 
dood. Hij moest dus stoppen met school en werken om het gezin te 
onderhouden.

Het kleine plaatsje Sidi Bouzid ligt in het hart van het landbouw-
gebied in centraal Tunesië. Hij sloot zich aan bij de lokale afdeling 
van een nieuwe groep, een collectief van werkeloze studenten. Maar 
net als zovele anderen kon hij niets vinden en moest daarom maar 
een beetje scharrelen als wandelende straatverkoper van groente en 
fruit. Omdat hij geen officiële vergunning had, werd hij echter voort-
durend lastiggevallen door gemeenteambtenaren en de politie – die 
het daarbij ook om steekpenningen te doen was.

Op 17 december 2010 nam een jonge vrouwelijk ambtenaar zijn 
waren opnieuw in beslag. er werd over en weer geschreeuwd: zij zou 
hem uiteindelijk ook hebben bespuwd en geslagen. Hij probeerde 
vergeefs om een klacht in te dienen, voelde zich volledig vernederd. 
Gefrustreerd liep hij naar het dichtstbijzijnde tankstation, kocht een 
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container met benzine. Hij liep daarmee naar het gebouw van de 
gouverneur, overgoot zich, stak een lucifer af, en zette zichzelf in lich-
terlaaie – als een wanhopig protest. Hij werd helemaal verbrand en 
zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Diezelfde avond hielden andere jongeren zoals hij een sit-in, maar 
werden door politie met knuppels en traangas uit elkaar geslagen. 
Sommige activisten maakten echter beelden met mobiele telefoons, 
zetten ze op sociale media in binnen- en buitenland. De verontwaar-
diging verspreidde zich zo online, alsmede het enthousiasmevirus 
voor verandering.

Mensen hadden namelijk tot dan toe het gevoel gehad dat ze 
slechts een kleine ontevreden minderheid vormden: een verschijnsel 
dat in de psychologie bekend staat als ‘pluralistic ignorance’. Maar 
door de internetcampagne kregen ze nu in plaats daarvan de indruk 
dat ze juist een overweldigende meerderheid vormden. De stemming 
en de beweging, de verontwaardiging en de actie, verspreidden zich 
zo razendsnel naar naburige gemeenten, naar de grotere steden aan 
de kust, en zelfs naar de hoofdstad.

De onrust werd al spoedig opgepikt door een freelancejournalist 
de voor Al Jazeera werkte: een tv-satelliet en kabelkanaal gesponsord 
door de steenrijke emir van Qatar. Het had langzaam door de hele 
Arabische wereld een publiek opgebouwd. Door een berichtgeving 
die gunstig afstak tegen die van concurrenten: professioneel en onaf-
hankelijk (zolang het ten minste niet het eigen Golfstaatje en zijn 
directe omgeving betrof). Dergelijke internationale media noemden 
de beweging voortaan de ‘Jasmijnrevolutie’: naar de geurige lokale 
bloem.

De oude president en de oude premier in Tunis realiseerden zich 
al spoedig dat er iets bijzonders aan de hand was. Ze beloofden extra 
voedselsubsidies, maar de menigten reageerden met: ‘We willen geen 
brood, maar waardigheid.’ Het grofste gebaar kwam toen de president 
zich liet fotograferen alsof hij meelevend was. Aan het voeteneind 
van het bed van het helemaal verbrande slachtoffer, die van onder tot 
boven als een mummie in verband was gerold, niet in staat om te 
bewegen of te spreken.
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De corrupte dictator Ben Ali bezoekt in het ziekenhuis de fruitverkoper die 
zichzelf uit protest in brand heeft gestoken (Bron: Tunisian presidency/afp, 
L’Express, 12 januari 2011, p. 53)

De president was al twintig jaar aan de macht en was zich gaan ge-
dragen als een echte sultan. Hij was getrouwd met een veel jongere 
vrouw en had toegestaan dat haar familie zich vervolgens van grote 
delen van de economie meester maakte. Ze hadden zo miljarden ver-
zameld, pronkten met hun luxe villa’s en auto’s, terwijl een groot deel 
van de bevolking nog steeds crepeerde.

Westerse bondgenoten waren lange tijd net blijven doen alsof Tu-
nesië een verantwoordelijke en democratische regering had. Maar de 
klokkenluiderswebsite Wikileaks had een memo van de Amerikaan-
se ambassadeur naar buiten gebracht waarin hij de presidentiële fa-
milie intern als niet minder dan een maffia beschreef.

Op 4 januari 2011 overleed Mohammed Bouazizi in het hospitaal. 
De demonstraties en confrontaties werden nog feller, verspreid door 
de elektronische media. Slechts tien dagen later moesten de president 
en zijn familie daarom inderhaast naar Saoedi-Arabië vluchten, naar 
verluidt met medeneming van een aantal kisten met goud (omdat 
hun overzeese bankrekeningen inmiddels bevroren waren).

De zelfverbranding van de fruitverkoper had zo een revolutie ont-
ketend. Soortgelijke gruwelijke acties hadden eerder elders ook al 
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grootschalige sociale bewegingen op gang gebracht: van Tsjecho-
Slowakije tot Vietnam en Tibet. Maar het is belangrijk daaraan toe te 
voegen dat ze ook vaak goeddeels onopgemerkt voorbijgingen en dat 
het offer goeddeels zonder effect bleef. Het is een heel specifieke sa-
menloop van omstandigheden (opgebouwde spanningen, media-
aandacht en zo meer) die maakt dat ze grote gevolgen krijgen.

Egypte en het Handboek voor geweldloos protest
Terwijl Tunesië een betrekkelijk klein land is, is egypte veruit het 
grootste in de regio. Het had zojuist de zoveelste vervalste verkiezing 
achter de rug. Ook hier bevestigde Wikileaks dat westerse ambassa-
des zich heel wel bewust waren geweest van het machtsmisbruik bij 
hun bondgenoot. Opgeleide maar werkeloze jongeren volgden dus 
het voorbeeld van de fruitverkoper en het collectief van werkeloze 
studenten in Tunesië.

een welstandige artiest-intellectueel opende zijn grote apparte-
ment in de buurt van het centrale Tahrir of Vrijheidsplein voor acti-
visten met computers en laptops, tablets en smartphones. Midden-
klassenstudenten met overzeese contacten namen daarbij aanvankelijk 
het voortouw. Zij riepen honderden, duizenden en uiteindelijk hon-
derdduizenden op om daar naartoe te komen voor een doorlopende 
demonstratie.

Terwijl de regering de traditionele media controleerde, bleken 
deze activisten behendige gebruikers van internet en het hele scala 
aan nieuwe sociale media: Twitter, Facebook, Flickr, YouTube en zo 
meer. er sloot zich zelfs een plaatselijke directeur van Google bij hen 
aan, die snel gearresteerd, maar later toch weer vrijgelaten werd.

Ze kregen ook steun van de Moslim Broederschap, die beurtelings 
verboden en oogluikend toegelaten was geweest. in heel Noord-Afri-
ka en het Midden-Oosten hadden dergelijke islamitische groepen een 
sterke sociale basis opgebouwd, door hun nauwe betrokkenheid bij 
armoedebestrijding en sociaal werk, onderwijs en gezondheidszorg 
– net als dat eerder in europa voor christenen het geval was geweest. 
Ze hadden ook meer ervaring met traditionelere vormen van poli-
tieke mobilisatie.

De buitenwereld volgde ademloos de escalerende confrontatie, 
die uiteindelijk in het hele land bijna duizend mensenlevens kostte. 
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Na weken van aarzelingen en uitstel trad de corrupte dictator Muba-
rak uiteindelijk af. Maar ondertussen was de revolutionaire vonk al 
overgeslagen naar de rest van Noord-Afrika en het Midden-Oosten: 
libië, Syrië, Jemen, Bahrein en elders.

Het westerse bondgenootschap was oorspronkelijk compleet ver-
rast door de gebeurtenissen. Maar het ging er nu toe over om de 
beweging in voorheen vijandige landen actief aan te moedigen en er 
zelfs bedekt of openlijk militair te interveniëren – zoals in libië. 
Daarentegen betoonde het zich extreem discreet wanneer de bewe-
ging in nauw bevriende landen door buitenlandse bemoeienis werd 
neergeslagen – zoals in Bahrein door Saoedi-Arabië. 

in het algemeen was navrant dat het westen de steenrijke maar 
ondemocratische golfstaten als speerpunt gebruikten, voor het af-
dwingen van democratie in de veel armere Arabische landen. De be-
geleidende mediahype was tamelijk onkritisch over de aard van de 
nu vrijkomende krachten. Daar waar vervolgens min of meer eerlijke 
verkiezingen plaatsvonden, waren moslimpartijen voorspelbaar de 
grote winnaars. en veel minder de seculier-progressieve liberalere 
groeperingen waarop de vs en europa hun hoop hadden gevestigd.

Kwamen al deze uitbarstingen helemaal spontaan? Ja en nee. Veel van 
de goedopgeleide en politiek bewuste activisten die zich hadden aan-
gesloten, hadden zich al eerder vertrouwd gemaakt met een reeks 
precieze technieken voor massaprotest en geweldloos verzet.

Ze waren ooit uitgespeld door de Amerikaanse politieke weten-
schapper Gene Sharp, neergeschreven in een handig klein boekje, en 
vertaald in vierendertig verschillende talen – met inbegrip van het 
Arabisch. 

Hijzelf en zijn medestanders hadden bovendien regelmatig cur-
sussen gegeven voor activisten in buitenlandse hoofdsteden, die vaak 
gesponsord waren door instituten gelieerd aan de Democratische en 
Republikeinse Partij, het zogenoemde ‘Freedom House’ en het minis-
terie van Buitenlandse Zaken, alsmede bijvoorbeeld bedrijven als … 
Google, Facebook en mtv.

in mijn eerdere boek Strijden om de publieke opinie heb ik laten 
zien hoe zij de Otpor-studentenbeweging in Servië hadden geholpen 
om Milosevic ten val te brengen. eén advies was om zorgvuldig de 



82 ◉ Het enthousiasmevirus

juiste symbolen te kiezen en de beweging bijvoorbeeld te noemen 
naar een herkenbare kleur of een kwetsbare plaatselijke bloem.

Op die manier hadden ze geholpen om de ‘Rozenrevolutie’ in 
Georgië te bewerken, de Oranjerevolutie in Oekraïne, de Roze- of 
Tulpenrevolutie in Kirgizië, en soortgelijke bewegingen in Wit-Rus-
land en andere voormalige Sovjetrepublieken. Ditmaal bleek ook 
weer dat Gene Sharp en de zijnen eerder sleutelfiguren van de her-
vormingsbeweging in egypte en de andere opstandige Arabische 
landen hadden getraind.

een kerngroep van activisten was dus enigszins voorbereid ge-
weest. Maar het was een illusie te denken dat ze met een toverstok de 
overweldigende problemen van die landen konden oplossen. Over-
bevolking en onderontwikkeling, een scheefgegroeide economie en 
ongunstige handelsvoorwaarden maakten het onwaarschijnlijk dat 
nieuwe regeringen in de regio gemakkelijk een echte nieuwe start 
zouden kunnen maken.

Een Chinese protestgolf, verspreid door Twitter
China ontwikkelt zich snel: vooral de oostkust, de rivierdelta’s, de 
grootste metropolen, met een goed opgeleide en steeds zelfbewustere 
middenklasse. Die werkt vaak in hoge wolkenkrabberkantoren en 
woont in grote appartementencomplexen, verbonden door brede 
boulevards en een ondergronds netwerk. De kernsteden hebben ook 
grote nieuwe vliegvelden en grote nieuwe stations.

De aanleg van achttienduizend kilometer hogesnelheidslijnen is 
waarschijnlijk het grootste en duurste project van publieke werken 
dat ooit in de wereldgeschiedenis ondernomen is. Maar de ‘can do’-
houding van de managers leidt vaak tot overtreding van regels. Voor 
de onteigening van bewoners en de sloop van oude gebouwen.

er zijn dus regelmatig golven van verontwaardiging: over bam-
boesteigers die in de brand vliegen, scholen die instorten na aardbe-
vingen, zuivelproducten waarmee geknoeid is en vooral ook ambte-
naren die steekpenningen aannemen. een half jaar eerder was de 
minister van spoorwegen bijvoorbeeld al gevangengezet wegens cor-
ruptie.

Op een zomerse zaterdag in 2011 was er een eerste groot ongeluk, 
op een nieuw geopend stuk met verhoogd spoor. eén trein moest 
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stoppen, een ander vloog er bovenop, waardoor verscheidene wagons 
naar de grond diep beneden stortten. Veertig passagiers werden ge-
dood, tweehonderd raakten gewond. De autoriteiten gaven de schuld 
al snel aan een blikseminslag, die de signalen en het veiligheidssys-
teem zou hebben geblokkeerd.

Maar in plaats van de wrakken te bergen voor grondig onderzoek, 
begon men ze al snel te begraven onder de grond, om de weg vrij te 
maken voor een snelle hervatting van de dienstregeling. Pas veel later 
gaf men toe dat ook ontwerpfouten, onvoldoende training en misma-
nagement een rol gespeeld hadden.

Maar burgers waren al meteen aan het twijfelen geslagen. Twee 
dagen na het ongeluk was bij een nieuwsitem op de officiële televisie 
de retorische vraag gesteld: ‘Als niemand helemaal veilig kan zijn, 
willen we dit soort snelheden dan wel? Kunnen we wel een glas melk 
drinken dat veilig is? Kunnen we in een appartementencomplex wo-
nen dat niet instort? … China, doe het rustiger aan. Als je te snel wilt 
zijn, laat je de zielen van de mensen achter je.’ een nationale tv-pro-
ducent werd daarop ontslagen en een nieuwslezer twitterde: ‘Mijn 
lippen zijn verzegeld.’

Maar in de loop van de volgende week werden sommige artikelen 
in onafhankelijke kranten steeds kritischer. uit vrees dat deze toon 
bij het naderen van het volgende weekend nog uitgesprokener zou 
worden, besloot de propaganda-afdeling van de Communistische 
Partij in te grijpen. Op vrijdag stuurde ze strikte orders naar alle dag-
bladen: eerst om negen uur ’s avonds, vervolgens om tien uur en nog 
weer opnieuw om middernacht.

Voor het eerst werden die instructies echter meteen naar het pu-
bliek doorgelekt. Ze hielden in: geen artikelen op de voorpagina, geen 
commentaar. Alleen de afgezwakte reportages van het nationale pers-
bureau Xinhua. Niets over de veronderstelde oorzaken. Nadruk op 
de reddingsoperaties en de miraculeuze bevrijding van een kleuter, 
bijna een volle dag na de crash.

Journalisten uitten hun frustratie op internet. ‘Deze avond ver-
vangen honderden kranten hun [deels al opgemaakte] pagina’s; dui-
zenden verslaggevers zien hun verhalen ingetrokken worden. Tien-
duizenden geesten kunnen niet in vrede rusten; honderden miljoenen 
waarheden worden toegedekt’, zo schreef een redacteur. ‘Dit land 
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wordt vernederd door vele kwaadaardige handen.’ een ander voegde 
daar uitdagend aan toe: ‘ik laat de pagina nog liever leeg met één 
woord – sprakeloos.’

Vooral de zakenkranten waren langzamerhand steeds serieuzer 
en moediger geworden. Twee ervan moesten nu elk acht pagina’s ver-
scheuren. Maar een derde beweerde dat de instructies haar niet op 
tijd bereikt hadden om de persen nog stil te kunnen zetten. een van 
haar commentaren zei: ‘We zijn allen passagiers van deze op hol ge-
slagen trein.’ Ondertussen wendden steeds meer mensen zich tot in-
ternet, dat op dit moment al bijna een half miljard gebruikers had: 
merendeels iets welvarender, hoger opgeleid, stedelijk en jong.

Dat meldde dat de autoriteiten families van slachtoffers al spoedig 
een schadevergoeding hadden geboden overeenkomend met een be-
drag van vijftigduizend euro, maar dat advocaten de zaak niet voor 
de rechtbank mochten brengen. Sommigen hadden verontwaardigd 
gereageerd: ‘Wij zijn familieleden van eersteklaspassagiers. We willen 
geen compensatie, maar eerlijke antwoorden.’

Het meest verbazend was echter de explosie van ‘weibo’s’ of 
tweets. Het land had twee diensten overeenkomend met Twitter, met 
een totaal van niet minder dan 340 miljoen deelnemers. Het eerste 
nieuws van de crash was verspreid door een microblogger die vlak bij 
de plaats des onheils woonde. in de loop van de week kwam een ware 
tsunami van 26 miljoen tweets over het onderwerp op gang, vele uit-
gesproken kritisch. Mensen staken elkaar kennelijk aan.

De afdelingen voor censuur konden ze simpelweg niet allemaal 
verwijderen, de sluiswachters werden overspoeld. Ook al had een re-
geringskrant een jaar eerder per ongeluk onthuld dat de autoriteiten 
in één enkele onbelangrijke provincie niet minder dan 650 nieuwe 
medewerkers (vooral studenten) zochten om de ‘politiek correcte’ lijn 
op het web uit te dragen. Zonder effect, zo concludeerde een profes-
sor in de communicatiewetenschap. ‘De geest is uit de fles.’ Kort 
daarop werden echter nieuwe regels voorgesteld, die tweets zonder of 
onder een valse naam moesten tegengaan, alsmede het citeren daar-
van door de media.
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Conclusie 
Vroege sociale bewegingen laten zien dat een emotievirus zich kan 
verspreiden vér voorbij een welomschreven tijd en plaats. Sommige 
mensen voelen zich ongemakkelijk over te snelle sociale verandering 
en zetten zich schrap. Conservatieve christenen geconfronteerd met 
voortgaande secularisering kunnen zo hun hoop vestigen op een 
spoedige terugkeer van de Messias en het einde der Tijden. 

Anderen voelen daarentegen ongenoegen over te trage sociale 
verandering. De babyboomers van na de oorlog voelden zich niet op 
hun gemak in de wereld van hun ouders en begonnen midden jaren 
zestig een generationele rebellie.

Meer recentelijk heeft de zelfverbranding van een eenvoudige 
fruitverkoper een revolutie losgemaakt in Tunesië, die zich verspreid-
de naar het naburige egypte, de rest van Noord-Afrika en het Mid-
den-Oosten. Ten slotte verspreidden de protesten zich zelfs naar eu-
ropa en Amerika, met de Occupy Wall Street-beweging, waar we het 
aan het begin van dit boek al even over hadden. 

Dergelijke epidemieën kunnen dus bij gelegenheid erg besmet-
telijk zijn. Maar hoe zit dat bij formele organisaties: kunnen die ook 
aangestoken worden?





6  Formele organisaties, 
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werknemers

Jonge sociale bewegingen zijn wispelturig en vluchtig, volwassen or-
ganisaties zijn solide en stabiel. Of toch maar ten dele? Het zou op-
nieuw een optische illusie kunnen zijn. Zichtbare formele organisaties 
vormen in werkelijkheid namelijk maar de tip van de sociaalpsycho-
logische ijsberg. Onzichtbare informele organisatie en communicatie 
verbergen zich daar namelijk achter en onder – en zijn zeker zo bepa-
lend voor het soepel functioneren ervan.

Dat is ook waarom management, en met name ‘humanrelations-
management’, zo vaak ontsporen – vooral onder oplopende druk. Ze 
kunnen wel periodieke enquêtes houden over personeelstevreden-
heid, maar zijn daarmee nog niet per se in staat om de ware motiva-
ties en emoties van de werknemers te doorgronden – laat staan te 
hanteren. 

in dit hoofdstuk kijken we naar beide uitersten. Naar overtrokken 
zelfvertrouwen, hubris en een ‘can do’-houding – vooral in hogere 
functies – en demoralisatie op de lagere werkvloer. Wat is het effect 
van bepaalde managementstijlen op de cultuur, het klimaat en het 
moreel in de organisatie? en wat gebeurt er als werknemers bij her-
haling al te zeer onder druk worden gezet?

nasa en hubris, ‘can do’ en ‘groupthink’
nasa staat voor de National Aeronautics and Space Administration 
in de vs. Het budget is nu achttien miljard dollar per jaar. Dat is een 
hoop geld, en er gaan regelmatig stemmen op om dat beter te beheer-
sen of terug te dringen. Hoewel de lanceringen al peperduur zijn, 
heeft nasa dus daarom ook altijd een aanzienlijk percentage gereser-
veerd voor … enscenering en public relations.
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Dure ontwerpers uit Parijs en Hollywood werden ingehuurd om 
over de presentatie van de kleinste details mee te denken: van de 
kleur van de ruimtepakken tot aan het uitlichten van de lanceerplaat-
sen – om een geïdealiseerd beeld uit te dragen, van een onbegrensd 
geloof in de technische vooruitgang. 

Dat maakt het des te navranter dat het shuttleprogramma uitein-
delijk moest worden afgeblazen – na dertig jaar en de uiteindelijke 
voltooiing van het internationale ruimtestation. Omdat er als gevolg 
van aanwijsbare tekortkomingen in het ontwerp en het veiligheids-
toezicht een ontoelaatbaar hoog ongevalpercentage was, van maar 
liefst 1,5 procent. een veel te hoog overlijdensrisico waaraan je je 
beste medewerkers eigenlijk niet kunt blootstellen.

Het ruimteveer Columbia was in 2003 verbrand bij zijn terugkeer 
in de atmosfeer en alle zeven bemanningsleden waren daarbij gedood. 
De externe tanks waren geïsoleerd door schuim. Maar tijdens de lan-
cering was daar een stuk ter grootte van een koffer vanaf gevallen. 

Het had de keramische tegels op de linkervleugel beschadigd, ge-
maakt om een wrijvingshitte van meer dan vijftienhonderd graden 
Celsius te weerstaan. in de oorspronkelijke specificaties had gestaan 
dat dit onder géén beding zou mogen gebeuren. Maar voorzorgen 
waren opzijgeschoven door de hoge druk om binnen de gestelde ter-
mijnen te presteren.

Hoewel het incident met de Columbia al bij de lancering was op-
gemerkt, hadden risicomanagers bovendien voorbarig besloten dat 
er niets meer aan te doen was – wat achteraf onjuist bleek. Na de 
ramp werden verdere lanceringen voor twee jaar opgeschort en 
moesten Russische shuttles de pendels naar het ruimtestation zolang 
overnemen. een onderzoekcommissie vond dat er grove tekortko-
mingen in de procedures waren geweest. en dat de lessen van een 
eerdere soortgelijke ramp alweer helemaal vergeten waren.

Want zeventien jaar eerder was het ruimteveer Challenger na de 
lancering verbrand, waarbij ook zeven bemanningsleden waren om-
gekomen. Die keer had een rubberen ring door de kou niet goed af-
gesloten, waardoor brandstof naar buiten kon lekken en vlam kon 
vatten. 

Ook hier bleken ingenieurs bij zowel nasa als de onderaannemer 
al ruim van tevoren voor dit gevaar te hebben gewaarschuwd. De 
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onderzoekscommissie probeerde dit toe te dekken, totdat de bril-
jante fysicus Richard Feynman daar een stokje voor stak – tijdens een 
hearing die op televisie werd uitgezonden.

Hij vroeg om een glas water en een paar ijsblokjes. Deed er daar-
na een soortgelijk stuk rubber in om te laten zien dat dit hierdoor zijn 
soepelheid verloor en breekbaar werd. Ook hier moest de slotconclu-
sie luiden dat er grove tekortkomingen waren geweest: in zowel het 
ontwerp als het veiligheidstoezicht. Die werden toegeschreven aan de 
besluitvormingscultuur in de betreffende afdelingen en aan een soci-
aalpsychologisch verschijnsel dat ‘groupthink’ was gaan heten – 
waardoor waarschuwingen en kritiek waren weggewuifd.

De explosie van de Challenger van nasa in 1986 (Bron: Kennedy Space 
Center, Wikimedia Commons)

‘Groupthink’ of groepsdenken komt vaak voor in teams van deskun-
digen met een soortgelijke achtergrond en een stoere ‘can do’-hou-
ding die onder druk komen te staan. Technische redeneringen krij-
gen dan bijvoorbeeld de overhand. De oordelen beginnen al snel 
gelijk te lopen; er ontstaat een verborgen tendens tot conformiteit en 
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consensus. Tegenwerpingen en alternatieve gezichtpunten worden te 
lichtvaardig verworpen.

er is ook een verborgen gevoel van intellectuele en morele supe-
rioriteit, ten opzichte van het gezond verstand van gewone leken in 
de organisatie en buitenwereld. Maar het blijkt dat zelfs ‘de besten en 
de slimsten’ zich in crisissituaties gemakkelijk laten meeslepen; zowel 
bij overheidsinstellingen als in bedrijven. Men moet dus welbewust 
maatregelen nemen tegen die tendensen. Bijvoorbeeld door een ‘ad-
vocaat van de duivel’ aan te wijzen, wiens rol het is om essentiële 
vragen hardnekkig te blijven stellen.

Het begrip was oorspronkelijk ontwikkeld in een reeks studies 
van irving Janis en gepubliceerd in het boek Victims of groupthink. 
Hij had gekeken naar een aantal rampen in het buitenlandse en de-
fensiebeleid – met betrekking tot Pearl Harbour, Vietnam en de mis-
lukte invasie in de Cubaanse ‘Varkensbaai’ (waar met Amerikaanse 
steun een ballingenleger was geland om Castro te verdrijven, maar 
dat al snel gevangengenomen werd). Janis liet bijvoorbeeld zien dat 
in dat laatste geval de lokale steun enorm was overschat en de tegen-
aanval was onderschat, waardoor men de onmogelijke keuze moest 
maken tussen capituleren of escaleren. 

Bij de Cubaanse rakettencrisis die hier anderhalf jaar later uit 
voortkwam, zou ‘groupthink’ daarentegen volgens de officiële versie 
voorkomen zijn en een duidelijke overwinning zijn behaald. later 
bleek echter dat die op een flagrante leugen had berust. Sovjetleider 
Chroesjtsjov had er weliswaar mee ingestemd om de Russische raket-
installaties weer te ontmantelen, maar alleen tegenover de vertrou-
welijke toezegging van vs-leider Kennedy om dat dan ook met soort-
gelijke Amerikaanse installaties in Turkije te doen. een cruciale 
concessie die tot op de huidige dag in de meeste westerse geschiede-
nisboeken ongenoemd blijft.

Het algemene begrip ‘groupthink’ raakte sindsdien breed aan-
vaard en werd de laatste jaren ook weer aangehaald met betrekking 
tot de problematische militaire interventies in Afghanistan en irak.

De overmoed van hoofddirecteuren en hun fusiemanie
De krediet- en schuldencrisis in Amerika en europa lieten zien dat 
een snelle opeenvolging van fusies en overnames reusachtige finan-
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ciële instellingen had geschapen die te groot waren geworden om nog 
‘om te (kunnen) laten vallen’. Wat betekende dat overheden en belas-
tingbetalers telkens opnieuw moesten bijspringen. 

Maar hoe zat dat in andere sectoren? iedereen had altijd aange-
nomen dat enthousiaste overnames zonder uitzondering schaalvoor-
deel zouden opleveren. Maar was dat wel echt het geval, of was dat 
ook vaak een illusie? een breed scala aan meta-analyses was namelijk 
inmiddels tot heel andere conclusies gekomen. laten we daar eens 
wat uitvoeriger bij stilstaan.

er zijn gedurende de twintigste eeuw vijf golven van fusies en 
overnames geweest – drie na de oorlog, ook gerelateerd aan trends 
zoals europese eenwording, Atlantische samenwerking en globalise-
ring. Tientallen academici hadden daarvan in totaal zo’n vijfentwin-
tigduizend fusies en overnames onderzocht. 

Hun inschattingen over het falen daarvan liepen uiteen van … 65 
tot 85 procent. De golf vlak voor de laatste eeuwwisseling kostte een 
geschatte 12.000 miljard dollar aan totale investeringen. Driekwart 
hiervan betrof Amerikaanse en europese bedrijven, en driekwart 
daarvan … schoot tekort.

De analyses keken naar allerlei criteria. Hadden de fusies en over-
names de waarde voor aandeelhouders vergroot? Ze hadden vaak 
inderdaad aanvankelijk de waarde van de overnamedoelen omhoog-
gejaagd, maar tegelijkertijd de waarde van de overnemers vermin-
derd. Op lange termijn bleek hun gezamenlijke waarde niet ingrij-
pend te zijn gestegen. Hadden ze de omzet of de winst van de 
gezamenlijke ondernemingen dan vergroot? Ook niet echt.

Hadden ze de productiviteit en innovatie soms vergroot, bijvoor-
beeld als gemeten door het aantal aangevraagde patenten? evenmin. 
integendeel, zo werd gezegd: ze hadden zeker 1 procent van het inko-
men opgeslokt, dat anders aan ‘research and development’ had kun-
nen worden besteed. Alleen kleine en middelgrote ondernemingen 
behaalden zo regelmatig voordelen, maar voor grote bedrijven waren 
de resultaten veelal neutraal of zelfs negatief. in alle sectoren.

Wat drijft deze fusies en overnames dan? Niet economische maar 
psychologische factoren, zo lijkt het, uiteenlopend van overmoed tot 
angst. De meeste grote bedrijven worden geleid door een kleine be-
stuurlijke elite aan de top, die niet noodzakelijkerwijs precies dezelf-
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de belangen heeft als de formele eigenaren – de aandeelhouders. Het 
ego en de hubris van die top spelen kennelijk een belangrijke rol, net 
als hun stoere ‘can do’-houding.

Omdat de vergrote bedrijven de topmensen hogere benchmark-
salarissen, bonussen en opties brengen, evenals een hogere status en 
maatschappelijk aanzien. Zoals ik al signaleerde in mijn eerdere boek 
Gek met geld volgen dergelijke overmoedige initiatieven vaak op de 
uitverkiezing van de ceo tot ‘manager van het jaar’ of andere compli-
menten. Dit leidt ook vaak tot profilering in de vakbladen van het 
eigen wereldje, en staat bekend als de ‘vloek van het omslag’. Maar er 
zit ook een andere kant aan.

Hans Schenk en een collega van de universiteit van utrecht deden 
veel van het hiervoor aangehaalde onderzoek en stelden een ‘mini-
max’-verklaring voor: managers zouden hun kansen willen minima-
liseren, op een maximaal verlies. in overeenstemming met de be-
roemde ‘prospect theory’, van Daniel Kahneman en een collega, 
wezen zij erop dat de ‘hoop op winst’ vaak een veel minder krachtige 
motivator is dan de ‘angst voor verlies’ en spijt.

Als één bedrijf het initiatief neemt tot een grote overname, zou dit 
anderen in dezelfde sector er dus toe verleiden het voorbeeld zo snel 
mogelijk te volgen – gewoon uit angst om achter te blijven. Als ze de 
omvang niet ook snel vergroten, zo denken managers daarbij, verspe-
len ze hun strategische positie en kunnen zelf een overnamedoel wor-
den. Ze willen dat voor blijven. Op deze manier wordt het een virus 
dat een besmettelijke stemming verspreidt: het brengt een cascade en 
golf van navolging teweeg.

Maar een belangrijk probleem is het volgende. De culturen en 
ongeschreven gewoonten van de fuserende ondernemingen en afde-
lingen, van hoog tot laag, passen vaak niet zomaar bij elkaar. Rom-
melige reorganisaties worden daardoor vaak gevolgd door steeds 
nieuwe rommelige reorganisaties. Besloten door de verkeerde men-
sen, met de verkeerde vaardigheden: meestal vooral financieel en 
technisch, maar niet sociaal en psychologisch.

Het gaat ruw en snel, in plaats van voorzichtig en traag, en ook 
hier levert zo’n 70 procent niet de bedoelde resultaten op. Bij de sa-
menvoeging van ict-afdelingen en -systemen loopt het vaak nog 
rampzaliger af – vooral ook bij overheden. Denk aan de steeds terug-
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kerende problemen op dat gebied in het Nederland van de laatste 
jaren.

Dit alles vraagt een hoge prijs van werknemers. Veel sleutelfiguren 
worden ontslagen of vertrekken uit zichzelf, ‘menselijk kapitaal’ en 
ervaring worden zo vernietigd, het moreel van degenen die achter-
blijven, wordt ernstig ondermijnd. De hubris van topmanagers ver-
taalt zich zo vaak in de demoralisatie van gewone werknemers. Ook 
al wordt dat vaak pas vele jaren later zichtbaar – en wordt het ver-
band zelden gelegd.

Een wilde staking bij een luchtvaartmaatschappij
Management is traditioneel gefocust op het maximaliseren van ‘ratio-
nele efficiency’ door objectieve procedures en veel minder op het 
belang van de ‘collectieve subjectiviteit’ van de groep. Dit geldt met 
name ook voor hightechbedrijven geleid door een elite van ‘can do’-
ingenieurs die de organisatie volgens een klassieke studie van bij-
voorbeeld Gareth Morgan vaak impliciet zien als een machine, in 
plaats van als een menselijk geheel – waarbinnen onbewuste motie-
ven en emoties dus noodzakelijk een grote rol spelen. Ze verwachten 
ook te veel van top-downsturing en hebben soms niet bijtijds in de 
gaten dat de bottom-upfeedback te wensen overlaat.

De afgelopen decennia is de organisatietheorie echter steeds meer 
aandacht gaan besteden aan dit soort schijnbaar ongrijpbare facto-
ren. Bijvoorbeeld aan de specifieke mentaliteit die voor bepaalde vak-
ken nodig is. Zoals bij beroepen die veel met leven en dood te maken 
hebben: ambulancepersoneel, geestelijken, doktoren, brandweer-
mannen, vroedvrouwen, politieagenten, verpleegsters, militairen, 
begrafenisondernemers en vele anderen. 

Ze vragen allemaal om een bepaald soort persoonlijkheid en op-
treden, met bijbehorende vormen van ‘emotion management’. Som-
mige mensen zullen zich tot dergelijke taken aangetrokken voelen, 
anderen juist helemaal niet. Twee heel andere voorbeelden zijn pilo-
ten en stewardessen.

De luchtvaartindustrie heeft de laatste decennia snelle verande-
ringen doorgemaakt. Nationale autoriteiten waren gewend geweest 
nationale vliegmaatschappijen te begunstigen. Die vroegen forse prij-
zen en betaalden forse lonen – vooral aan vliegend personeel dat ook 
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gemakkelijk naar het buitenland zou kunnen vertrekken. Nadat de 
deregulatie doorzette, ontstond er echter een neerwaartse druk op 
zowel ticketprijzen als de salarissen; de werknemers moesten boven-
dien harder en efficiënter gaan werken. Maar dit dreigde het moreel 
te ondermijnen en stil ressentiment op te roepen.

laten we naar een concreet voorbeeld kijken. De baas van de klm 
werd over dergelijke pijnpunten geïnterviewd door het nieuwsweek-
blad Elsevier, zei dat ze voortaan op allerlei kosten moesten gaan 
besparen en voegde er terloops aan toe dat ook de goedbetaalde pi-
loten misschien een veer moesten laten. Tot zijn schrik leidde dat ene 
zinnetje … tot de uitbraak van een nooit vertoonde wilde staking.

Als massapsycholoog bood ik aan een beperkt onderzoek te doen, 
over wat daar aan emoties onder lag. Dus de gevoelens over het werk 
en het bedrijf onder piloten, en ook onder stewardessen (waar een 
hoog ziekteverzuim bestond). Het bedrijf hield al een jaarlijkse en-
quête over personeelstevredenheid, maar die was geleidelijk aan 
steeds langer en gedetailleerder geworden – vooral gefocust op al-
lerlei praktische vragen. 

De laatste versie was zoals dat hoort geëindigd met een ‘open’ 
vraag, waarbij men nog wat persoonlijks kwijt kon. Maar omdat de 
tijd en het geld op waren, was daar helemaal niets meer mee gedaan. 
Hoewel ik er al snel achter kwam dat die antwoorden heel veelzeg-
gend waren geweest over veranderingen in het klimaat en moreel.

ik maakte dus halfgestructureerde persoonlijke diepte-interviews 
met een paar dozijn piloten en stewards/stewardessen. Verspreid over 
verschillende rangen en categorieën, om representatief te zijn. De 
gesprekken werden opgenomen, integraal uitgetypt, georganiseerd 
volgens thema en ten slotte geanalyseerd op impliciete boodschappen 
en verborgen emoties. er was een hele reeks verrassende uitkomsten; 
ik beperk me tot enkele die sindsdien naar buiten kwamen.

er bleek natuurlijk een groot verschil in mentaliteit en omgangs-
vormen in de cockpit en de cabine te zijn. in de cockpit zaten meren-
deels mannen, met een technische oriëntatie en een ‘can do’-houding, 
die bovendien meenden uitsluitend rationeel te zijn. De meesten wa-
ren geworven via slechts twee routes: de luchtvaartschool en de lucht-
macht. Die kenden elkaar dus ook al sinds ze jongvolwassen mannen 
waren geweest.



Formele organisaties, hightech en het moreel van werknemers ◉ 95

Het bedrijf had bovendien een vaste manier om ze promotie te 
laten maken. eerst tweede piloot op een klein toestel, dan tweede 
piloot op een groot toestel, vervolgens eerste piloot op een klein toe-
stel en ten slotte eerste piloot op een groot toestel. Ze waren dus als 
een schietspoel door het corps heen en weer geschoten, hadden een 
hecht weefsel van onderlinge betrokkenheid ontwikkeld en een uit-
zonderlijk sterk ‘esprit de corps’.

Frustraties over steeds strakkere procedures en tekortschietende 
faciliteiten door bezuinigingen, waren allang onderling besproken 
maar nu pas naar buiten uitgebarsten. ik herinner me één detail dat 
eruit sprong. eén piloot vertelde over een opeenvolging van logis-
tieke nachtmerries. Maar toen zijn chef hem voor de kerst persoon-
lijk had bedankt en hem daarbij een mooie fles wijn had overhan-
digd, was hij in tranen uitgebarsten. Het waren dus geen robots, en 
weggestopte gevoelens speelden wel degelijk een grote rol.

in de cabine achter de cockpit waren vrouwen daarentegen in de 
meerderheid. Ze waren lang geselecteerd op jeugdige leeftijd en een 
knap uiterlijk, maar ook op vriendelijkheid en besluitvaardigheid. 
Volgens een klassieke Amerikaanse studie was de cabine een soort 
klein theatertje. Achter de gesloten gordijntjes van de pantry konden 
ze onder elkaar fluisteren. Maar als die eenmaal opengingen, moest 
de show beginnen.

Ze moesten niet aflatende behulpzaamheid en opgewektheid to-
nen. in tegenstelling tot de piloten waren zij op hun socio-emotione-
le vaardigheden geselecteerd. Maar hun onregelmatige schema’s en 
langdurige afwezigheden belastten hun thuisleven: met vrienden en 
familie, soms met partners of een heel enkele keer zelfs kinderen. Dat 
droeg bij tot het hoge ziekteverzuim.

Natuurlijk kwamen er ook veel andere thema’s naar boven, die 
nader licht wierpen op het moreel dat onder druk stond. enerzijds 
hebben luchtvaartmaatschappijen vaak militaire, technische en bu-
reaucratische sporen in hun organisatie, met een sterke nadruk op 
heel strikte procedures. Anderzijds beschouwden zij zich ook als 
‘vlaggendrager’ van het land. De kleuren van het bedrijf stonden voor 
nationale trots: zowel voor het personeel als veel klanten. Maar die 
trots brokkelde nu af.
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De spanning tussen de rationaliteit van de organisatie aan de op-
pervlakte en de verschillende emoties die daar onder verscholen lig-
gen, wordt dus: a) niet altijd goed onderkend, b) niet altijd goed be-
grepen en c) niet altijd goed gehanteerd. Bijvoorbeeld op terreinen 
als supervisie, senioriteit, privileges en secundaire arbeidsvoorwaar-
den. Andere onderzoekers en adviseurs kwamen vaak tot vergelijk-
bare conclusies. in de daaropvolgende jaren werd een aantal ingrij-
pende veranderingen in de organisatie en de procedures doorgevoerd.

France Telecom: een epidemie van zelfmoorden aan het werk
laten we nu naar een veel extremer voorbeeld uit de hightechsector 
kijken, van hubris in de top en demoralisatie aan de basis. Volgens 
nieuwe europese richtlijnen moesten veel bestaande semioverheids-
bedrijven worden geprivatiseerd: zoals water en energie, transport en 
communicatie. 

De voormalige ptt’s werden opgesplitst in post, pakketten en te-
lecom. Die laatste onderdelen investeerden en expandeerden vervol-
gens veel te veel tijdens de internetboom. Nadat die zeepbel in 2000 
was gebarsten, moesten de kosten weer versneld worden terugge-
schroefd, en de productiviteit opgevoerd.

Frankrijk is daarbij een bijzonder geval. ik heb er een groot deel 
van mijn volwassen leven mede gewoond, maar het blijft me verba-
zen hoe hiërarchisch de verhoudingen er nog steeds zijn: in de poli-
tiek, in de maatschappij en in het bedrijfsleven. De privatisering van 
France Telecom was halfslachtig geweest. een kwart van de aandelen 
was nog in handen van de overheid en twee derde van de werkne-
mers was eigenlijk ambtenaar gebleven.

Nadat ze veel te veel hadden betaald voor de overname van hun 
Britse concurrent Orange, dwong het barsten van de internetzeepbel 
ze weer versneld in te krimpen. een eerste groep van twintigduizend 
werknemers vertrok min of meer vrijwillig, maar voor een tweede 
groep van twintigduizend was dat veel moeilijker. 

Technische mensen werden naar commerciële functies overge-
plaatst. Sommigen werden bij callcenters neergezet. Waar ze te horen 
kregen dat ze ‘het conversatiescript’ nauwkeurig moesten volgen, niet 
meer dan gemiddeld drie minuten aan een klant mochten besteden 
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en dat ze een deel daarvan ook nog moesten gebruiken om die klant 
duurdere diensten aan te praten.

ik weet het uit eigen ervaring, want in mijn vele jaren als klant 
hebben ze nog nooit een probleem voor me opgelost en er altijd al-
leen maar steeds meer bijgemaakt. ‘Het is de hel’, zo bevestigde een 
nieuwe employee van een callcenter. en voegde daaraan toe dat velen 
op het werk daarom ‘Het Doosje’ onder handbereik hielden. Met an-
tidepressiva.

er werd een nieuw ‘managementteam’ aangesteld om verdere be-
zuinigingen door te voeren. Maar de nieuwe ceo was volgens een van 
zijn stafleden vooral ‘enthousiast over technologie en strategie’. Daar 
stond tegenover: ‘management is niet zijn cultuur’. er werd dus een 
plaatsvervanger aangesteld afkomstig uit een ‘global efficiency com-
pany’. Voor hem waren mensen echter slechts variabelen, zo zei een 
ander staflid, ‘psychologie is niet zijn ding’.

in een interview met een financieel blad schepte de nieuwe on-
derdirecteur zelfs op: ‘ik hou de hele tijd de druk erop – ik laat geen 
enkele manoeuvreerruimte.’ eén auteur publiceerde een monografie 
over het nieuwe systeem van ‘management door stress’ bij France 
Telecom, dat veel mensen die niet elders terechtkonden, steeds verder 
naar een zenuwinzinking dreef. 

Vele hogere stafleden gingen daarom weg. eén van hen zei: ‘Wij 
hebben gelukkig de mogelijkheid om ergens anders goede banen te 
vinden. Maar aan de basis lijden mensen in stilte. De meest kwetsba-
ren gooien zichzelf uit het raam.’

Want in de zomer van 2009 kwam het tot een uitbarsting. ‘De 
plaats waar mensen zelfmoord pleegden en de briefjes die ze achter-
lieten, lieten zien dat een grote rol werd gespeeld door problemen 
verbonden met hun beroepsomgeving’, zo zei een vertegenwoordiger 
van de vakbond. ‘Ze versterken elkaar, want elke zelfmoord maakt 
mensen fragieler en vergiftigt de werkatmosfeer.’ Maar de ceo had het 
laatdunkend over een mode van zelfmoorden.

Het bedrijf claimde dat twintig tot dertig zelfmoorden per jaar 
heel normaal was, voor een Frans bedrijf met honderdduizend werk-
nemers. Maar critici antwoordden dat het percentage onder derge-
lijke mensen in de werkzame leeftijd met een baan juist veel lager zou 
moeten zijn dan wanneer je werkelozen en bejaarden meerekende.
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Bovendien zouden zelfmoorden onder gewone omstandigheden 
vooral om persoonlijke redenen en thuis plaatsvinden, niet vanwege 
het bedrijfsklimaat en op het werk. een psychiater gespecialiseerd in 
de relaties op het werk wees ook op het spectaculaire karakter van 
veel incidenten. Zoals bij een man die een groot mes in zijn buik 
plantte, midden in de zoveelste vergadering over reorganisatie.

in het najaar van datzelfde jaar werd het ‘can do’-management-
team daarom vervangen. Verdere reorganisaties werden een tijd uit-
gesteld, vakbondsvertegenwoordigers werden meer geraadpleegd, 
managers werd verteld dat ze meer moesten letten op signalen van 
hun ondergeschikten. De medische en psychologische diensten wer-
den uitgebreid en er werden zelfs gratis hulplijnen geopend. 

‘Het bedrijf dat bekend staat om zijn autocratische en gecentrali-
seerde management, steekt nu zijn hand uit naar de arbeiders’, zo 
schreef een krant. ‘Met betrekking tot een andere kwestie zei de nieu-
we ceo: ‘De meeste geschillen zijn 90 procent emotioneel en 10 pro-
cent rationeel.’ Als we dat eerste te boven weten te komen, zo zei hij, 
‘komt de rest vanzelf.’ 

De zelfmoordepidemie vanwege de arbeidsverhoudingen stond 
niet op zichzelf. in Frankrijk was er eerder een soortgelijke golf ge-
weest bij de Renault-autofabriek: een ander publiek bedrijf dat ver-
sneld geprivatiseerd was, te snel en te hard was gepusht om ‘lean and 
mean’ te worden. 

Overzee was er later een soortgelijke golf bij het reusachtige Tai-
wanese bedrijf Foxconn, dat fabrieken met honderdduizenden arbei-
ders had op het Chinese vasteland, niet ver van Hong Kong. Daar 
stonden de werknemers onder grote druk door de eerdergenoemde 
iPad-rage. Kort daarop werd bekendgemaakt dat men daarom mil-
jarden extra zou gaan investeren … in robots.

De afgelopen jaren is er zo een heel nieuw veld van sociaalpsycho-
logisch onderzoek ontstaan. Rond massale (zelf)moorden en welke 
rol organisatie en communicatie spelen bij het verbreiden van zo’n 
epidemie.

Werken is spelen, in Silicon Valley
Het moreel van werknemers is dus van groot belang. De israëlisch-
Amerikaanse Daniel Ariely is hoogleraar in de gedragseconomie, en 
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een heel vindingrijke onderzoeker. Zijn eerdere bestseller Predictably 
irrational werd later gevolgd door The upside of irrationality, over ‘de 
onverwachte voordelen van het tarten van de logica, thuis en op het 
werk’.

Hij gaf proefpersonen bijvoorbeeld veertig stukjes van een be-
kend stuk bouwspeelgoed, waarvan ze dan een lego Bionicle-ge-
vechtsrobot moesten maken. Die moesten dan natuurlijk later weer 
uit elkaar gehaald worden, voor hergebruik. in één conditie gebeurde 
dit pas achteraf, in een andere conditie gebeurde dit echter voor hun 
neus, terwijl ze nog met de volgende bezig waren. Die laatste conditie 
werkte natuurlijk demoraliserend en leidde tot lagere voltooide aan-
tallen per tijdseenheid. 

Motivatie is dus de sleutel tot arbeidsprestatie. Allerlei factoren 
spelen een rol: van een faire behandeling tot redelijke omstandighe-
den en beloning. Deze les lijkt met name goed geleerd te zijn in Sili-
con Valley bij San Francisco in Californië – met een gefocuste maar 
toch relaxte werkomgeving. een van de meest succesvolle bedrijven 
daar is natuurlijk Google. 

Het verhaal van Google is welbekend. Vlak voor de laatste eeuw-
wisseling bedachten twee promotiestudenten aan de naburige top-
universiteit Stanford een betere manier om het wereldwijde web af te 
zoeken en stichtten daarmee vervolgens een bedrijfje in de spreek-
woordelijke garage. Vandaag de dag verloopt twee derde van alle web 
searches via hen; in mei 2011 passeerden ze de grens van een miljard 
zoekvragen … per dag.

Ze verdienen goed geld met het bevoorrechten van bepaalde 
zoekresultaten in de presentatie en door er advertenties naast te 
plaatsen. Maar ook door ‘fine tuning’ en ‘targeting’, met behulp van 
‘data mining’ over gebruikersgedrag. Hoewel hun bedrijfsslogan 
‘Don’t be evil’ is, tonen ze daarbij overigens opvallend weinig respect 
voor ouderwetse begrippen als privacy.

De groep Privacy international gaf ze dan ook de laagst mogelijke 
score. De kritische consumenten van Google Watch stelden vast dat 
het bedrijf ‘cookies’ plaatste met een levensduur van meer dan twee-
endertig jaar. De directeur van Google gaf verder toe dat ‘het moge-
lijk is dat al die informatie aan de autoriteiten ter beschikking kan 



100 ◉ Het enthousiasmevirus

worden gesteld.’ Amerikaanse autoriteiten, wel te verstaan, niet per 
se andere.

Op een recente ‘Techonomy’-conferentie voorspelde hij ook dat 
internet zich zou ontwikkelen naar ‘werkelijke transparantie en geen 
anonimiteit’. en hij schepte op: ‘Als ik naar genoeg van je berichten 
en je locatie kijk, en kunstmatige intelligentie gebruik, kunnen we 
voorspellen waar je daarna naartoe gaat.’ 

Ze kunnen onze personal computers al feilloos in de gaten hou-
den, maar moedigen ons nu aan om al ons privémateriaal … voort-
aan op hun ‘cloud servers’ te plaatsen. Dat klinkt toch wel erg als de 
alwetende Big Brother, waar George Orwell in zijn afschrikwekkende 
sciencefiction klassieker 1984 voor waarschuwde. Ook al hebben ze 
tegelijkertijd een miljard voor verschillende goede doelen uitgetrok-
ken, dat dan weer wel.

Google verdient dan ook heel erg veel geld en blijft zich in alle 
voorstelbare richtingen uitbreiden – laatstelijk bijvoorbeeld door Mo-
torola op te kopen voor de strijd met Apple. Het heeft daarom ook 
een heel vernieuwingsgezind bedrijfsklimaat nodig. Het investeert 
dus sterk in voorbeeldige faciliteiten, die het moreel van de werkne-
mers hoog moeten houden. Zoals bij de beroemde campus rond het 
hoofdkwartier in Mountain View, Californië; maar ook voor een 
nieuwer gelijksoortig gebouw in Manhattan, New York, en op andere 
locaties.

Het hoofdkwartier is licht en helder, van staal en glas. Het ont-
vangt zijn energie deels uit zonnepanelen en de gazons worden bij-
gehouden door … schapen. ‘De lobby is uitgerust met een piano, la-
valampen, oude servers en een projectie van zoekvragen op de wand. 
De gangen staan vol met fietsen en exercise balls.’

iedere employee heeft toegang tot de recreatiecentra van het be-
drijf. Ze omvatten een trainingsruimte, ‘verkleedruimten, was- en 
droogmachines, een massagekamer, allerlei videogames enzovoort’. 
er is 24/7 voedsel beschikbaar, zodat werknemers ’s avonds en in het 
weekend door kunnen werken – als ze dat willen. 

iedere vrijdagmiddag was er lang een bijeenkomst van alle werk-
nemers – in het echt of virtueel. Om te bezien wat was bereikt en wat 
de volgende stappen waren. Om het enthousiasmevirus volop in le-
ven te houden. Het bedrijf bevordert ook een speelse atmosfeer, door 
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‘paaseieren’ op te nemen bij al te voor de hand liggende zoekresulta-
ten, en jaarlijkse 1 aprilgrappen. enkele van hun roemruchte motto’s 
zijn: ‘Je kunt serieus zijn zonder een pak aan te hebben’ en ‘Werk 
moet uitdagend en leuk zijn.’

Onder de ‘vrijetijdsregel’ kunnen werknemers 20 procent van hun 
tijd (ofwel een volle dag per week) besteden aan hun persoonlijke 
onderzoekshobby’s. Volgens een vicepresident komt de helft van alle 
nieuwe producten zo voort uit dergelijke projecten. Denk aan allerlei 
verbeteringen op het hele portfolio van AdSense, Android, Chrome, 
Google+, Maps, News, Street View, YouTube en vele anderen. Het 
hoeft dan ook niet te verbazen dat de bedrijfscultuur uitzonderlijk 
levendig is.

Ze hebben dus geen enkel probleem om nieuwe rekruten te vin-
den, en hebben ze zelfs voor het uitkiezen. in 2010 noemde een ‘ta-
lent attraction index’ Google de meest aantrekkelijke werkgever voor 
nieuwe afstudeerders. Afgelopen jaren stond het bedrijf ook steeds in 
de voorste rangen van de ‘top tien’ op lijsten voor ‘reputatie’ en ‘beste 
bedrijf om voor te werken’. 

Ook al heeft medeoprichter larry Page dan onlangs naar het 
voorbeeld van Steve Jobs besloten om de teugels weer steviger in han-
den te nemen, een groot aantal hobbyprojecten van anderen te 
schrappen en een hele reeks van zijn eigen megaprojecten op de rails 
te zetten. Misschien kunnen we nog iets leren van die hele ‘werken 
als spelen’-benadering. Ook al zitten we niet allemaal in dezelfde zon-
nige omstandigheden als zij.

Conclusie 
We hebben dus gezien dat formele elementen in organisaties welis-
waar het meest zichtbaar zijn, maar dat daarachter en daaronder in-
formele vormen van communicatie liggen die eveneens van groot 
belang zijn. 

De rol van motivatie en emoties wordt bijvoorbeeld veelvuldig 
onderschat. Toch kunnen besmettelijke stemmingen een verschil van 
dag en nacht maken. Vergelijk de overmoed van managers en staf 
boven aan de ladder, bijvoorbeeld bij fusies en overnames, met de 
demoralisatie van werknemers onderaan na jaren van aanhoudende 
reorganisaties.
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Het blijkt dat hightechbedrijven alleen geleid door ingenieurs en 
financiële mensen soms bij uitstek vatbaar zijn voor een eenzijdige 
‘can do’-houding en focus op efficiency alleen. Binnen een ruimte-
vaartorganisatie, een luchtvaartmaatschappij en een telecombedrijf. 
Silicon Valley is het tegenvoorbeeld, waar ruime winsten gunstige 
arbeidsomstandigheden en een hoog moreel mogelijk maken.

Maar dat zijn allemaal voorbeelden van groepen mensen die elke 
dag nauw met elkaar samenwerken. Kunnen zulke stemmingsbe-
smettingen zich ook verspreiden via veel lossere netwerken? Zelfs 
van mensen die elkaar nog nooit hebben ontmoet, en ook nooit zul-
len ontmoeten? en als dat zo zou blijken te zijn: hoe kan dat dan?



7  Sociale netwerken, 
informatie en schuivende 

normen

Stemmingen kunnen zich dus besmettelijk verspreiden, binnen klei-
ne groepen en grotere publieken, binnen vroege sociale bewegingen 
en zelfs gevestigde organisaties. Maar kunnen ze zich ook verspreiden 
onder mensen die helemaal geen direct contact met elkaar hebben en 
waartussen evenmin expliciete coördinatie bestaat? Kunnen ze zich 
zomaar verspreiden via indirecte en informele contacten binnen de 
bevolking?

Hoe zit dat met religieuze gevoelens, nauw verbonden met gevoe-
lens van eerzaamheid en schaamte? Hoe hebben die zich in de loop 
der millennia over de wereld verspreid? en hoe zit het met heden-
daagse sentimenten over ziekte en gezondheid, of zelfs geluk of op-
gewektheid? Kunnen die zich ook als virusepidemieën verspreiden? 
We zullen zien dat dit gebeurt, vaak zonder dat we ons er ook maar 
bij benadering van bewust zijn.

De botsing der beschavingen en het geloof
De aanslagen op het World Trade Center in New York herinnerden 
pijnlijk aan de godsdienstoorlogen tussen christendom en islam, die 
sinds de kruistochten van duizend jaar geleden periodiek hebben ge-
woed. Beide hebben bovendien grootschalige vervolging van Joden 
geïnspireerd. 

De drie grote monotheïstische religies ontstonden in het Midden-
Oosten omdat nieuw opkomende landen en rijken geünificeerde sys-
temen van waarden en normen wilden opleggen aan een verwarrend 
mozaïek van lokale geloven van nomadenstammen die vóór die tijd 
bestonden.
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De drie godsdiensten verspreidden zich in verschillende richtin-
gen. Het christendom fuseerde uiteindelijk met de Grieks-Romeinse 
beschaving, verspreidde zich naar europa, Amerika en andere wes-
terse kolonies. De islam verspreidde zich naar Noord-Afrika en Zuid-
Azië. Na de vernietiging van de tempel ontstond de Joodse diaspora, 
waarbij zij gedwongen werden zich als minderheid in de genoemde 
gebieden te vestigen.

Maar de drie godsdiensten hebben nog steeds veel normen en 
waarden gemeen. Bijvoorbeeld delen van het ‘Oude Testament’ en 
ook de ‘Tien Geboden’. Maar waarom hadden ze überhaupt zo veel 
succes? eén belangrijke reden vormden regels die de verspreiding 
van de genen van Abraham begunstigden – die velen heten te delen.

Hun regels voor naamgeving begunstigden solidariteit tussen ge-
neraties binnen uitgebreide families. Regels over kuisheid voor het 
huwelijk en buitenechtelijke seks begunstigden min of meer stabiele 
en productieve kerngezinnen. Kinderen werd op hun beurt verteld 
dat ze hun vader en moeder moesten eren en gehoorzamen.

Taboes op seks tijdens de menstruatie, op geboortebeperking, op 
abortus, op masturbatie, op sodomie en homoseksualiteit begunstig-
den zwangerschap en kindertal. Van besnijdenis werd verondersteld 
dat het de seksuele hygiëne bevorderde en het voorkomen van ge-
slachtsziekten. 

Andere hygiënische taboes met betrekking tot eten en drinken 
zouden besmetting en vergiftiging hebben helpen voorkomen. Jaar-
lijks vasten versterkte het weerstands- en overlevingsvermogen. Al 
deze regels begunstigden dus de steeds verdere uitbouw van het gods-
dienstige netwerk … door zo veel mogelijk nakomelingen en ver-
spreiding van de genen.

Maar hoe zit dat dan met die andere helft van de godsdienstige 
regels, waarvan er juist vele reproductie of productiviteit lijken te 
beperken? eén dag in de week reserveren voor rust en het eren van 
die éne god. Celibaat voor bepaalde categorieën geestelijken. Oproe-
pen tot kruistochten en heilige oorlogen tegen de ongelovige heide-
nen. Het bevorderen van zelfmoordacties, door te zeggen dat marte-
laren voor het geloof rechtstreeks naar de hemel zouden gaan. 
Allemaal regels die de overleving van de gelovigen eerder schaden, 
zo zou je zeggen.
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Maar zij compenseren dat door de overleving van het geloof zélf 
te begunstigen, zo is de repliek, en de zendingsarbeid. Hetzelfde geldt 
voor het gebod om alléén die éne god te aanbidden, geen afgoden of 
beeltenissen, en om zijn naam niet te misbruiken. Verder kracht bij-
gezet door de dreiging van een onverwacht einde der Tijden of slot-
afrekening, op elk willekeurig moment. Deze andere helft van de 
regels bevordert dus de verspreiding van de ideologie zélf. eerst lang-
zaam, door mondelinge overlevering. Vervolgens steeds sneller, door 
de toevallig samenvallende verbreiding van het schrift, en daarna van 
de boekdrukkunst.

Met het beter worden van computermodellen werd de laatste ja-
ren duidelijk dat je dit proces heel goed in modellen kon simuleren: 
voor de evolutie van dergelijke regels vanuit een grote willekeurige 
verzameling ideeën. Door hun relatieve kracht te berekenen, in een 
doorlopende ‘strijd om overleving’ met andere regels, en de uiteinde-
lijke ‘survival of the fittest’.

De eerste helft van de voornoemde regels zou immers in een wis-
kundige simulatie onvermijdelijk komen bovendrijven, omdat ze de 
voortplanting begunstigden en de verspreiding van de genen van de 
gelovigen. De laatste helft zou óók komen bovendrijven. Omdat ze 
zending en bekering begunstigden, en de verspreiding van de ideeën 
van de gelovigen. De combinatie van beide bestanden van regels was 
dus de onvermijdelijke winnende kandidaat in zo’n competitie.

een van de eerste boeken die deze darwiniaanse logica uitspelden, 
was Thought contagion (gedachtenbesmetting). Geschreven door 
Aaron lynch: een voormalig natuurkundig ingenieur van het Fermi-
lab, die dus vertrouwd was met dergelijke berekeningen en ‘algorit-
men’, en die een particuliere beurs had verworven om deze theorie 
uit te werken, over ‘Hoe geloof zich door de maatschappij verspreidt’. 
Het was volgens hem pas in een laat stadium dat hij zich ervan be-
wust werd dat een dergelijke benadering inmiddels ook binnen de 
biologie en de psychologie werd geopperd.

De benadering leek verder natuurlijk direct aannemelijk voor an-
dere mensen die vertrouwd waren met de persoonlijke computer en 
met operating systems. Richard Brodie had bijvoorbeeld gewerkt 
voor het destijds almachtige Microsoft, als ‘persoonlijk technisch as-
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sistent’ van oprichter en baas Bill Gates, en was nauw betrokken ge-
weest bij de ontwikkeling van het tekstverwerkingsprogramma Word.

Hij viel de gedachtegang van lynch dus bij in het boek Virus of 
the mind. Het opende met een provocerend uitdagende waarschu-
wing aan de lezer: ‘Dit boek bevat een levend breinvirus. lees niet 
verder als je geen infectie wilt oplopen … [Want het kan] je huidige 
wereldbeeld op zijn kop zetten.’ Het claimde dat ‘de revolutionaire 
nieuwe wetenschap van memen’ een zeer diepgaande paradigmaver-
schuiving inhield, naar een dubbel evolutionaire psychologie, geba-
seerd op geheel nieuwe uitgangspunten. Memen? Wat zijn dat?

De verspreiding van de genen en ‘memen’ van de grote wereldreligies over de 
aarde. Noord- en Zuid-Amerika, Europa, Australië: (protestants) christelijk. 
Afrika: islamitisch en christelijk. Rusland: orthodox christelijk. Nabije Oosten 
en Azië: islamitisch en boeddhistisch (verschillende vormen).  
Bron: Wikipedia-item ‘Major religious groups’.  

Broedende memen, in je hoofd
De Britse bioloog Richard Dawkins had eerder een ‘revolutie in de 
evolutie’ teweeggebracht, met zijn boek The selfish gene, letterlijk ‘het 
egoïstische gen’. lang voordat hij onlangs ook een atheïstisch boek 
over de verspreiding van religie publiceerde, The God delusion. Het 
laatste hoofdstuk van het oudere boek over de sleutelrol van genen in 
de evolutie bevatte in het slot ook een interessante nevengedachte.
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Genen zijn simpelweg replicatoren, zo zei hij, die dus kopieën van 
zichzelf kunnen maken. Maar ‘volgens mij is er nog niet zo lang ge-
leden een nieuw soort replicator opgedoken op onze eigen planeet. 
Die ligt voor het grijpen. Die is in het babystadium en drijft nog 
onhandig rond in zijn oersoep, maar ondergaat al een evolutionaire 
verandering in een tempo dat het oude gen puffend en hijgend ver 
achter zich laat.’

Hij stelde voor om deze nieuwe replicatoren memen te noemen 
(verwant aan het woord imitatie). Memen zijn dan de kleinste een-
heden van culturele informatie die mensen in hun brein kunnen op-
slaan, kunnen uiten en van elkaar kunnen overnemen, zoals basis-
ideeën over religie of taal. een vaak aangehaalde illustratie vormen 
ook de besmettelijke eerste vier noten van de Vijfde Symfonie van 
Beethoven in ieders hoofd: Tatatadaa!

De evolutie van onze genen heeft ons uiteindelijke toegerust voor 
een geheel nieuwe vorm van replicatie, zo zei Dawkins, door memen: 
de kleinste bouwstenen van alle cultuur en informatieoverdracht. 
Spraak, schrift en drukkunst hebben die nieuwe vorm van evolutie 
steeds sneller aangejaagd. Het voorstel voor dit nieuwe concept werd 
aanvankelijk goeddeels genegeerd. Maar na de doorbraak van inter-
net leek het ineens een heel aannemelijke en vruchtbare benadering.

De onconventionele Britse psychologe Susan Blackmore publi-
ceerde daarom een uitgebreide verhandeling over dit nieuwe beeld 
van de mens als The meme machine, met een voorwoord van dezelfde 
Richard Dawkins. Ze liep daartoe de relevante stappen in de evolutie 
nog eens na: van homo erectus naar sapiens. Die hadden immers 
ingrijpende wijzigingen veroorzaakt in het menselijke hoofd, de her-
senen en het brein. Alsmede in de kaak, mond en het strottenhoofd 
– wat de articulatie van klanken, spraak en taal mogelijk had ge-
maakt. 

Net als bij genen, zo voegde zij daaraan toe, zijn er drie kernfac-
toren die het succes van memen als replicator bepalen: vruchtbaar-
heid, getrouwheid en levensduur van idee en kopie. Net als onlangs 
voor genen is ontdekt, kunnen ook memen elkaar soms ‘aan- en uit-
zetten’, zo zou je daaraan kunnen toevoegen, of aaneengroeien tot 
meme(com)plexen.
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een dergelijke gang van zaken is ook onmiddellijk herkenbaar in 
het veld van ‘Word of mouth’ en ‘Word of mouse’: roddels, geruchten 
en broodjeaapverhalen – oorspronkelijk mondeling doorgegeven en 
tegenwoordig ook via internet. We komen daar later uitvoeriger op 
terug in hoofdstuk 9. 

Maar dezelfde principes zouden van toepassing kunnen zijn op 
allerlei andere vormen van fantasie en innovatie. Omdat de ontwik-
keling van verstedelijking en staatsvorming, communicatie en trans-
port, de verspreiding hebben begunstigd van allerlei nieuwe ideeën 
– en ten slotte van de ‘memetica’ zelf.

Op het moment dat Blackmore aan het schrijven was, vond ze 
namelijk op internet nog maar vijfduizend verwijzingen naar dat 
nieuwe begrip. Maar op het moment dat ik dit schreef, was dat al 
geëxplodeerd tot een miljoen. er is zelfs een online journal of weten-
schappelijk tijdschrift geweest dat helemaal aan dat ene onderwerp 
was gewijd, en een heel scala aan boeken. 

Toch heeft internet research in engere zin zich inmiddels om voor 
de hand liggende redenen sneller ontwikkeld. Zie ook het slothoofd-
stuk van dit boek, onder andere over de nieuwe techniek van ‘senti-
ment analysis’.

De kleine wereld van netwerken, in drie tot zes graden
Memen, ideeën en verhalen verspreiden zich door sociale netwerken. 
Hoewel ik dat ingeburgerde woord eigenlijk zeer ongelukkig vind, 
omdat het een misleidende reïficatie is, een verdinglijking. Die een 
enkelvoudigheid, soliditeit en permanentie suggereert, waar eerder 
sprake is van meervoudigheid, fragiliteit en vluchtigheid. Dat wordt 
al veel beter uitgedrukt door de term web, maar goed.

Netwerken bestaan uit verbindingen en knooppunten. Het vroeg-
ste netwerkonderzoek was van het ptt-type: gerelateerd aan post-, 
telegraaf- en telefooncommunicatie. Wat is bijvoorbeeld de meest ef-
ficiënte manier voor een postbesteller om zijn ronde in te richten? 

Het Amerikaanse ups distribueert zijn pakjes tegenwoordig per 
bestelwagen, en heeft bijvoorbeeld geleerd om bij de planning de 
voorkeur te geven aan … rechtse afslagen. Bij linkse moet je immers 
vaak wachten op tegemoetkomend verkeer. Behalve in Groot-Brit-
tannië natuurlijk, daar is het weer andersom.
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een verwant en bekend probleem is dat van de ‘handelsreiziger’ 
die een maximaal aantal steden probeert aan te doen, in de kortste 
afstand en tijd. Telefonistes schatten vroeger op hun beurt de beste 
manier om een internationale telefoonverbinding tot stand te bren-
gen, tegenwoordig doen computers dat. 

Hoe efficiënt zijn wij gewone mensen bij het maken van connec-
ties? Dat was de centrale vraag in een ander onderzoek van de eer-
dergenoemde vindingrijke sociaal psycholoog Stanley Milgram. Kort 
na het midden van de jaren zestig gaven hij en een collega ansicht-
kaarten aan driehonderd vrijwilligers in het landelijke Midden-Wes-
ten van de vs, vergezeld van een ongebruikelijk verzoek. Hen werd 
gevraagd om ze door te sturen aan iemand die zij kenden, en eventu-
eel zo verder. Maar op een dusdanige manier dat de brieven uitein-
delijk het snelst een geïdentificeerd persoon zouden bereiken, in een 
buitenwijk van de grote stad Boston aan de oostkust.

Het experiment lukte niet meteen, maar wel na aanpassingen. Het 
werd bekend als het probleem van de ‘small world’ of ‘kleine wereld’, 
en vond dat de meeste vreemden in het land verbonden zijn via … 
niet meer dan zes graden van separatie. Hoewel sommige mensen en 
verbindingen natuurlijk een centralere rol speelden als knooppunten 
dan anderen. 

De termen werden later gepopulariseerd via een toneelstuk en een 
gezelschapsspel. Nog later werd het herhaald met e-mail, en kwam 
tot soortgelijke resultaten. een wereldwijd onderzoek van Microsoft 
over chatrooms kwam daarentegen op een score van 6,6; een recent 
onderzoek van Facebook kwam op een score van 4,7 – en binnen de 
vs zelfs nog minder.

Maar hoe verspreidden ideeën en ‘memen’ zich dan door dergelijke 
netwerken? in aansluiting op eerder verkiezingsonderzoek in de vs 
hadden de psychologen elihu Katz en Paul lazarsfeld ooit een klas-
sieke studie over personal influence gepubliceerd, waarin sprake was 
van een ‘two-step flow’ bij informatie en communicatie. 

Namelijk van media naar ‘opinieleiders’, en van hen naar een bre-
der publiek om hen heen. Sommige mensen werden in hun kring 
beschouwd als opinieleiders op het gebied van politiek, anderen op 
dat van auto-onderhoud of tuinaanleg.



110 ◉ Het enthousiasmevirus

Opinieleiders worden vaak geraadpleegd, en meer vertrouwd dan 
vreemden. Dat is ook waarom tegenwoordig aan een ‘aanbeveling’ via 
Facebook of Twitter veel meer invloed wordt toegekend dan aan een 
advertentie of tv-spot. 

Ander vroeg onderzoek van everett Rogers keek naar de diffusion 
of innovations of verbreiding van nieuwigheden, onder boeren en/ of 
in ontwikkelingslanden. Hij maakte het plaatje nog weer iets inge-
wikkelder: met soms een directe invloed en soms een in diverse stap-
pen.

Recent onderzoek heeft bevestigd dat persoonlijke invloed meest-
al ongeveer drie graden ver reikt in onze netwerken. Dus niet alleen 
tot aan de vrienden van vrienden, maar zelfs tot aan de vrienden van 
vrienden van vrienden – die we helemaal nooit ontmoeten.

Als je bij elkaar twintig familieleden en buren hebt, collega’s en 
vrienden, en die anderen ook allemaal, kunnen jouw ideeën en ge-
voelens dus uiteindelijk een groep ter grootte van een middelgrote 
stad bereiken, in steeds wijdere kringen. Want 20 × 20 × 20 = 8000, 
ook al is er daarbinnen natuurlijk wel wat overlap. Deze vaststelling 
is inmiddels overbekend bij gebruikers van sociale media op elektro-
nische netwerken, zoals Facebook en linkedin.

De Framington-studie en gezondheidsepidemieën
Ongezond gedrag verspreidt zich vaak als een epidemie. Maar dat 
geldt óók voor … gezonde alternatieven. Het duurde bijvoorbeeld 
ruim een eeuw voordat roken zich door de sociale netwerken van de 
hele wereld had verspreid: van volwassenen naar jongeren, van man-
nen naar vrouwen, van midden- naar lagere klassen, van blanken 
naar niet-blanken. Maar sinds een jaar of twintig verspreidt ‘stoppen 
met roken’ zich op een soortgelijke manier.

Misbruik van alcohol en rijden onder invloed worden vergemak-
kelijkt door periodieke samenkomsten met familie en vrienden. Op 
zaterdagavond en feestdagen, en vooral van Oud op Nieuw, moet je 
dus extra uitkijken op de weg. Maar ook het idee om binnen de groep 
een ‘Bob’ aan te wijzen, oftewel een bestuurder die zelf niet drinkt, 
heeft zich via diezelfde families en vriendenkringen verbreid.

Brian Wansink is een hoogleraar in consumentengedrag. in zijn 
boek Mindless eating over gedachteloos eten uit 2005 beschrijft hij 
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allerlei fascinerende experimenten met … schrokken. Je kunt iemand 
bijvoorbeeld mee naar een cafetaria nemen en aan de counter naast 
een vreemde neerzetten. Als die zich overeet, doet jouw gast het ook; 
door onbewuste gedragsbesmetting. Wansink liet ook zien dat we te 
veel eten, zelfs van volstrekt smakeloos voedsel, als het aangeboden 
wordt in grotere porties (de verraderlijke ‘supersizes’ bij kfc, McDo-
nald’s en Burger King).

We eten ongemerkt te veel wanneer er op het etiket staat dat het 
‘gezond’ is, met weinig suiker of vet. en natuurlijk vooral wanneer de 
verkoper ons suggereert dat we wel ‘iets extra’s’ verdiend hebben: 
voor het harde werken of de noodzakelijke ontspanning, tegen stress 
of neerslachtigheid. Tussenliggende factoren zijn verder schaamte of 
het gevoel dat je ergens ‘recht’ op hebt, en vooral verschuivende ver-
gelijkingen (met toonaangevende anderen) of gedragsnormen.

een officiële geanimeerde kaart van de vs laat zien hoe de drama-
tische epidemie van obesitas de laatste jaren in de vs is opgerukt. Die 
kost op dit moment al ten minste honderd miljard dollar per jaar. De 
schatting is dat vóór het einde van dit decennium driekwart (!) van 
alle Amerikanen overgewicht zal hebben of zwaarlijvig zal zijn. in-
middels begint die trend ook in europa en elders door te zetten. Maar 
modediëten en afslankprogramma’s verspreiden zich op hun beurt 
óók als epidemieën. Hoe werkt dat?

Nicholas Christakis heeft een medische opleiding, James Fowler 
een in de politieke wetenschap. Zij waren ‘nabije vreemden’ op de 
Harvard university in Boston: ze hadden wel eenzelfde belangstelling 
voor sociale netwerken, maar werkten op verschillende afdelingen in 
verschillende gebouwen. 

Toen ze elkaar eindelijk leerden kennen, begonnen ze samen het 
land af te zoeken naar grote databestanden. Onderzoeksresultaten die 
niet alleen gedetailleerde informatie bevatten over gedragspatronen, 
bijvoorbeeld inzake ziekte en gezondheid, maar ook over de relaties 
tussen de ondervraagden onderling.

een vroege ontdekking was een grote studie over hartcondities, 
die al kort na de Tweede Wereldoorlog was begonnen: in het nabu-
rige Framington. Die was deelnemers blijven volgen nadat ze ver-
huisd waren, had zelfs hun kinderen en kleinkinderen op hun beurt 
gerekruteerd, en omvatte uiteindelijk wel twaalfduizend mensen. Met 
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behulp van statistische analyses konden de auteurs reconstrueren hoe 
gezonde en ongezonde gewoonten zich als eb en vloed in kringen 
verspreid hadden: onder buren, familie en vrienden.

Obesitas bleek bijvoorbeeld in clusters ‘uit te breken’. Maar ander 
onderzoek vond dat het enthousiasme voor diëten en afslanken ook 
een besmettelijk virus was. Niet alleen omdat te dikke mensen gezon-
dere voeding met hun huisgenoten gingen delen. Maar ook omdat 
die laatsten zich daardoor bewuster werden van hun gewicht, en zo 
ongemerkt óók begonnen af te vallen.

Christakis en Fowler vonden dus dat niet-besmettelijke ziekten 
zich tóch vaak verspreiden als epidemieën, net als gezondheidsiniti-
atieven dat doen. Roken, drinken en overmatig eten doen dat, net als 
misbruik van drugs en geneesmiddelen. Maar ook bezoeken aan art-
sen, daar op tijd komen, hun advies opvolgen, je pillen innemen, en 
ook orgaandonatie.

Ze verwezen zelfs naar een studie van Duitse collega’s over een 
snelle verspreiding van ‘lage rugklachten’ onder arbeiders. Die liet 
zien dat na de val van de Muur het lage Oost-Duitse klachtenniveau 
snel omhooggeschoten was tot het hoge West-Duitse niveau: eenvou-
dig door nieuwe contacten en informatie-uitwisseling.

Ook voor rsi of ‘repetitive strain injury’ door bureauwerk op kan-
toor werd epidemische verbreiding gesignaleerd. Als gevolg van zo-
geheten ‘informatie cascades’ die weer leidden tot verhoogd bewust-
zijn, verschuivende vergelijkingen, opkomende nieuwe normen en 
uiteindelijk een andere omgang met het probleem. Gezondheidsau-
toriteiten in Nederland concludeerden zo dat voorlichtingscampag-
nes … tot meer in plaats van tot minder klachten hadden geleid.

Ondertussen breidden Christakis en Fowler hun onderzoek uit 
naar andere domeinen, en vonden dat vrijwel alle gedragspatronen 
zich op die manier verbreidden. er was al eerder geconstateerd dat 
zoeken naar een baan of een partner het beste kon worden gedaan in 
je eigen toevallige netwerk, en vooral aan de rafelranden daarvan. 

Juist ‘zwakke banden’ bleken daarbij namelijk extra kracht te ver-
tonen, omdat ze minder redundant waren met andere contacten. 
Maar ook afwijkend seksueel gedrag, trouwen, kinderen krijgen, bui-
tenechtelijke verhoudingen of echtscheidingen: ze bleken zich alle-
maal als epidemieën door sociale netwerken te verspreiden.
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Want als een bepaalde vorm van gedrag in iemands omgeving op-
kwam, verlaagde dit de drempel voor henzelf, en werd dus gemakke-
lijker overgenomen. Mensen hielden op zich er slecht over te voelen. 
Dat gold zelfs voor politiek: met betrekking tot het gaan stemmen, het 
naleven van burgerplichten, activisme aan de basis en partijkeuze.

De verspreiding van de obesitasepidemie in de vs, als gevolg van verschui-
vende gevoelens, vergelijkingen en gedragingen (Bron: U.S. Obesity and 
Overweight Trends 1985-2006, Centers for Disease Control, 27 juli 2007. Ook 
in gelijknamig Wikipedia-item) 

Geen data <10% 10%-14% 15%-19% 20%-24% 25%-29% ≥30%

Geen data <10% 10%-14% 15%-19% 20%-24% 25%-29% ≥30%
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De koning van Bhutan en de verspreiding van geluk
Nepal en Bhutan zijn twee bergstaten op het ‘dak van de wereld’ in 
de Himalaya die onafhankelijk gebleven zijn. De dunbevolkte lan-
den liggen precies tussen de twee reuzen met de grootste bevolking 
op aarde: China en india. Die hebben elk op een andere manier 
twee andere bergstaten opgeslokt: het grotere Tibet en het kleinere 
Sikkim.

Alle vier de landen waren van oudsher straatarm. Dat is waarom 
de boeddhistische vroegere koning van Bhutan Jigme Singye Wang-
chuck zich een aantal decennia terug verzette tegen ontwikkelings-
plannen met een eenzijdige nadruk op groei van het ‘bruto nationaal 
product’ of bnp. Volgens hem was het beter als men zich rechtstreeks 
richtte op groei van het ‘bruto nationaal geluk’ of bng.

Demografen ontwierpen dus een nationaal onderzoek, gebaseerd 
op de ‘vier zuilen, negen domeinen en tweeënzeventig indicatoren’ 
van geluk. De vragenlijst werd medeontwikkeld door een Canadese 
onderzoeker, die thuis een iets algemenere versie gebruikte. Het 
denkbeeld om zulke subjectieve gevoelens regelmatig te onderzoeken 
heeft sindsdien ook in allerlei buitenlanden postgevat, en werd in de 
zomer van 2011 zelfs door een officiële resolutie door de Algemene 
Vergadering van de Verenigde Naties aanbevolen.

een europese pionier van het veld is sociaal psycholoog Ruut 
Veenhoven van de erasmus universiteit in Rotterdam. in de loop van 
een kwart eeuw publiceerde hij vier boeken over het onderwerp, en 
richtte zelfs een Journal of Happiness Studies op – nu een gerespec-
teerd internationaal tijdschrift. Zijn groep verzamelde wereldwijd 
documentatie: 6484 boeken, met 3189 empirische onderzoeken, 
waarbinnen 1389 studies maar liefst 719 verschillende ‘maten’ voor 
geluk hanteerden.

eén grote recente studie werd gedaan onder leiding van sociaal 
psycholoog Adrian White van de Britse universiteit van leicester. De 
groep keek opnieuw naar diverse onderzoeken over levenskwaliteit 
van de vn en andere internationale organisaties, waarbij in totaal 
tachtigduizend mensen vragen hadden beantwoord, over welbevin-
den en tevredenheid met de kwaliteit van leven. 

Aan de hand daarvan produceerden ze in 2006 de eerste Wereld-
kaart van Geluk. Welvaart bleek daarbij natuurlijk een grote rol te 
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spelen, maar verklaarde niet waarom het voornoemde straatarme 
Bhutan zich gelukkiger noemde dan alle andere Aziatische landen – 
met inbegrip van veel rijkere.

een andere grote internationale studie op dit gebied was het 
World Social Values Survey, onder leiding van politieke wetenschap-
per Ronald inglehart van de universiteit van Michigan, maar uitgezet 
vanuit Stockholm – de hoofdstad van het neutrale Zweden. Daarin 
werden gegevens van maar liefst 350.000 mensen verwerkt, uit ver-
schillende decennia tot 2008. 

Het voortschrijden van vrijheid en tolerantie bleek mensen in het 
algemeen gelukkiger te hebben gemaakt. Maar de protestante landen 
van Scandinavië en Noordwest-europa (zoals ook Nederland) bleken 
meer succes te hebben gehad in het bevorderen van ‘zelfontplooiing’ 
dan katholieke en andere landen. Wellicht spelen netwerken en me-
men, zoals wereldbeeld en verwachtingen, hierbij dus ook een rol.

Voor deze kaart geldt: hoe donkerder de tint op de kaart, des te gelukkiger. 
Bron: internetartikelen over onderzoek A. White e.a., University of Leicester. 

een ietwat verwant, erg Amerikaans, onderzoeksgebied is dat van 
‘positieve psychologie’ – uitgedragen door ed Diener uit illinois, en 
zijn collega’s. Hij wordt vaak ‘Dokter Geluk’ genoemd, en bekleedt als 
hoogleraar een speciale leerstoel die toevallig naar een zekere ‘Smiley’ 
is genoemd. in 2009 vierde het domein zijn tiende verjaardag met 
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een eerste wereldcongres in Philadelphia, waarover zelfs een opval-
lend verslag verscheen in het grote weekblad Time.

Het boek Stumbling on happiness van Daniel Gilbert uit 2006 had 
namelijk al eerder geclaimd dat een positieve houding in het leven 
aantoonbaar leidt tot grotere welstand, gelukkiger huwelijken, een be-
tere gezondheid en een langer leven. Kort geleden lanceerde hij als ei-
gentijds vervolg daarop zelfs een eigen ‘Happy app’ voor smartphones.

Het eerdere boek Authentic happiness van Martin Seligman uit 
2002 had op zijn beurt geclaimd dat mensen binnen een jaar zouden 
terugkeren naar hetzelfde geluksniveau; of ze nou de loterij wonnen 
of verlamd raakten. Maar in zijn toespraak tot het eerste wereldcon-
gres nuanceerde Diener nu dat dergelijke uitspraken door de media 
gesimplificeerd waren – en dat het natuurlijk mede van de precieze 
omstandigheden afhing.

Stemmingen van geluk en optimisme veranderen deels in golven, 
zoals we opnieuw in de twee laatste hoofdstukken zullen zien. Ana-
lyses van onlineteksten hebben recent laten zien dat mensen zichzelf 
gelukkiger beschouwen op vrijdagen, verjaardagen en feestdagen, en 
minder gelukkig op maandagen of meteen na de dood van beroemd-
heden. Ander onderzoek heeft aangetoond dat leeftijd en geslacht, 
kinderen en zelfhulpboeken vaak andere gevolgen hebben dan je zou 
verwachten.

in het algemeen is steeds duidelijker geworden dat de evolutie 
kennelijk de overleving van genen voor ietwat ‘overdreven optimis-
me’ bij mensen heeft bevorderd – ook al geldt dat natuurlijk niet voor 
iedereen in gelijke mate. Tweelingen- en breinonderzoek hebben dit 
verder in verband gebracht met persoonlijkheid en zelfs bepaalde 
hersenstructuren.

Maar de bevindingen inzake sociale netwerken hebben tegelijk 
aangetoond dat geluk en optimisme ook in hoge mate … besmettelijk 
zijn. een deel van dat effect kan natuurlijk worden toegeschreven aan 
verbondenheid versus eenzaamheid: mensen op knooppunten in net-
werken met veel verbindingen zijn natuurlijk gelukkiger dan aan de 
uiterste rand daarvan.

Na het afstrepen van andere mogelijke verklaringen lijkt het er ech-
ter wel degelijk op dat een ander deel van het effect ontstaat doordat 
‘memen’ voor geluk zich verspreiden via de spreekwoordelijke vrien-
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den van vrienden. ‘Als de vriend van de vriend van je vriend gelukkiger 
wordt, heeft dat een grotere impact dan vijfduizend dollar meer in je 
zak’, zo meldden de genoemde netwerkonderzoekers Christakis en 
Fowler. 

Zelfs fysieke afstand speelt daarbij een rol. ‘De vreugde van een 
onmiddellijke naaste buur vergroot jouw kans op geluk met 34 pro-
cent, maar die van iemand veel verderop niet. een vriend op een 
halve mijl afstand is goed voor een toename van 42 procent, maar op 
twee mijl is het de helft minder’, zo claimden zij.

Het is dus inderdaad verbazingwekkend hoeveel invloed memen 
en besmettelijke stemmingen op ons hebben. Zonder dat we ons daar 
ooit van bewust zijn.

Conclusie
informatie, stemmingen en gedragspatronen worden door mensen 
aan elkaar doorgegeven – in steeds wijdere kringen. We ondergaan 
allemaal die invloeden: niet alleen van mensen die nabij zijn, maar 
soms ook voorbij de horizon. Dit geldt overduidelijk ook voor cul-
tuur, en voor de grote religies. 

Het zijn niet alleen de genen van die bevolkingsgroepen die zich 
hebben verspreid, maar ook de memen. Ze lijken allemaal door de 
knooppunten en verbindingen van sociale netwerken te stromen. er 
worden dus door mensen niet alleen echte epidemieën en ziektege-
drag aan elkaar doorgegeven, maar ook gezond gedrag en zelfs geluk.

Maar hoe zit het met de directe invloed van de media? is het aan-
nemelijk dat er een gevoelssynchronisatie optreedt tussen gezinnen 
en enkelingen die allemaal afzonderlijk en los van elkaar in hun huis-
kamers televisie zitten te kijken? en dat dit zelfs tot uiting komt in 
collectieve angstpieken en moordstatistieken, in seksuele activiteit en 
geboortecijfers? Dat klinkt ongelofelijk. Maar lees door.





8  Massamedia,  
angstgolven en hypes

in hoofdstuk 4, over publiek dat fysiek bijeen is in concertzalen en 
stadions, hebben we al gezien dat de synchronisatie van individuele 
reacties wordt bevorderd door ritme en muziek. Vroege sociale be-
wegingen, organisaties en netwerken zijn tussenliggende vormen, 
waarbij delen en afzonderlijke mensen elkaar af en toe fysiek ont-
moeten.

Maar als mensen nou geïsoleerd zijn ten opzichte van elkaar: fy-
siek verspreid, maar op de een of andere manier alleen psychologisch 
met elkaar verbonden zoals bij media? Hebben fantasiefilms of actu-
aliteitenprogramma’s soortgelijke effecten op de hersenen? 

We zullen zien dat dit inderdaad het geval is, en veel meer dan op 
het eerste gezicht lijkt. emoties rimpelen door de hele bevolking en 
beïnvloeden onze stemmingen op allerlei gebieden. Van terroristi-
sche aanslagen en berichten over dreigende epidemieën, tot aan 
spannende sportwedstrijden bij grote kampioenschappen. 

Spaghettiwesterns en reacties op films
Je herkent het deuntje zodra je het hoort en het blijft waarschijnlijk 
de rest van de dag door je hoofd spoken. Omdat de herkenbare tophit 
en evergreen gebaseerd is op een heel simpel maar tergend melodie-
tje. Geschreven door de italiaan ennio Morricone – misschien wel de 
beste componist van filmmuziek ooit.

Het thema komt uit The Good, the Bad and the Ugly: de laatste 
aflevering van de ‘Dollar’-trilogie van zogenoemde ‘spaghettiwes-
terns’ uit het midden van de jaren zestig, geregisseerd door zijn land-
genoot Sergio leone. Deels opgenomen in de troosteloze kurkdroge 
landschappen van Spanje, met de Amerikaanse machoacteurs Clint 
eastwood en lee Van Cleef in twee van de drie hoofdrollen. De ope-
nings- en slotscènes zijn onvermijdelijk in je geheugen gegrift geble-
ven.
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De film was met een betrekkelijk bescheiden budget gemaakt en 
had destijds ook maar een betrekkelijk bescheiden opbrengst omdat 
hij als strip-achtig, cynisch en gewelddadig was afgekraakt door wel-
denkende critici van grote media, met name in de vs. Tegenwoordig 
wordt de film echter bij nader inzien beschouwd als een meesterwerk 
in het genre.

De Amerikaanse regisseur Quentin Tarantino noemde het kort-
weg ‘de best geregisseerde film aller tijden’. Hij werd op de vierde 
plaats gezet door de tienduizenden gebruikers van de gezaghebbende 
internet Movie Database (imdb). Stond ook in de top 100-lijst voor 
de twintigste eeuw, van het grote weekblad Time. Vanwege de pieken 
en dalen in het drama bleek de film ook uiterst geschikt voor onder-
zoek naar … de reacties van het filmpubliek.

Dat was tenminste het gevoel van uri Masson en een team van 
neurobiologen aan het Weizmann instituut, de Hebreeuwse univer-
siteit en die van Tel Aviv, in israël. Zij stopten een aantal mensen in 
de scanner en vergeleken de reacties in hun hersenen op een half uur 
van de genoemde film in microseconden.

in een recentere vervolgstudie vergeleken ze ook de reacties op 
een spraakmakende aflevering uit de serie ‘Alfred Hitchcock Presents’ 
en op de stomme film City Lights van Charlie Chaplin. Ze vonden dat 
dergelijke commerciële films en televisieprogramma’s veel meer effect 
op ons hebben dan ongemonteerde videobeelden uit ‘het echte leven’. 
Maar ze vonden ook nog iets heel anders.

Het bleek dat de hersengolven in verschillende delen van het 
brein van de proefpersonen zéér nauwkeurig met elkaar overeenkwa-
men. Ze leken in hetzelfde ritme te verlopen en welhaast gesynchro-
niseerd te zijn. Niet alleen in de gelokaliseerde hersenvelden voor 
verwerking van gezichts- en gehoorprikkels, maar ook in de versprei-
de hersenvelden betrokken bij algemenere reacties van een hogere 
orde – zoals gevoelens. 

De vervolgstudie vond niet alleen een nauwe correlatie tussen de 
hersengolven van verschillende personen, maar ook van dezelfde 
personen op verschillende tijdstippen – bijvoorbeeld bij het de eerste 
keer en de tweede keer bekijken van de film. 

Die resultaten maken aannemelijk dat hersensynchronisatie in-
derdaad een forse rol speelt in grote groepen. Niet alleen wanneer ze 
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fysiek verzameld zijn in een theater, maar ook als ze fysiek verspreid 
zitten in hun eigen huiskamers – bij films of series op televisie, bij 
dramatisch nieuws en actualiteiten op televisie, of op internet. 

De onderzoekers zeiden ook dat dit zou kunnen helpen bij de 
ontwikkeling van toekomstige hulpmiddelen, inhakend op een geble-
ken verschil tussen drie hersenprocessen. Namelijk ten eerste bijna 
algemene hersenprocessen, ten tweede specifieke hersenprocessen 
voor een bepaalde categorie of groep en ten derde zuiver individuele 
hersenprocessen.

9/11 en de hersenen van het televisiepubliek 
Als een fantasieverhaal dergelijke effecten kan hebben, hoe zit het 
dan met actueel nieuws? Met name shockerend nieuws zoals de on-
gelukken met de ruimtevoertuigen waar we het eerder over hadden. 
Waarvan men live getuige was geweest, of via opgenomen beelden, 
die eindeloos herhaald werden. in de afgelopen jaren is er ook veel 
psychologisch en psychiatrisch onderzoek geweest naar de impact 
van terroristische aanslagen, zoals die van 9/11.

Als je die beelden eenmaal gezien hebt, raken ze als het ware ge-
grift in de primitieve amygdala en hippocampus van ons brein: het 
‘vecht of vlucht’-angstcentrum en het emotionele geheugen. eerst zag 
je die ongenaakbare tweelingtorens van staal en glas. Vervolgens 
vliegtuigen die er recht naar binnen vlogen: in een oranje bal van 
vuur, gevolgd door een explosie van donkergrijze wolken.

iele figuurtjes die in wanhoop naar hun dood springen; later de 
reusachtige wolkenkrabbers die als een kaartenhuis in elkaar storten. 
Bebloede slachtoffers die in paniek op de camera afrennen. Je kunt 
het geschreeuw en de sirenes horen, bijna de brand en de rook rui-
ken.

Men vroeg mij als massapsycholoog om krantenartikelen bij te 
dragen: op de dag zelf, een jaar later en opnieuw vijf jaar erna. De 
aanval was afkomstig uit de meest onderontwikkelde arme berggebie-
den van de wereld: de fundamentalistisch-islamistische streken van 
Afghanistan. De aanval was gericht tegen het meest hoogontwikkelde 
rijke stedelijke gebied van de wereld: New York City – tevens de stad 
met de grootste en meest welvarende Joodse gemeenschap ter wereld.
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De glanzende gebouwen vlak bij Wall Street waren een toonbeeld 
en symbool geweest van de Amerikaanse macht. De financiële wijk 
was altijd al de meest bekeken vierkante kilometer ter wereld: con-
stant vastgelegd door foto- en filmcamera’s, door leken en journalis-
ten. Volgens verscheidene waarnemers was de actie overduidelijk 
mede geïnspireerd door Hollywood-rampenfilms, en uitgekiend om 
een ongekende impact via de media te hebben.

Het was ook de meest moorddadige aanval die ooit in de geschie-
denis door een buitenlandse vijand op Amerikaans grondgebied was 
uitgevoerd. Ze verbrijzelde de illusie dat volledige onkwetsbaarheid 
spoedig bereikt zou worden, bijvoorbeeld met behulp van het sdi of 
‘Star Wars’-ruimteschild. Dus het is een uiterst geschikt onderwerp, 
voor een studie over collectieve angst en schrik.

in de nadagen van de militaire interventie in Vietnam, en na de 
terugkeer van veteranen met psychische problemen, was er al een 
reeks studies geweest over ptsd of ‘posttraumatisch stresssyndroom’. 
De aandoening was zo vanaf de derde editie opgenomen in de gezag-
hebbende dsm of het Diagnostisch en Statistische Handboek van 
Psychische Symptomen voor psychotherapeuten en psychiaters.

Medici voorspelden en vonden een ware explosie van ptsd bij 
hulpverleners op de rampplek van het World Trade Center, en bij 
gewone burgers in dat deel van lower Manhattan. Meer verbazing-
wekkend was dat ze dergelijke symptomen tot op zekere hoogte ook 
vonden bij volwassenen en kinderen uit andere wijken, in de stad en 
de staat, zelfs in het Midden-Westen en de rest van het land. Onmid-
dellijk na de gebeurtenissen, maar ook lang erna.

The New York Times hing al binnen een uur na de aanslag bij de 
eerste ptsd-deskundige aan de telefoon. Tien jaar later bleken er 
meer dan 350 studies over de mentale gevolgen daarvan gedaan te 
zijn. De gebeurtenis bleek meer schade te hebben berokkend, naar-
mate men zich gelijk en verwant voelde aan de slachtoffers ter plaat-
se, en zich met hen identificeerde.

Bij verscheidene studies werd echter ook een directe relatie ge-
vonden tussen de ernst van de psychische klanten, het aantal uren dat 
mensen hadden gekeken naar televisieverslagen over de gebeurtenis-
sen en de intensiteit van die eindeloos herhaalde beelden. Met name 
in die gevallen, waarbij de symptomen niet meteen, maar pas veel 
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later begonnen. Terrorisme schoot ook naar de eerste plaats op de 
lijst van ‘top tien’-angsten van adolescenten in het hele land.

Terrorisme op televisie en auto-ongelukken
Terroristische aanslagen en mediaverslagen daarover leiden natuur-
lijk tot ander gedrag: niet alleen meteen na de gebeurtenissen zelf, 
maar zelfs dagen en weken, maanden en soms jaren later. Mensen 
blijven bijvoorbeeld weg van bepaalde plaatsen die zij opeens als ris-
kant zien: zoals hoge wolkenkrabbers of ondergrondse metrotunnels.

Ze nemen voorzorgsmaatregelen en zijn angstiger dan eerder. in 
de tijd na zulke aanslagen wordt er ook honderden keren vals alarm 
geslagen. Bijvoorbeeld over ‘verdacht gedrag’ in de openbare ruimte, 
van mannen in djellaba’s en vrouwen met hoofddoekjes. Ook al is het 
merendeel van de aanslagen juist gepleegd door mensen in westerse 
kleren en met een westerse opleiding.

in de maanden na 9/11 waren veel mensen zo bang geworden om 
te vliegen dat ze de voorkeur gaven aan de auto. Zelfs bij lange afstan-
den in nat en koud weer, ter gelegenheid van traditionele feestdagen 
voor gezinshereniging zoals Thanksgiving en Kerstmis. Volgens een 
studie van drie associate professors van de Cornell university in 
ithaca bij New York leidde dit tot welgeteld … 2170 extra verkeersdo-
den, bovenop de 2604 die bij de aanslagen op de Twin Towers waren 
omgekomen. Stress en angst spelen dus kennelijk een belangrijke rol.

Volgens een andere studie van een Amerikaanse en een israëli-
sche onderzoeker uit 2004 werden terroristische aanslagen in israël 
op hun beurt meestal meteen gevolgd door een korte terugloop in 
kleine aanrijdingen, en in de dagen erna door een flinke toename van 
ernstige ongelukken – met meer dan een derde. Wellicht omdat 
chauffeurs eerst wat voorzichtiger worden, maar vervolgens ook 
schrikachtiger – wanneer de uitvoerige mediaverslagen en gruwelijke 
beelden werkelijk goed zijn doorgedrongen. Veranderingen in be-
zorgdheid en stemmingen leiden dus kennelijk tot een andere verde-
ling van reacties.

Traumatische gebeurtenissen roepen negatieve gevoelens op bij 
de slachtoffers zelf, maar ook bij het bredere mediapubliek. individu-
ele hersenen reageren verder op soortgelijke wijze op kernervaringen, 
en deze reacties raken gesynchroniseerd in grote groepen mensen die 
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op hetzelfde moment dezelfde beelden en geluiden zien en horen via 
de media. emoties resoneren dus door hele bevolkingsgroepen en 
kunnen de stemming ingrijpend veranderen.

Soortgelijke golven van emoties werden overigens tevens opge-
roepen door de aansluitende oorlogen en de ‘War on Terrorism’. Van 
het lynchen van Amerikaanse huurlingen in Fallujah tot het neer-
schieten van irakese burgers vanuit een legerhelikopter (te zien in de 
beruchte Wikileaks-video). Van het mishandelen van onberechte 
verdachten in Abu Ghraib tot Guantanamo. en zelfs de opluchting 
na het opsporen en doden van Saddam en Osama, het vernielen van 
hun affiches en standbeelden.

Pieken in moorden en geboorten door sportverslagen
Hoe zit het met mediaverslagen van meer alledaagse gebeurtenissen, 
zoals gewelddadige sportgevechten? een klassieke studie was ooit 
gedaan door een mediasocioloog aan de universiteit van Californië 
in San Diego. een paar dagen na de roemruchte bokswedstrijd van 
Muhammad Ali tegen George Foreman bleken moorden met bijna 
een kwart toegenomen te zijn. Na die tegen Joe Frazier zelfs met 
bijna een derde.

De onderzoeker besloot nog eens wat beter te kijken naar de 
doorwerking van zwaargewicht kampioenschappen die landelijk 
door televisie waren uitgezonden. Nadat hij had gecorrigeerd voor 
alle andere mogelijke invloeden, bleven er drie effecten over – gere-
lateerd aan stemmingsbesmetting. 

Ten eerste: op de derde en vierde dag na de gevechten (dus wan-
neer de mediaverslaggeving eenmaal goed was doorgedrongen) was 
er een piek van gemiddeld elf extra moorden. Ten tweede: de slacht-
offers van die moorden behoorden meestal tot dezelfde categorie als 
de verliezer van het gevecht (bijvoorbeeld blank of zwart). Ten derde: 
de omvang van het effect bleek overeen te komen met de hoeveelheid 
publiciteit die er was geweest.

Dat klinkt aannemelijk. Maar hoe zit het dan met veel minder 
gewelddadige sporten met veel fans? De populairste sport in de we-
reld en in europa is voetbal. De belangrijkste matches worden meest-
al in het weekend gespeeld, direct geheel op televisie uitgezonden of 
later in flitsen herhaald. Het was personeel van hulpdiensten al eerder 
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opgevallen dat daarbij een toename optrad van sterfgevallen door 
hart- en vaatziekten (hartaanvallen, beroertes) – vooral bij middel-
bare mannen.

De tijdstippen daarvan bleken vaak te corresponderen met beslis-
sende of gemiste goals bij hun favoriete club. een Britse verkeerson-
derzoeker vond zelfs een piek in aanrijdingen op dergelijke momen-
ten, als chauffeurs de autoradio aan hadden gehad – waarschijnlijk 
omdat ze kort waren afgeleid. 

Maar er was niet alleen slecht nieuws, ook goed nieuws. De alco-
hol en extra testosteron in het bloed van supporters bleek ook te lei-
den tot meer onbezorgde seks, kort na de gewonnen wedstrijden. een 
databank van de farmaceutische sector in Nederland meldde zo een 
piek van niet minder dan 40 procent in de verkoop van de morning-
afterpil, de dag na een Oranje-overwinning bij europese kampioen-
schappen. Cursussen voor aanstaande moeders in Duitsland meld-
den op hun beurt een extra toeloop van 10 tot 15 procent, precies 
negen maanden nadat de Mannschaft het wereldkampioenschap had 
gewonnen.

Maar daar zit ook weer een keerzijde aan. economische onder-
zoekers hebben gevonden dat aandelenbeurzen vaak bijna een half 
procent achterblijven in landen die zo’n finale verliezen. Trouwens 
ook als het om andere sporten gaat, die populair zijn onder jonge 
mannelijke aandelenhandelaren, alsof ze even gedeprimeerd zijn. Bij 
andere gelegenheden zijn het echter niet dergelijke kortstondige 
emoties die effect hebben, maar langer lopende processen die angst 
oproepen.

Overtrokken reacties van medische autoriteiten
laten we dus nog eens wat beter kijken naar een typerende angstgolf. 
Zoals wel vaker werd het nieuwe virus door toeval ontdekt. eind april 
2009 stuitten Amerikaanse onderzoekers bij het ontwikkelen van 
een nieuwe test op een onbekende griepmutatie. Toen ze de omge-
ving afzochten, ontdekten ze onrust voorbij de zuidgrens, in Mexico. 
Google signaleerde daar zelfs een opleving in web searches die met 
griep te maken hadden.

in een eerder artikel heb ik uitvoerig geanalyseerd hoe de op-
komst, verspreiding en verdwijning van de epidemie begeleid was 
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door een vreemde strijd over namen en schuld. een proces van ‘so-
ciale constructie’, begeleid door verschillende vormen van collectief 
gedrag en ook wonderlijke contrasten in culturele gevoeligheden.

Begin mei hadden de lokale gezondheidsautoriteiten al gemeld 
dat die nieuwe griep veel minder besmettelijk of dodelijk leek dan de 
‘gewone’ griep die elk jaar wereldwijd tussen een kwart en een half 
miljoen doden veroorzaakt. Dat wil zeggen, gelukkig veel minder dan 
de beruchte ‘Spaanse’ influenzapandemie direct na de eerste Wereld-
oorlog, die tussen de vijfentwintig en vijftig miljoen mensen had ge-
dood (en volgens één nieuw onderzoek wellicht zelfs twee keer zo 
veel).

Toch noemde de Wereldgezondheidsorganisatie (who) de nieuwe 
griep ook al spoedig een ‘pandemie’. Weinig beleidsmakers, journa-
listen en burgers waren zich er echter van bewust dat de who zeer 
kort daarvoor de definitie van een pandemie buitensporig had opge-
rekt. Van epidemieën met ‘enorme aantallen doden’ tot ook milde – 
zolang als zij maar ‘wijdverspreid’ raakten.

Deze ‘erfzonde’ van miscommunicatie hielp een angstgolf van een 
half jaar op gang brengen, zelfs aan gene zijde van de Atlantische en 
Stille Oceaan. De europese unie riep bijvoorbeeld inderhaast de ge-
zondheidsautoriteiten bijeen in luxemburg. een aantal lidstaten be-
stelde bij de farmaceutische industrie onmiddellijk grote hoeveelhe-
den van een nog te ontwikkelen specifiek vaccin. Omdat het immers 
de hele zomer zou kosten dat nog op tijd gereed te krijgen voor het 
najaars- en winterseizoen.

eén middelgroot Noordwest-europees land levert een veelzeg-
gende illustratie van de scare: Nederland. De belangrijkste academi-
sche viroloog had al jaren gewaarschuwd tegen de groeiende dreiging 
van nieuwe virussen van andere continenten. Het ministerie van Bin-
nenlandse Zaken had daarom al eerder het standpunt ingenomen dat 
een griepepidemie één van de grootste bedreigingen vormde die de 
maatschappij bedreigden. Omdat daarbij misschien wel 5 procent van 
de bevolking zou kunnen omkomen, oftewel tachtigduizend mensen.

nrc Handelsblad kopte daarom al vroeg met ‘Alarm Mexico’. De 
Telegraaf had al vroeg koppen als ‘Catastrofe op de loer’ en ‘Griep 
komt dichterbij’. Die krant kreeg duizenden lezersreacties: een duide-
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lijke meerderheid sprak de vrees uit dat het risico op een pandemie 
werd onderschat.

De eerste infectie viel niet erg op (omdat ze bijna samenviel met 
de aanslag op de koningin), maar de minister besteedde voor de ze-
kerheid toch tweehonderd miljoen euro om alvast een dubbele vac-
cinatie voor iedereen te bestellen. later bleek echter dat veel kleinere 
aantallen volstonden en grote delen werden uiteindelijk vernietigd 
toen er geen andere kopers meer bleken te zijn.

er waren twee problemen met de vaccinatiecampagne. enerzijds 
bleek dat het virus inderdaad uitzonderlijk mild was. Het doodde 
maar vijf volledig gezonde mensen in het land en achtenvijftig ande-
ren die verzwakt waren door andere aandoeningen. Terwijl de ‘ge-
wone’ wintergriep elk jaar duizend mensen doodt en er 160.000 zou-
den zijn gestorven als het op de Spaanse griep van na de eerste 
Wereldoorlog had geleken.

Anderzijds kreeg het publiek twijfels bij de gretigheid om massaal 
te vaccineren. er waren berichten over ernstige bijverschijnselen: 
sommige serieus, andere minder. Voor de medische autoriteiten was 
het een kwestie van statistiek: de inentingen zouden een aantal levens 
redden, de sluitend bewezen bijverschijnselen waren beperkt. Dus zij 
deden sceptici af als bijgelovig of paranoïde. Achteraf bleek dat echter 
toch veel te simplistisch te zijn geweest.

Media scare, over een denkbeeldige ernstige pandemie 
De betrokken autoriteiten meenden dat de schuld voor het fiasco 
deels bij de media lag. Toen de ‘Nationale Nieuwsmonitor’ (voortge-
komen uit de Afdeling Communicatiewetenschap van de universiteit 
van Amsterdam waaraan ik ook lang verbonden was) besloot onder-
zoek te gaan doen, sloten zij zich dus al snel aan als medefinancier.

Twee jaar na de uitbraak kwam het volledige rapport uit. De eer-
ste auteur was Peter Vasterman van de aangrenzende afdeling Media-
studies, die eerder gepromoveerd was op mediahypes en morele pa-
niek. Het driekoppige team liet niet minder dan 1400 artikelen in 
acht landelijke dagbladen onderzoeken, en honderd televisie-items 
uitgezonden op drie landelijke zenders.

Ze vonden dat er duidelijk sprake was geweest van ‘sociale ampli-
ficatie’ ofwel uitvergroting van risico. De mediaverslaggeving was 
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intens geweest, vooral gedurende de eerste paar weken. Belangrijkste 
bronnen waren slechts de twee topvirologen in officiële functies, die 
al jaren tegen zo’n epidemie hadden gewaarschuwd. Ze hadden onder 
meer rampenscenario’s geschetst, hoewel ze tevens hadden aangege-
ven dat het ook milder kon uitpakken.

Sceptici met een specialistische achtergrond (zoals ook ikzelf) 
kregen daarentegen aanvankelijk weinig tot geen aandacht in de me-
dia, zo bleek uit het onderzoek. eén gevolg was dat de meeste gepu-
bliceerde uitspraken eerder verontrustend dan geruststellend waren.

Het team liet ook twintigduizend onlineberichten op de vier 
meest relevante websites analyseren, en categoriseerde verder acht-
honderdduizend vragen die waren gesteld aan de belangrijkste infor-
matiebalie van de overheid, Postbus 51. Daaruit bleek dat de stijging 
en daling van media-aandacht min of meer parallel liep met de stij-
ging en daling van zorgen bij het publiek.

De mate van zorg werd gemeten door het percentage mensen dat 
de epidemie op dat moment ‘het belangrijkste probleem’ voor de 
maatschappij zei te vinden – bij een doorlopende online-enquête of 
wekelijke barometer van het nationale crisiscentrum.
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De onderzoekers waren voorzichtig in hun conclusies, hoewel ze aan-
gaven dat er duidelijk ruimte voor verbetering was. Ze haalden ook 
een eerder rapport van de Raad van europa aan, dat forse kritiek had 
geleverd op de communicatie door de Wereldgezondheidsorganisatie 
en de nationale autoriteiten. evenals op ‘de rol van de media in het 
aanwakkeren van angst’ en een ‘ongerechtvaardigde scare’ of paniek, 
die had geleid tot een ‘verspilling van grote sommen aan gemeen-
schapsgeld’.

De intensiteit van de nieuwsverslaggeving trekt bij dit soort gele-
genheden immers de aandacht van zowel beleidsmakers als publiek. 
‘Agenda setting’ door de media kan vage problemen zo dus opeens 
heel concreet en bedreigend maken, en leiden tot een roep om een 
onmiddellijke intensieve aanpak. Vaak blijkt dit echter in hoge mate 
illusoir. Omdat we daardoor fanatiek jacht gaan maken op bepaalde 
spoken, maar tegelijk veel vergelijkbare andere negeren.

Raamwerken en beeldspraak, over zoetstoffen en biotech
Berichtgeving wordt gekenmerkt door dominante frames of raam-
werken, die bepaalde aspecten volop in de schijnwerpers plaatsen, en 
andere helemaal over het hoofd zien. Dergelijke dominante frames, 
associaties en corresponderende emoties, verschuiven door de tijd. 

eén mooi voorbeeld wordt geboden door een analyse van vijftig 
artikelen die The New York Times in een kwart eeuw gepubliceerd had 
over kunstmatige zoetstoffen – met opeenvolgende hoogte- en diep-
tepunten. Met name over de ‘eerste generatie’ (saccharine, cyclamaat 
en aspartaam), vergeleken met de ‘tweede generatie’ (sucralose en 
andere).

De tekstanalyse per computer spitste zich toe op netwerken van 
woorden die samen voorkwamen en constateerde daar grote ver-
schuivingen in. Bijvoorbeeld in de veranderende centraliteit van be-
grippen als ‘kanker’ of ‘dieet’. uiteraard kunnen dergelijke analyses 
van associaties nuttig zijn voor het ontwikkelen van effectieve voor-
lichtingscampagnes, zowel door belanghebbende als neutrale partij-
en, door voor- en tegenstanders.

De eerste auteur bij dat project was iina Hellsten. Zij is van Finse 
oorsprong, en was daar ‘magna cum laude’ gepromoveerd op The 
politics of metaphors: Biotechnology and biodiversity in the media. een 
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metafoor of beeldspraak is natuurlijk een manier om een onbekend 
verschijnsel uit te drukken in termen van een vertrouwd verschijnsel. 
in het boek dat je nu leest, wordt stemmingsbesmetting bijvoorbeeld 
steeds vergeleken met epidemieën van virussen.

Metaforen spelen een sleutelrol in wetenschappelijke ontdekkin-
gen, en ook in hun verbreiding. Maar zelfs nog meer in mediaverslag-
geving daarover, in het publieke debat dat daaruit voortkomt, en de 
beleidsbeslissingen die erop volgen – zoals ze opnieuw mooi liet zien 
in een recent hoofdstuk.

Wetenschappelijke metaforen zijn complex en veranderen snel, 
terwijl beeldspraak in de media vaak veel simplistischer is en langza-
mer evolueert. Dit leidt vaak tot het geleidelijk verder uit elkaar lopen 
van beide en tot onverwachte kortsluitingen. Mediaverslaggeving 
over nieuwe bevindingen is vaak overdreven. Zowel wanneer het gaat 
om een overoptimistische hype (‘nieuwe geneeswijze voor tragische 
ziekte’) als om een overpessimistische ‘scare’ (‘het scheppen van mon-
sterlijke wangedrochten’).

De laatste clichés grijpen vaak terug op de horrorfantasieën in 
sciencefiction (Brave new world van Huxley, Frankenstein van Shel-
ley) of op de Griekse mythologie (Icarus en dergelijke). in haar werk 
illustreert Hellsten dit door de oorspronkelijke reacties te vergelijken 
op drie verschillende doorbraken in de biotechnologie. Die meteen 
leidden tot positieve of negatieve reacties van de Amerikaanse presi-
dent, en daarmee wel of geen overheidssteun voor verder onderzoek 
kregen.

Het eerste voorbeeld was het Human Genome Project. Het werd 
vergeleken met ‘een schitterende landkaart’ die ooit aan founding fa-
ther Jefferson was aangeboden, voortgekomen uit ‘een moedige ex-
peditie’ waarbij men de American frontier was overgestoken – de 
grens tussen het ontgonnen en het onbekende deel. en ook met het 
leren van de taal waarin God het leven geschapen had, wat leidde tot 
een ‘overweldigend nieuw vermogen om te genezen’. Dat waren de 
termen die president Clinton gebruikte op een persconferentie, waar-
bij hij zijn steun uitsprak voor de twee grote genoompioniers.

Maar verwante eerdere en latere ontdekkingen, over klonen en 
stamcellen, werden daarentegen aanvankelijk veroordeeld. Omdat ze 
zouden leiden tot ‘goedkope’ industriële massaproductie van mensen 
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en ‘reserveonderdelen’. Presidenten Clinton en Bush verboden dus 
aanvankelijk overheidssteun. Dergelijke associaties en metaforen die 
in een vroeg stadium en deels tamelijk willekeurig opkomen, hebben 
dus grote consequenties voor de verdere voortgang van onderzoek.

Mediahype en eclipskoorts 
Wetenschapsgebieden die nogal vaak aanleiding geven tot ‘scares’ en 
hypes, zijn de astronomie en de meteorologie. Ze geven regelmatig 
waarschuwingen af over theoretisch mogelijke rampen waarop de 
kansen extreem klein zijn, en die dus helemaal nooit gebeuren. Of 
juist overspannen aankondigingen van unieke ervaringen, die bij na-
der inzien nogal banaal blijken te zijn. in dergelijke gevallen gaat de 
mediaverslaggeving zichzelf gaandeweg versterken, in zowel omvang 
als intensiteit. 

Verduisteringen van de maan en de zon vormen een goed voor-
beeld. Volledige zonsverduisteringen spelen sinds mensenheugenis 
een centrale rol in antieke mythen. Omdat ze maar eens in de 370 jaar 
op een bepaalde plaats voorkomen, hoewel bijna elk jaar wel ergens 
op aarde. 

een reusachtige mediahype bereidde zo dus ‘de laatste zonsver-
duistering van het millennium’ voor, in de drie grootste en media-
machtigste landen van Noordwest-europa. De hype begon overigens 
al drie volle maanden eerder. Speciale voorjaarsbijlagen van de mees-
te dag- en weekbladen riepen mensen op om hun hele zomervakantie 
eromheen te plannen.

Ze hadden het over de verwachte ‘heldere zomerhemel’ die ideaal 
zou zijn om het ‘eenmalige verschijnsel in je leven’ waar te nemen. 
Terwijl het met drieduizend kilometer per uur door een smalle strook 
van slechts honderd kilometer breed zou schieten: verder onderweg 
naar Oost-europa, West- en Zuid-Azië. er kwam zo in het hele we-
relddeel een rage op gang van speciale brilletjes, waardoor je gedu-
rende die paar minuten naar de zon zou kunnen kijken. Zelfs be-
schermende brilletjes voor … huisdieren.

Het enthousiasmevirus begon zich dus al vroeg te verspreiden en 
schiep een besmettelijke stemming van ‘daar moet ik bij zijn’ en ‘dat 
moet ik zien’. Veel hotels en campings langs de hele route waren zo 
allang tevoren volgeboekt. De schaduw van de maan zou aan land 
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gaan op het uiterst zuidwestelijke puntje van engeland. in augustus, 
op de elfde, om elf over elf. eigenlijk twaalf over, maar op deze ma-
nier klonk het beter.

Toevallig is deze regio van Cornwall ook het legendarische land 
van koning Arthur en het vermeende ontstaan van de Britse bescha-
ving. De huidige koninklijke familie bezit trouwens uitzonderlijk veel 
land in het gebied, dat voor het overige behoort tot de allerarmste van 
het hele land. 

De plaatselijke autoriteiten benaderden dus ook al vroeg een ge-
pensioneerde legerofficier, die een plan moest opstellen om maar 
liefst 1,2 miljoen bezoekers te trekken. eén ondernemer investeerde 
bijvoorbeeld alvast 150.000 pond aan het opknappen van twee cam-
pings.

Op de dag zelf openden de media opnieuw met hooggespannen 
verwachtingen. De snelwegen en wegen rond de strook waren zo ook 
in Noord-Frankrijk overvol; kleine kop-staartbotsingen veroorzaak-
ten monsterfiles. Autoriteiten in Zuid-Duitsland hadden zelfs voor-
gesteld om alle verkeerslichten op het precieze moment op rood te 
zetten, en zo chaos te voorkomen.

Veel winkels sloten zolang uit voorzorg om diefstallen te voorko-
men. Kantoorpersoneel ging naar buiten en arbeiders legden hun 
gereedschap neer. Handel op de aandelenbeurzen zakte in. De Kamer 
van Koophandel in londen schatte het verlies aan productiviteit voor 
Groot-Brittannië alleen al op een half miljard pond. 

Maar hoe pakte de super-de-hyper unieke gebeurtenis ten slotte 
uit? Zoals vaak in deze tijd van het jaar werd een groot deel van de 
betreffende landen bedekt door wolken. Beesten in de dierentuin gin-
gen dus niet uit hun dak, zoals sommigen hadden voorspeld, en 
nachtdieren zoals uilen en vleermuizen lieten zich evenmin zien. Wel 
werd er hier en daar een haan gesignaleerd die even opnieuw kraaide. 
Dat was alles.

Toch verklaarde een Nederlander opgewonden tegenover rtl dat 
het korte donker even overweldigend was geweest als … de geboorte 
van zijn eerste kind. Maar een andere man die met vrouw en drie 
kinderen achthonderd mijl uit het Noorden van Schotland was ko-
men rijden, verklaarde met typerend gevoel voor understatement: 
‘Dit is een beetje teleurstellend.’ en er waren toch nog 350 mensen die 
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ongerust belden naar het Moorsfield-oogziekenhuis in londen, om-
dat ze vergeten waren de speciale bril op te zetten toen ze naar lichte 
plekken keken.

Nou ja, de mensen die het tegenviel, kunnen altijd nog naar 
Noord- of Zuid-Amerika reizen, waar het verschijnsel zich tussen 
2017 en 2020 ook weer langs smalle stroken voordoet. Hoewel de 
vraag blijft of de dagelijkse zonsopgangen en zonsondergangen, met 
eindeloos gevarieerde kleurpartijen tussen blauwgrijs en oranjegeel, 
eigenlijk niet veel spectaculairder zijn dan twee minuten van een ge-
wone nacht op een gewone dag.

Conclusie
Onderzoek naar de invloed van een gewelddadige ‘spaghettiwestern’ 
op de toeschouwers liet zien dat de reacties in onze hersenen bij der-
gelijke gelegenheden per microseconde goeddeels hetzelfde zijn. Het 
is daarom redelijk te veronderstellen dat ze binnen een publiek min 
of meer synchroon verlopen: of dat nou in een bioscoopzaal is of 
voor de tv.

Studies over de impact van de nieuwsbeelden van 9/11 bevestig-
den dat zij diepe indruk hadden gemaakt, en gedrag ingrijpend had-
den veranderd. Zelfs sportverslaggeving blijkt bij gelegenheid te lei-
den tot pieken in moorden of geboorten. Angstgolven en paniek 
drijven overheden er soms verder toe om honderden miljoenen aan 
bezweringsmaatregelen uit te geven, zonder dat dit altijd even veel 
zin heeft.

Maar het omgekeerde komt ook voor. Om heel kort een zwart 
vlekje aan de hemel te zien, verplaatsen zich miljoenen mensen. Het 
enthousiasmevirus leidde tot stemmingsbesmetting: vol verwachting 
gooide men zijn complete vakantieplannen om. 

Mediaberichten kunnen dus inderdaad leiden tot collectief gedrag 
en dramatische veranderingen. Kan dat ook invloed hebben op 
markten en handel? Kunnen subtiele verschuivingen in publieke per-
ceptie leiden tot een massale boycot of rage rondom producten?
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Kunnen besmettelijke stemmingen een rol spelen bij de marketing 
van producten en merken? Bedrijven geven miljarden uit aan recla-
me en promotie, en hun goede naam is soms zelfs vele tientallen 
miljarden waard. Maar tegenstrijdigheden en onevenwichtigheden 
kunnen nooit helemaal worden uitgebannen, dus hun imago loopt 
altijd risico.

Zelfs een vage aanwijzing dat een product tekortschiet, kan zo tot 
een grote terugroepoperatie leiden. en hoe zit het met kleine inciden-
ten die soms tot collectieve waanvoorstellingen leiden? Of met ge-
ruchten en broodjeaapverhalen? Die kunnen de waarneming en ge-
voelens over een product of merk wel degelijk ingrijpend beïnvloeden. 
Tegelijkertijd kunnen ambivalente gevoelens soms ook in je voordeel 
gebruikt worden. Bijvoorbeeld bij thuisverkoop via sociale netwer-
ken.

Coke, misselijkheid en grote paniek
Op dat moment was België nog helemaal in de greep van het eerste 
grote europese dioxineschandaal (andere volgden later opnieuw in 
Nederland en Duitsland). ‘Smelters’ zijn er om organische oliën en 
vetten te verzamelen, voor toevoeging aan veevoer. Maar sommige 
toeleveranciers en opkopers zonder scrupules hadden de gewoonte 
aangenomen om soms ook restanten van industriële olie aan het 
mengsel toe te voegen.

insiders wisten dat al lang, net als beleidsmakers en politici in 
deze sector – die echter bij verkiezingen vaak sterk van een boeren-
electoraat afhankelijk waren. Maar toen in kippen en varkens uit de 
bio-industrie eenmaal te grote hoeveelheden pcb’s met kankerrisico 
werden aangetoond, voelden de autoriteiten zich toch gedwongen om 
in te grijpen. 
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Miljoenen dieren en eieren moesten van de ene op de andere dag 
uit de handel worden genomen; sommige schappen in de supermark-
ten bleven zelfs weken leeg. De voedselpaniek echode nog het hele 
voorjaar na, en droeg er mede toe bij dat de Christen Democraten de 
verkiezingen verloren – voor het eerst in decennia. 

Ondertussen hadden middelbare scholieren in Vlaanderen wel 
wat anders aan hun hoofd, omdat de stressvolle examens aan het 
einde van het studiejaar snel naderbij kwamen. Bij de lunchpauze 
trakteerden ze zichzelf dus maar eens op een extra flesje suikerzoete 
cola.

Op één school zeiden ze later dat ze na het openen kort een soort 
‘rotte-eierenlucht’ hadden geroken. Drie van hen meldden zich daar-
na met vage klachten ziek bij de centrale dienst. Nadat de lessen wa-
ren hervat, volgden nog eens zes anderen. 

De verpleegster riep een dokter op, die op zijn beurt ambulances 
en de politie waarschuwde. Drieëndertig scholieren werden naar de 
eerstehulpafdeling van het plaatselijke ziekenhuis gebracht; twaalf 
werden zelfs een nachtje voor nadere observatie vastgehouden. De 
volgende dag waren er weer zes nieuwe gevallen.

Radio en televisie, dag- en weekbladen besteedden ruimschoots 
aandacht aan de vergiftigingspaniek. Nadat die woorden en beelden 
eenmaal verder waren doorgedrongen, meldden twee dagen later nog 
eens tweeënzeventig nieuwe scholieren dat ze zich niet helemaal goed 
voelden, en drie dagen later opnieuw drie. 

Ditmaal werd er ook naar blikjes Cola light en Fanta Orange 
gewezen; latere verslagen verwezen in dat verband naar een ‘vage 
medicijngeur’. De klachten liepen uiteen van zwakte, duizeligheid en 
misselijkheid, tot hoofdpijn, benauwdheid en buikpijn – met een 
paar gevallen van diarree en overgeven. Het nationale centrum voor 
voedselvergiftigingen kreeg maar liefst 1400 bezorgde telefoontjes, en 
de meeste hadden te maken met het drinken van Coca-Cola en an-
dere frisdranken.

Gezondheidsautoriteiten raadden de verkoop van de populaire 
dranken zolang af. Het bedrijf haalde dertig miljoen flesjes en blikjes 
terug uit het hele land, en vervolgens ook uit het naburige luxem-
burg, Nederland en Frankrijk. De kosten van de hele operatie werden 
later op tweehonderd miljoen dollar geschat: het was de grootste ‘re-
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call’ uit de honderdjarige geschiedenis van het bedrijf. Maar was ze 
ook terecht?

Het bedrijf onderzocht de betreffende partijen. Het bleek dat de 
eerste uit de fabriek in Antwerpen waren gekomen, maar de latere uit 
Gent en zelfs uit Duinkerken, over de grens. Het meldde later dat de 
drankjes in de eerste gevallen misschien een fractie te veel sulfiden 
hadden bevat (die een karakteristieke ‘rotte-eierenlucht’ afgeven).

Op de buitenkant van de blikjes in de latere gevallen konden mis-
schien sporen van een schoonmaakmiddel zijn terechtgekomen, dat 
gebruikt werd om schimmels op de houten stapelpallets te voorko-
men. Maar in beide gevallen zouden die hoeveelheden minuscuul 
zijn geweest en nooit tot echt ernstige klachten hebben kunnen lei-
den.

De gezondheidsautoriteiten lieten ook bloed en urine van de 
slachtoffers afnemen. Maar de resultaten van de eerste groep bleken 
later niet meer voor nader onderzoek beschikbaar, terwijl die van de 
latere groepen niets ongewoons lieten zien. er leek onder de klagers 
een lichte oververtegenwoordiging van meisjes te zijn geweest, en iets 
angstiger kinderen, maar die uitkomsten waren niet helemaal een-
duidig.

Na aanvankelijke aarzelingen besloot het ministerie van Gezond-
heid een volledig onderzoek te gelasten, door het Wetenschappelijk 
instituut van de Afdeling epidemiologie. Dat kwam na geruime tijd 
tot de conclusie dat er misschien hier en daar sprake was geweest van 
heel lichte afwijkingen van de normen, vooral bij de eerste groep. 
Maar dat de verdere verspreiding van de klachten eerder moest wor-
den toegeschreven aan een verschijnsel dat onder experts bekend 
staat als mpi.

Besmettelijke angst door mpi
De wetenschappelijke afkorting mpi staat voor ‘mass psychogenic ill-
ness’ ofwel: massale aandoening met een psychische oorzaak. Soms 
zegt men ook ‘sociogenic’, dus met een sociale oorzaak. Dat lijken bij 
uitstek gevallen van stemmingsbesmetting, hoewel er soms verschil 
van mening is over welke verschijnselen en gevallen precies in deze 
categorie geplaatst moeten worden.
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mpi is een soort insidersjargon van specialisten voor uitzonder-
lijke en vage gezondheidsklachten die zich snel door een kleine of 
grotere groep kunnen verspreiden. Aanvankelijk toegeschreven aan 
een of andere vervuiling of besmetting, maar bij nader inzien moge-
lijk sterk verergerd door psychologische en sociologische factoren.

Meestal ontstaat mpi in relatief hechte groepen, die onder druk 
staan. eenvormige groepen met vergelijkbare demografische ken-
merken (leeftijd, geslacht, bezigheden en zo meer), die zich gemak-
kelijk met elkaar identificeren. Soms werken of leven ze met elkaar 
op dagelijkse basis, in gebouwen of buurten. Veel klassieke voorbeel-
den hebben betrekking op abdijen, en vooral vrouwenkloosters.

in overeenstemming met de geest van vroeger tijden werd destijds 
gedacht dat vrouwen, meisjes en kinderen er bij uitstek vatbaar voor 
waren. Hedendaagse voorbeelden betreffen vaak scholen en vooral 
kostscholen. Maar ook werkplaatsen en fabriekshallen, stadsbuurten 
of militaire eenheden onder dreiging van buitenaf. Om een reeks van 
redenen zijn deze groepen vaak onderhevig aan strenge regels, met 
beperkte mogelijkheden om ongemak op andere manieren te uiten. 
Maar er zijn frappante voorbeelden bekend uit alle tijdperken en cul-
turen.

De aanleiding tot mpi is als gezegd vaak een vage hint van vervui-
ling of besmetting. iets afwijkende geuren en smaken kunnen opeens 
opvallen. Vage geluiden (bijvoorbeeld het kraken van hout in oude 
gebouwen) of het zien van afwijkende details (zoals schijnbaar onge-
wone insecten), kunnen ook al voldoende zijn. Ze trekken de aan-
dacht en worden opeens belangrijker. Ze roepen ongemakkelijke 
gevoelens op, vaak tegen een bredere achtergrond van spanning. Dat 
kan een reeks onwillekeurige reacties oproepen, en een gevoel van 
paniek.

Zoals hyperventileren, droge keel, kuchen en hoesten. Duizelig-
heid, misselijkheid, overgeven. Jeuk, droge of waterige ogen, ver-
slechterd zicht. Stress, hoge bloeddruk, hoofdpijn. Het zien van der-
gelijke symptomen bij anderen helpt ze vaak ook bij jezelf oproepen. 
Naarmate het drama verder oploopt, wordt hulp van buiten ingeroe-
pen. Deskundigen en gezagsdragers, ambulances en politieauto’s, met 
zwaailichten en sirenes. 
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Maar dit draagt natuurlijk verder bij aan het gevoel dat er iets he-
lemaal mis is, ook bij voorbijgangers en andere toeschouwers. Hele-
maal als er eenmaal foto- en filmcamera’s opduiken, met luidruchtige 
groepen journalisten en televisieploegen. Hun mediaverslaggeving 
kan het gevoel nog verder uitdragen en verlengen, het ‘rondzingen’ 
versterken, en het incident gaandeweg groter en groter maken.

Natuurlijk moet je voorzichtig zijn met voorbarige conclusies. 
Omdat vertegenwoordigers van de betrokken instellingen snel ge-
neigd zijn hun verantwoordelijkheid voor werkelijke problemen weg 
te wuiven – hoe klein ook (denk aan het voornoemde geval van 
Coca- Cola). Bovendien kunnen lichte vervuilingen en besmettingen 
heel vluchtig zijn, en al snel niet meer eenduidig aan te tonen.

Waarnemers maken daarom vaak de klassieke fout overhaast te 
besluiten dat een ‘afwezigheid van bewijs’ een ‘bewijs van afwezig-
heid’ is (van een echt probleem aan de oorsprong). Maar zelfs als je 
die slag om de arm houdt, is toch duidelijk dat sommige van derge-
lijke gevallen van collectieve paniek inderdaad ontstaan – of worden 
verergerd – door mpi.

Historisch onderzoek heeft honderden beschrijvingen, in oude 
verslagen en boeken, aan het licht gebracht, soms van archaïsche vor-
men zoals ‘dansmaniën’ en heksenjachten in vroeger eeuwen. De op-
komende disciplines van psychologie, psychotherapie en psychiatrie 
besteedden later uitvoerig aandacht aan de mogelijke oorzaken en 
gevolgen van ‘collectieve hysterie’ bij vrouwen of ‘shell shock’ (oor-
logsneurosen, later ‘ptsd’ genoemd) bij mannen.

Maar geschiedschrijvers van die wetenschappen hebben er ook op 
gewezen dat het eens worden over een etiket ook altijd voorwerp is 
van ‘onderhandeling’ tussen patiënten en behandelaars, over hun 
ware betekenis. Beiden staan daarbij onder druk om te kiezen uit een 
beschikbare ‘verzameling van symptomen’, die ‘cultureel ingeburgerd’ 
is.

eén historica ging zo in een monografie uitvoerig in op allerlei 
moderne controversen, uiteenlopend van ‘hervonden herinneringen’ 
(over misbruik in de vroege kindertijd) tot chronische vermoeidheid. 
Denk ook aan de heftige discussies over de mogelijke gevolgen van 
elektromagnetische straling of lichte radioactiviteit.
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De dreiging van terrorisme heeft al veelvuldig aanleiding gegeven 
tot overdreven golven van angst – ver voorbij de tijden en plaatsen 
waar het oorspronkelijk over ging. Denk bijvoorbeeld aan de wereld-
wijde paniek over brieven met sporen van gevaarlijk antraxpoeder 
– vlak na 9/11. 

‘WoM’, geruchten en ‘buzz’ over producten
in ontwikkelde landen zijn bijna alle producten tegenwoordig van 
goede kwaliteit. Onderzoek heeft overigens inmiddels aangetoond 
dat de meeste consumenten hun voorkeursmerk (cola, pils en derge-
lijke) vaak niet blind van soortgelijke andere merken kunnen onder-
scheiden. Hersenonderzoek heeft zelfs laten zien dat het vaak pas de 
karakteristieke naam en het logo zijn die uiteindelijk het genotscen-
trum in onze hersenen doen oplichten. Net als de stereotiepe verha-
len en beelden die erbij horen.

Machobeelden moeten daarom steeds het imago corrigeren van 
filtersigaretten die anders als te ‘feminien’ gezien worden. Kristalhel-
dere watervallen in een groene omgeving moeten frisse lucht sug-
gereren waar je anders slechts vieze rook ruikt. Marketing en reclame 
proberen dus een netwerk van gunstige associaties in ons hoofd ‘te 
laden’, om ongunstige associaties te overstemmen. Thee wordt bij-
voorbeeld vaak met zwakte geassocieerd, maar tegenwoordig in re-
clame vaak met ‘kracht’ verbonden, om terrein terug te winnen op 
het concurrende product koffie.

Toch blijken ook veel merkimago’s vaak paradoxaal en na verloop 
van tijd labiel geworden, en proberen communicatieprofessionals 
daarom de nadruk weer aan te passen. Opel wilde in de decennia na 
de oorlog zo min mogelijk als ‘Duits’ gezien worden, maar inmiddels 
wel weer – want dat geldt tegenwoordig weer alom als solide en be-
trouwbaar. Rabo wilde een tijdje als opkomend wereldbedrijf niet 
meer met boeren en plaatselijke middenstanders geassocieerd wor-
den, maar heeft inmiddels ontdekt dat het beeld van plaatselijk ge-
wortelde coöperatie eigenlijk toch wel gunstig is.

een ander voorbeeld dat ik uitvoerig in een eerder boek analy-
seerde, is dat van het Buckler-bier met weinig of geen alcohol van 
Heineken. Youp van ’t Hek noemde het ooit in een oudejaarsconfe-
rence geen ‘echt’ bier. Het moest vervolgens worden opgedoekt in de 
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thuismarkt die compleet door het moederbedrijf gedomineerd werd, 
maar is nog steeds marktleider van het segment in veel andere lan-
den. Als dergelijke percepties namelijk eenmaal wortel schieten, 
wordt het heel moeilijk om daar nog iets aan te veranderen. Het is 
dan gemakkelijker om andere dochtermerken in de betreffende 
nichemarkt uit te bouwen (zoals eerst lingen’s Blond en later Amstel 
Malt).

Communicatieprofessionals kunnen daarentegen ook zelf probe-
ren om een enthousiaste ‘buzz’-campagne op gang te brengen. Heath 
& Heath geven een recept gebaseerd op de letters van het woord ‘suc-
ces’; voor ‘salient, unexpected, concrete, credible and emotional sto-
ries’ (saillant, onverwacht, concreet, geloofwaardig en gevoelsmatig). 

Zij halen het voorbeeld aan van de broodjesketen Subway en hun 
‘oerklant’ Jared. Die liet overal weten dat hij tientallen kilo’s was afge-
vallen door consequent hun magere gezonde sandwiches te eten. en 
illustreerde dat door daarbij steeds de reusachtige broek te laten zien 
die hij eerder had gedragen. 

De Subway-sandwichketen 
gebruikte dit beeld van hun 
oerklant Jared om te illustre-
ren hoe mager hun ‘broodjes 
gezond’ zijn (natuurlijk niet 
die belegd met eindeloze dikke 
lagen vlees) (Bron: Subway, 
Wikimedia Commons)
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een aantal jaren hielp ik de nationale stichting pwt/Weten met grote 
evenementen over wetenschapsvoorlichting, bijvoorbeeld over psy-
chologie in de Jaarbeurs in utrecht en over economie in de Beurs in 
Amsterdam, en schreef daar ook boekjes bij. in het laatste boekje 
stond een uitvoerig hoofdstuk over productgeruchten en broodjeaap-
verhalen, bijvoorbeeld rond grote Amerikaanse merken als Coca-
Cola, Kentucky Fried Chicken, Marlboro, McDonald’s, Procter & 
Gamble en vele andere.

‘Word of mouth’ (tegenwoordig ook ‘Word of mouse’) of ‘WoM’-
verhalen worden mondeling of per computer verspreid in sociale net-
werken, en daarbij vaak toegeschreven aan een spreekwoordelijke 
‘friend of a friend’ of ‘Foaf ’. in een later boek kwam ik daar uitvoeriger 
op terug. Het zijn vaak betrekkelijk marginale of gewone mensen die 
proberen zichzelf interessant te maken door ‘insider’-kennis te clai-
men, over wat er achter de schermen allemaal voor engs gaande is.

Wat zijn daarbij de beste onderwerpen voor alledaagse conversa-
ties? Bij drankjes en hapjes ligt het erg voor de hand om over drank-
jes en hapjes te praten. Deskundigen zeggen dat dergelijke verhalen 
bij doorvertellen gaandeweg een ‘seriële vertekening’ ondergaan. Dat 
wil zeggen dat ze worden ‘afgevlakt, aangescherpt en ingepast’ in het 
wereldbeeld van de doorvertellers.

Na een lezing over deze onderwerpen werd ik benaderd door een 
grote distributeur van buitenlandse merken van sterke drank. een 
van hun belangrijkste artikelen was een roomlikeur, die vooral popu-
lair was onder vrouwen en meisjes. Maar er deed een steeds hardnek-
kiger gerucht over de ronde. Als je vlak ervoor of erna ook een tonic 
dronk, zo heette het, stolde het mengsel en lag dan letterlijk ‘als een 
steen op je maag’.

er waren verhalen over mensen die inderhaast naar het zieken-
huis zouden zijn gebracht, ‘soms tevergeefs’. Met plaatsen, tijden en 
details: ‘Vorige maand nog, op een kermis in Maastricht, zag de 
dochter van de bakker van mijn vriendin, hoe een non het voorzich-
tig probeerde, en jawel … het gebeurde opnieuw.’ 

Room en likeur: een ongelofelijk verhaal 
ik had het verhaal zelf nog nooit gehoord, maar besloot het als mas-
sapsycholoog te onderzoeken. Toevallig gaf ik dat jaar zowel colleges 
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aan de universiteit van Amsterdam, alsook aan de School voor Jour-
nalistiek in utrecht – dus bij elkaar een redelijk aantal studenten. ik 
ontwikkelde een enquête met een dertigtal opeenvolgende halfopen 
vragen: zorgvuldig geformuleerd om vooral niet directief of sugges-
tief te zijn.

Het begon met vaag hun mening te vragen over verschillende ty-
pen dranken, vervolgens het voorbeeld van mixes van room en ster-
ke drank, en of ze voorbeelden van formules en merken kenden. Of 
ze daar wel eens verhalen over hadden gehoord: van wie, wanneer, bij 
welke gelegenheid enzovoort. Het bleek dat meer dan de helft van de 
studenten het griezelverhaal kende. Verbazingwekkender was dat 
ook een kwart van deze hoogopgeleide en kritische jongvolwassenen 
het bleek te geloven. Het formulier vroeg daarna ook waaróm som-
migen het verhaal aannemelijk achtten.

ik analyseerde de resultaten in een paper van enkele tientallen 
pagina’s. er leken in de groep wat demografische verschillen te zijn, 
bijvoorbeeld tussen mannen en vrouwen. Het verhaal leek vaker voor 
te komen in het katholieke zuiden, dan in het protestante noorden. 
Maar andere details vielen mij ook op. Onder meer dat sommige 
‘natuurlijke bondgenoten’ van het merk bij het doorvertellen van het 
sterke verhaal hun ergste vijanden bleken. Namelijk … slijters en bar-
tenders.

Stel je het tafereel voor dat door verscheidene ondervraagden 
werd geschetst. een jong meisje brengt een van haar eerste onbege-
leide bezoeken aan een bar, op een zaterdagavond. Maar ze is bang 
om tipsy te worden. Dus kiest ze eerst een veilige roomlikeur en 
daarna een nog veiliger tonic. Tot zo ver niks aan de hand.

Maar de ober ziet de mogelijkheid om een groot nummer te ma-
ken, grijpt zijn kans, en zegt luid: ‘Wat? Weet je dat niet? Dat zou ik 
niet doen!’ Hoofden in de omgeving draaien om, gesprekken vallen 
stil. Met een dramatisch gebaar plaatst hij een ruim glas op de bar of 
de tafel. Giet er eerst wat van de roomlikeur in en voegt dan tonic toe. 

De room schift een beetje door het zuur, stolt een heel klein beet-
je, ziet er daardoor uit als een soort kwark, maar met een onregelma-
tiger structuur en een vale kleur. Alleen omdat dit merk échte kwali-
teitsroom gebruikt en geen namaak met dezelfde kleur – zoals de 
plaatselijke concurrenten dat wel doen. 
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en dan komt het broodjeaapverhaal: ‘Je ziet met je eigen ogen dat 
het keihard wordt.’ Op de een of andere manier klinkt dat aanneme-
lijk, want ‘zien is geloven’. Natuurlijk is er helemaal niets mis. Nor-
maal gebeurt dit ook met andere dranken waar zuivel in zit. Maar in 
je buik, waar je er niets van ziet.

Toen ik naar het hoofdkwartier van het merk overzee vloog, bleek 
dat men daar voor absolute zekerheid al nader medisch onderzoek 
had gedaan. Vrijwillige proefpersonen hadden het ene glas na het 
andere gedronken, specialisten hadden rechtsreeks in hun maag ge-
keken wat er dan gebeurde, maar er bleek helemaal niets raars aan de 
hand. een zuiver broodjeaapverhaal dus.

er was overigens ook nog een ander detail dat mijn aandacht trok. 
ik realiseerde me dat er vanuit de antropologie en de semiologie (bete-
kenissenleer) iets raars aan de hand was met roomlikeur. Het was ei-
genlijk een paradoxale en daarom wellicht ietwat onmogelijke drank.

er bestaat namelijk een heel scala aan dranken: van thee en koffie 
tot aan sappen en softdrinks aan de ene kant, tot bier en wijn aan de 
andere. Aan het ene uiterste van dit continuüm begint het met room 
en melk: de meest moederlijke en zorgzame dranken van allemaal. 
Aan het andere uiterste zitten whisky en andere sterke dranken: de 
meest macho en avontuurlijke. een combinatie van beide uitersten 
lijkt onbewust tegen de wetten der natuur te zondigen, en daardoor 
problemen over je af te roepen.

een andere aanwijzing was dat de oorzaak van het klonteren nooit 
bij de transparante tonic werd gelegd – wat natuurlijk net zo goed zou 
kunnen – maar altijd bij de ondoorzichtige roomlikeur.

Seks en vriendinnen, bij een partijtje thuis 
een volgende vraag is of er ook manieren zijn waarop vrienden-van-
vrienden, conversaties en netwerken gebruikt kunnen worden om 
een marketing- of promotiecampagne te verbeteren? Die zijn er. la-
ten we één veelzeggend voorbeeld kort onder de loep leggen.

Het elektronische gastenboek op de website zegt: ‘Dank je wel liz, 
voor een stoute avond maandag … We hebben ontzettend hard gela-
chen, mijn meisjes en ik … Dank dat je mijn verjaardag extra ge-
slaagd hebt gemaakt!’ We komen hier kennelijk opnieuw het enthou-
siasmevirus tegen – maar waar gaat dat in godsnaam over? Over een 
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rage of sneeuwbalverschijnsel dat buiten het zicht een tijdje een ware 
lawine was. laten we een snel quizje doen, om te kijken of je het kunt 
raden.
1. Wat is een tijdlang de snelst groeiende business geweest, binnen 

het kader van de breder opkomende ‘hedonistische’ consumen-
tencultuur?

2. Welke sector haalde op internet lang meer omzet dan alle andere 
sectoren samen?

3. Welk speelgoed voor volwassenen wordt ook merendeels in Chi-
na gemaakt, maar haalt veel hogere winsten dan speelgoed voor 
kinderen?

4. Waarom slaagden de ondernemers in die branche er lang niet in 
om de helft van hun potentiële klanten te bereiken?

5. Hoe hebben ze uiteindelijk stemmingsbesmetting weten te ge-
bruiken, om toch tot hen door te dringen?

Antwoorden: 1-3: Seks-seks-seks. 4. Vrouwen. 5. Thuispartijtjes.
Mijn vrouw heeft in Zuid-Frankrijk veel engelssprekende vrien-

dinnen. Op een bepaald moment kreeg ze een uitnodiging voor een 
partijtje bij een van die vriendinnen thuis, gesponsord door de plaat-
selijke keten Piment Rose (‘roze pepertjes’). Ze ging, had veel plezier 
en heeft heel hard gelachen. Het verschijnsel bereikte pas kort voor 
de laatste eeuwwisseling zijn hoogste piek in Noord-Amerika en 
West-europa, en is sindsdien weer wat aan het teruglopen.

Natuurlijk waren sexy lingerie en speelgoed voor volwassenen al 
veel eerder in seksshops verkocht. Maar die stonden aanvankelijk 
vooral in louche buurten, rond stations in verwaarloosde oude bin-
nensteden, voor een zeer beperkte clientèle – vrijwel uitsluitend be-
staand uit mannen. Pas daarna kwamen de ketens, vaak genoemd 
naar vrouwen, met discrete winkels in de grote winkelstraten. 

Sommige artikelen hadden raadselachtige namen gekregen zoals 
‘massagestick’ (de vrouw op de foto hield die guitig tegen haar wang), 
en werden heel langzaam ook via gewone drogisterijen, supermarkten 
en postordercatalogi aangeboden. Maar dat was geen erg gevarieerd 
assortiment, en je kon ze ook niet echt goed allemaal uitproberen.

Tegenwoordig is de schijnbaar Franse ‘olala’-keten Christine le 
Duc van de Duitse groep van Beate uhse (die zelf in de oorlog bij de 
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luchtmacht ervaring had opgedaan) de grootste op het europese con-
tinent. Maar het gaat daar niet goed mee, ook al houden ze nu eens 
per maand ‘ladies nights’ in hun winkels. De Britse groep van Ann 
Summers heeft daarentegen veel beslister voor een andere aanpak 
gekozen, om die verondersteld preutse markt te veroveren.

De keten is genoemd naar de secretaresse van de oprichter, maar 
ze kregen later onenigheid. Daarna heeft ze zich dus teruggetrokken 
in zonnig Toscane. Hij verkocht aan een belegger, die zijn jongvol-
wassen dochter aan het hoofd plaatste. Zij koos ervoor om de vrou-
welijke doelgroep veel actiever te benaderen, en om daarbij thuispar-
tijtjes als een belangrijk marketinginstrument te gebruiken. Ze 
zoeken dus nog steeds voortdurend mensen via hun website. Die 
voor een extra zakcentje als ‘facilitator’ willen optreden, met een per-
centage van de opbrengst en nog extra te winnen prijzen bovendien.

Die ‘facilitators’ wordt verteld dat ze een goede kennis moeten 
vragen om als gastvrouw op te treden. Ze moeten hun vriendinnen 
aanmoedigen om te komen en elk ook weer een vriendin meenemen, 
evenals ‘een fles’ [met drank]. Ze kunnen beginnen met een rondje 
om het ijs te breken. een abc-spelletje: je geeft een letter op, anderen 
moeten dan om het hardst een lichaamsdeel roepen dat daarmee be-
gint, of dingen die je daarmee kunt doen. Of het Cadbury-spel: laat 
iedereen een ‘chocoladevinger’ uit een koekblik pakken, en op een 
teken zo snel mogelijk de buitenste laag ervan af zuigen. Wie het 
eerste klaar is, wint.

Daarna kom je op de zaak waar het echt over gaat. Ze worden 
uitgedaagd om wat van de sexy lingerie aan te trekken en te showen. 
Daarna wordt allerlei soorten speelgoed doorgegeven en gedemon-
streerd, waarvan je er sommige nog nooit hebt gezien of vastgehou-
den, samen met de catalogi. 

Ze gebruiken daarbij een extra onschuldig jargon, zoals ‘knopje’ 
voor clitoris enzovoort. Aan het eind kunnen de deelneemsters dis-
creet hun orders plaatsen, desnoods in een aparte kamer. Waarna ze 
worden aangemoedigd om op hun beurt zélf zo’n ‘fun party’ bij hun 
thuis te plannen, voor weer andere vriendinnen.

De keten had hier veel succes mee, net als andere eerder elders. 
De afgelopen jaren had men een honderdtal winkels in Groot-Brit-
tannië, maar claimde wel 7500 ‘facilitators’. en meer dan tweehon-
derdduizend thuispartijtjes per jaar, die misschien wel twee miljoen 
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vrouwen bereikten (ofwel bijna 10 procent van de meest relevante 
leeftijdsgroep). Ze verkochten zo ook wel twee miljoen van hun spe-
ciaal ontworpen ‘Rampant Rabbit’-vibrators, en haalden een omzet 
van meer dan honderd miljoen per jaar. 

een recent onderzoek onder duizend soortgelijke Amerikaanse 
‘facilitators’ leidde zelfs tot een pleidooi in een wetenschappelijk tijd-
schrift om die voortaan in te schakelen voor campagnes over gezond-
heid, geslachtsziekten, aids en dergelijke. Veel effectiever dan andere 
manieren.

Natuurlijk was deze marketingtactiek op zichzelf geenszins nieuw. 
Om huisvrouwen via gezellige partijtjes bij vriendinnen te benaderen 
voor de demonstratie van nieuwe artikelen. Onmiddellijk na de oor-
log waren namelijk al twee trends bij elkaar gekomen.

enerzijds waren de mannen teruggekomen van het slagveld, wer-
den de vrouwelijke arbeidsters uit de wapenindustrie weer terug naar 
huis gestuurd, maar waren nog steeds geïnteresseerd om met werken 
wat extra geld en zelfstandigheid te verwerven. Anderzijds was de 
militaire productie deels weer terug omgeschakeld naar civiele pro-
ductie, voor nieuwe artikelen zoals met name ijskasten (maar ook 
vrieskisten, ovens, mixers en zo meer) – verder toegankelijk gemaakt 
door kopen op afbetaling.

earl edward Tupper had daarvoor kleine plastic doosjes ontwik-
keld: die je luchtdicht kon afsluiten met een kenmerkend puf-geluid-
je. Maar het was een vrouwelijke hoofdvertegenwoordigster geweest 
die daarna de extreem succesvolle ‘sneeuwbal’ van thuispartijtjes had 
voorgesteld. Ook zij kregen overigens onderling ruzie en zij trok zich 
terug in het zonnige Florida.

Maar het opnieuw uit de kast halen van deze strategie voor vrou-
welijk seksspeelgoed was nóg meer adequaat en geëigend. Omdat het 
daarbij immers gaat om de twee uiterste emoties van schaamte en 
plezier. Het waren lang taboeproducten gebleven, die het best konden 
worden gedemonstreerd en verkocht in de privacy en intimiteit van 
een groep vriendinnen, in een huiskamer bij een van hen thuis. Véél 
effectiever dan te wachten tot die vrouwen zelf een louche seksshop 
zouden bezoeken, in een van de oude binnensteden. 
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Conclusie
in verzadigde markten hangt de keuze van de consument in hoge 
mate af van de woorden en beelden die met het product geassocieerd 
worden. Soms slagen marketers en reclamemakers erin om gesprek-
ken in de echte en virtuele wereld te coöpteren, en er ‘buzz’ in te in-
jecteren. (‘Die sandwich is echt ideaal als je wilt afslanken.’)

Bij andere gelegenheden kan de spontane opkomst van geruchten 
of broodjeaapverhalen een zorgvuldig geplande communicatiestra-
tegie echter radicaal doorkruisen. Als er iets ‘vreemds’ met het pro-
duct aan de hand lijkt te zijn, kan angst gemakkelijk de overhand 
krijgen. Zo’n gevoel kan zich zelfs verspreiden naar een grote groep. 
Het is dus de vraag hoe je met dergelijke stemmingsbesmettingen 
moet omgaan.

Maar hoe zit het met meer algemene stemmingen van overmatige 
schroom of juist overmoed? Hoe verspreiden die zich in de economi-
sche, sociale en politieke opinie? is er reden om te geloven dat daar-
binnen grote stemmingsgolven bestaan, die soms wel jaren kunnen 
aanhouden? Op het eerste gezicht lijkt dat een vreemde gedachte, die 
moeilijk met harde cijfers aannemelijk te maken is. Maar bij nader 
inzien blijkt dat toch geen onmogelijke opgave.



10  publieke opinie, 
stemmingsgolven en de 

‘Zeitgeist’

Tot nu toe hebben we gekeken naar stemmingsbesmetting die zich 
door een of ander emotievirus naar grote groepen verspreidt. in con-
centrische cirkels, zoals rimpels in een vijver. laten we nu nog eens 
wat beter naar de mogelijke gevolgen kijken. Kleine golfjes kunnen 
namelijk ook grote golven worden, die de gehele publieke opinie 
meebepalen. Resulterend in een veranderende tijdgeest of ‘Zeitgeist’, 
die jaren kan aanhouden.

Zijn we met zijn allen slachtoffer van een soort bipolaire stoornis, 
waarbij manische en te neer geslagen stemmingen elkaar uiteindelijk 
doorlopend afwisselen? is het mogelijk om te laten zien dat opgaande 
en neergaande spiralen voortdurend alterneren – dat wil zeggen, en-
thousiasme en demoralisatie, in verschillende domeinen?

is het inderdaad mogelijk om dergelijke meerjarige bewegingen 
te onderscheiden: in de economie en op de beurs, in de maatschappij 
en bij modevoorkeuren, in de politiek en de populariteit van de 
hoogste leiders? Kunnen we zelfs het opkomen van frustratie en 
boosheid in de publieke opinie volgen, die soms de basis legt voor 
uitbraken van collectief geweld: zoals revoluties en oorlogen?

is het mogelijk om hierbij vaste ritmes te onderscheiden? De af-
gelopen jaren hebben wat dat betreft enkele verbazingwekkende ont-
dekkingen aan het licht gebracht. even leek het er zelfs op dat ze de 
astrologie bevestigden. Ook al bleek dát bij nader inzien toch weer 
iets anders te zitten. 

Economische stemmingsgolven: wie heeft de langste?
Tussen de eerste en Tweede Wereldoorlog verschoof het centrum van 
het globale kapitalistische systeem van Groot-Brittannië, londen en 
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de City naar de Verenigde Staten, New York en Wall Street. Charles 
Dow en edward Jones richtten daar ooit de Dow Jones & Company 
op, en The Wall Street Journal. 

Ze introduceerden ook samengestelde indexen van aandelenkoer-
sen op de beurs, die over dagen en weken, maanden en jaren konden 
worden berekend. enthousiaste zogeheten ‘bull markets’ met een 
hoerastemming (zoals in de jaren twintig) bleken daarbij afgewisseld 
te worden door zogeheten ‘bear markets’ met een vlakke stemming 
of zelfs een boestemming (zoals in de jaren dertig). Dit bleken deels 
ook zichzelf versterkende processen: het ging daarbij vaak een tijd 
van kwaad tot erger.

Accountant Ralph elliott verloor een deel van zijn spaargeld door 
de Great Crash. Hij begon de evolutie van de indexen daarom te be-
studeren en meende daarin een vast patroon van stemmingsgolven 
te herkennen. Met regelmatig terugkerende verhoudingen, overeen-
komend met de geheimzinnige constante ‘phi’, de bekende gulden-
snedeverhouding en de vreemde reeks Fibonacci-getallen (genoemd 
naar een italiaanse wiskundige uit de renaissance). Na de Tweede 
Wereldoorlog kwam zo het nieuwe veld op van ‘grafieklezen’ of ‘tech-
nische analyse’ van beurskoersen.

De grondgedachte was dat wisselingen in het sentiment van in-
vesteerders zich uitdrukten in opeenvolgende golven in de grafieken, 
die voortkwamen uit de verschuivende balans tussen opwaartse en 
neerwaartse druk op de prijzen. een nauwkeurige beschouwing van 
het recente verleden zou zo kunnen leiden tot voorspellingen over de 
nabije toekomst, of althans een beperkt scala van meest waarschijn-
lijke ontwikkelingen. 

Die inschattingen werden gemaakt aan de hand van ingewikkelde 
meetkundige extrapolaties of algebraïsche berekeningen. Vandaag de 
dag is dat wereldwijd een miljardenbusiness, en veel professionele 
beleggers houden er tot op zekere hoogte rekening mee – ook al to-
nen veel academici zich nog steeds sceptisch.

De belangrijkste vertegenwoordiger van deze school werd Robert 
Prechter. Hij had een propedeuse in psychologie van Yale toen hij bij 
de zakenbank Merrill lynch aan de slag ging en daar kennismaakte 
met de verrassende claims van grafieklezen en technische analyse. Hij 
neigde ertoe het daarmee eens te zijn: ‘Toen ik eenmaal besloten had 
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om van de markten mijn loopbaan te maken, realiseerde ik me dat 
die helemaal gaan over massapsychologie’, zo zei hij.

Hij begon zijn eigen firma, een nieuwsbrief die de Elliot Wave 
Theorist ging heten en gaf alle geschriften van die voorloper opnieuw 
uit. Hij ontwikkelde de werkwijze verder, ging zelf voorspellingen 
doen, had enkele vroege successen en kreeg de status van ‘goeroe’. 
Ook al zat hij er later ook nog wel eens flink naast.

Zijn benadering berustte op enkele grondgedachten. Ten eerste: 
opwaartse en neerwaartse bewegingen van de aandelenmarkt waren 
niet de oorzaak maar het gevolg van algemenere stemmingsverande-
ringen, zo zei hij – een bewering waar veel anderen natuurlijk zo hun 
twijfels bij hadden. Ten tweede: indexen zoals de Dow Jones en 
Standard & Poor’s waren bij nader inzien de beste en meest nauwkeu-
rige maten voor het meten van de algemene stemming in het land. 
Ten derde: zij waren vaak ook goede uitdrukkingen en voorspellers 
van andere psychosociale veranderingen.

Prechter liet zo zien dat economische stemmingen en aandelen-
koersen niet alleen correspondeerden met veranderingen in consu-

Voorbeeld van de ontleding van een golfbeweging van aandelenkoersen 
volgens de zogenoemde ‘technische analysemethode’ van grafieklezen. 
Niveaus L1 en L2 (van respectievelijk 109,00 en 113,50) heten in dit geval op 
de punten 1-3 eerst ‘weerstand’ te tonen tegen verdere stijging, maar 
vervolgens op de punten 4-8 ‘steun’ tegen verdere daling (Bron: Stockcharts.
com, Wikimedia Commons)
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mentengedrag, maar ook met een hele reeks andere trends. Zijn boe-
ken probeerden zo de nieuwe discipline socionomics (1999, 2003) te 
vestigen, die de uiteenlopende effecten van sociale stemmingswisse-
lingen onder de loep legde. Wiskundige John Casti publiceerde re-
centelijk een overzicht van dergelijke claims voor een breed publiek 
onder de titel Mood matters – From rising skirt lengths to the collapse 
of world powers (2010). 

Hij begon met het veelzeggende voorbeeld van de doorgaande 
race om de hoogste wolkenkrabber ter wereld te bouwen: vanaf het 
empire State Building tot aan de Petronas Twin Towers in Kuala 
lumpur, en vervolgens via Shanghai en Taipei terug naar de Burj 
Khalifa in Dubai. Sindsdien heeft Saoedi-Arabië zelfs de bouw van 
een toren van één kilometer in Jidda aangekondigd, te bouwen door 
de familie … Bin laden. 

Al deze projecten werden aangekaart tijdens een periode van lo-
kale economische boom, zo merkt Casti op, maar werden pas vol-
tooid toen de onroerendgoedbubbel ter plaatse al weer was gebar-
sten.

De doorgaande race om de hoogste wolkenkrabber ter wereld te bouwen 
(Bron: in allerlei vormen beschikbaar op internet)
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Playgirls, minirokjes en geboortecijfers
een van de vele studentenbaantjes die ik ooit had, was helpen bij 
marktonderzoek voor Simca: een Frans automerk dat sindsdien is 
verdwenen. Daaruit bleek onder meer dat Nederlandse kopers meen-
den dat dergelijke zuidelijke auto’s onvoldoende beschermd waren 
tegen noordelijk najaars- en winterweer. Tot op heden zie je nog 
steeds veel tv-spots voor Franse automerken waarin dit thema terug-
keert. en waarin je de modellen nadrukkelijk heftige wind, water, 
sneeuw en ijs ziet ‘overleven’. 

een paar jaar geleden kreeg ik opnieuw te maken met de automo-
bielbranche, maar ditmaal om heel andere redenen. Na de economi-
sche crisis van 2008 vroeg een autobedrijf mij voor dealers een reeks 
presentaties te geven over recessiepsychologie, en de daaruit voort-
komende veranderingen in consumentenvoorkeuren.

De verkoop had een flinke tik gekregen en tot hun teleurstelling 
voorspelde ik dat de ‘shake out’ in sommige opzichten nog ernstiger 
zou worden, door de versnelde verschuiving naar efficiënter en groe-
ner energiegebruik en naar de nieuw opkomende productielanden. 
Hierbij stuitte ik ook op fascinerend recent onderzoek over verschui-
vende modevoorkeuren.

Prechter en anderen hadden daar ook al dingen over beweerd, 
maar het bewijs daarvoor was door hen vaak nogal impressionistisch 
gepresenteerd. De laatste vijftien jaar blijkt er echter één academicus 
te zijn geweest die hierover met collega’s een lange reeks rigoureuze 
onderzoeksprojecten deed. Terry Frank Pettijohn ii, een associate 
professor psychologie aan de universiteit van Conway in South Ca-
rolina. Niet te verwarren met zijn vader, die dezelfde naam en het-
zelfde beroep heeft, maar professor is aan Ohio State in Marion.

Zijn eerste stap was het verzamelen van Amerikaanse cijfers over 
werkeloosheid en beschikbaar persoonlijk inkomen, prijsindexen en 
demografische cijfers (dus over geboorten, huwelijken, scheidingen, 
overlijden, moorden en zelfmoorden): vanaf de Tweede Wereldoor-
log tot heden. Deze cijfers werden eerst gestandaardiseerd en vervol-
gens samengevoegd in een General Hard Times Measure (ghtm) of-
wel een ‘moeilijketijdenindex’.

Zijn verdere onderzoek was gebouwd op de Environmental Secu-
rity Hypothesis (esh), die zegt dat het publiek in moeilijke tijden de 
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voorkeur geeft aan meer geruststellende boodschappen en optredens 
– bijvoorbeeld in de media. Hijzelf en zijn collega’s keken dus gede-
tailleerd in hoeverre de index correspondeerde met bepaalde karak-
teristieke elementen uit de mediacultuur.

Muziek is natuurlijk een goede indicator van stemmingen, zoals 
we al eerder hebben gezien. eén reeks projecten richtte zich dus op 
de ‘nummer 1-hits’ op de gezaghebbende lijsten van het magazine 
Billboard. Het ene jaar was dit bijvoorbeeld het opgewekte zomerlied 
Macarena van het Spaanse duo los Del Rio, het andere jaar het treu-
rige Candle in the wind van elton John (na de emotiegolf over de 
dood van lady Di).

Als de sociale en economische omstandigheden relatief bedrei-
gend waren, zo constateerden de onderzoekers, waren de populairste 
hits meestal langer, meer betekenisvol en troostend, romantischer en 
langzamer. Ze vonden ook dat de voorkeursartiesten verschilden, net 
als … hun gezichtsvorm. in moeilijke tijden hadden die namelijk 
meestal ‘rijpere’ trekken, met naar verhouding kleinere ogen, een 
langwerpiger vorm en grotere kin. Dit effect werd nog sterker toen er 
meer beelden bij het geluid kwamen, met de komst van muziekvideo’s 
op televisie.

Die bevindingen sloten aan bij eerder evolutionair onderzoek, 
waaruit was gebleken dat mensen in alle culturen de voorkeur geven 
aan partners met de beste kansen bij voortplanting. Mannen gaven 
zo vaak de voorkeur aan heel jonge vrouwelijke gezichten met zelfs 
‘neonatale’ trekken (lees babyfaces). Dat wil zeggen, betrekkelijk 
grote ogen en mond, een betrekkelijk kleine neus en kin. Denk bij-
voorbeeld aan Britney Spears.

Als mensen zich echter onzeker voelden (zoals toen voor veel 
jonge vrouwen zelf gold), gaven ze de voorkeur aan partners en ar-
tiesten met ‘rijpere’ trekken. Omdat je daar beter op leek te kunnen 
vertrouwen en bouwen. Denk bijvoorbeeld aan een gezicht als dat 
van Bruce Springsteen.

Pettijohn en een collega testten deze hypothese in het laborato-
rium op studenten. Hijzelf en anderen vonden ook dat deze tendens 
zich zelfs vertaalde in een voorkeur voor politieke kandidaten met 
langere gezichten … omdat men daaraan onbewust meer competen-
tie toeschreef.
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een andere reeks projecten van Pettijohn en de zijnen zoomde in 
op de vijf populairste succesfilms, acteurs en actrices – zoals gerang-
schikt door de gezaghebbende Motion Picture Almanac en de Enter-
tainment Almanac. Het onderzoek bevestigde dat in moeilijke tijden 
de voorkeur werd gegeven aan actrices met rijpere trekken. Datzelfde 
effect werd overigens niet gevonden voor acteurs.

Wel bleek dat actrices in moeilijke tijden minder populair waren 
dan acteurs. Maar tegen de verwachting in waren die jonger in plaats 
van ouder, en bleken comedies ook populairder dan drama’s. Op 
sommige punten probeerden mensen dus kennelijk ook te compen-
seren voor de harde werkelijkheid.

een laatste reeks projecten van Pettijohn en collega’s ging over ‘Play-
mates of the Year’, zoals die steeds geselecteerd werden door Hugh 
Hefner van het blad Playboy, zijn redactie en fotografen – ook reke-
ning houdend met lezersreacties op eerdere publicaties. 

Het gaat daarbij om naaktfoto’s die op een extra brede en uit-
vouwbare dubbele middenpagina zijn gedrukt. in de hoogtijdagen 
werden die gezien door wel tien miljoen mannen. eén voorbeeld was 
de 24-jarige Anna Nicole Smith, die twee jaar later ten huwelijk werd 
gevraagd door een 89-jarige miljardair uit Texas. later kwam ze tra-
gisch aan haar einde en werd er ook meteen een musical over haar 
leven gemaakt.

Playboy houdt een toegankelijke database bij met de ‘kerngetallen’ 
over deze vrouwen; andere gegevens werden door aanvullend onder-
zoek opgespoord. Het bleek dat mannen in moeilijke tijden de voor-
keur gaven aan playmates die ouder, groter en zwaarder waren. Ze 
hadden ook weer kleinere ogen, een bredere taille, andere taille-
heup- en taille-busteverhoudingen – waren minder slank, juist wat 
molliger.

een andere verwante vraag was natuurlijk hoe mannen en vrou-
wen zich in verschillende conjuncturen aan elkaar presenteren en wat 
dan hun modevoorkeuren zijn. Al sinds de ‘boom and bust’ van de 
jaren twintig en dertig was geopperd dat roklengtes op en neer gin-
gen met … de aandelenindexen. Als vrouwen vol vertrouwen waren, 
durfden ze wat uitdagender te zijn, zo heette het, als ze onzeker wa-
ren, waren ze behoudender.
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Dit was al eerder bevestigd in een ongepubliceerde doctoraal-
scriptie, en ook door latere wetenschappelijke artikelen. Als mannen 
en vrouwen zich zeker voelden, veranderde dit bovendien ook hun 
seksleven. Omdat er een nauwe correlatie leek te zijn tussen de Dow 
Jones-beursindex en het geboorteaantal. Ook weer bij de huidige cri-
sis.

Politieke stemmingsgolven en de presidentiële tragiek
een ander domein dat door collectieve stemmingsgolven wordt ge-
kenmerkt, is de politiek. Net als bij aandelenkoersen beschikken we 
hier over min of meer objectieve maatstaven. Omdat in de meeste 
grote westerse landen sinds de Tweede Wereldoorlog regelmatige 
opiniepeilingen werden gehouden.

Natuurlijk is het ontleden van de trends in die landen een tamelijk 
ingewikkelde zaak. Maar het wordt al overzichtelijker als we ons be-
perken tot de populariteitsscores van de meest vooraanstaande poli-
tici. Met name die politici die tot het hoogste ambt worden verkozen, 
een tijdje aan de macht blijven en dan weer worden weggestemd. 
Hun scores gaan op en neer, in een ingewikkelde combinatie van 
lange- en kortetermijnschommelingen.

in het merendeel van de democratische wereld kent men geen van 
tevoren vastliggende verkiezingsjaren: de grafieken zijn dan onregel-
matig en niet altijd gemakkelijk te duiden. Maar in de Verenigde Sta-
ten worden presidenten altijd voor een of twee termijnen van vier 
jaar gekozen en kunnen de onderliggende patronen zo veel duidelij-
ker zichtbaar worden gemaakt.

Amerikaanse presidenten worden verkozen door een meerder-
heid van kiesmannen en -vrouwen – wat ongeveer correspondeert 
met een meerderheid van kiezers, en ze worden weggestemd als ze 
nog slechts de steun van een minderheid hebben. er is in de peilingen 
meestal een korte beginperiode van hoop en enthousiasme aan het 
begin van hun ambtstermijn zichtbaar, en een afscheidsperiode van 
teleurstelling aan het eind.

George Gallup introduceerde politieke opiniepeilingen in de jaren 
dertig in de vs en werd al snel nagevolgd door anderen. eén type-
rende vraag werd: ‘Bent u het eens of oneens met de manier waarop 
de president zijn functie vervult?’ Dit maakt het mogelijk om gecom-
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bineerde resultaten te laten zien, sinds president Roosevelt. Op het 
eerste gezicht lijken ze samen te hangen met allerlei unieke gebeur-
tenissen, maar bij nader inzien zit er een vast ritme in.

Truman Eisenhouwer Kennedy Johnson Nixon Ford Carter Reagan H.W. Bush Clinton W. Bush Obama
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Een overzicht van de naoorlogse ontwikkeling van de populariteit van 
presidenten (Bron: The Wall Street Journal, website)

The Wall Street Journal doet tegenwoordig zijn eigen peilingen samen 
met het televisienetwerk nbc. Maar de website bevat ook een interes-
sante ‘interactieve’ en vergelijkende grafiek over de evolutie van de 
populariteitsscores van Truman tot Obama. Het ziet eruit als de re-
sultaten van een seismograaf, met iedere vier jaar een grote aardbe-
ving.

De presidenten starten namelijk in het algemeen met een tamelijk 
hoge score, maar beginnen daarna vrijwel onmiddellijk weg te glij-
den. De enige uitzonderingen waren vader en zoon Bush, die door 
toevallige omstandigheden zoals oorlogen en aanslagen langere ‘wit-
tebroodsweken’ hadden.

Na het overzicht geeft de wsj-website gedetailleerdere grafieken 
voor de ambtstermijnen van de opeenvolgende presidenten, waarin 
verschillende keerpunten zichtbaar zijn. Gunstige of ongunstige eco-
nomische ontwikkelingen spelen natuurlijk een grote rol. in de bin-
nenlandse politiek, zo lijkt het, worden ‘zachte’ maatregelen (inzake 
belastingen en sociale voorzieningen, bonden en stakingen) verder 
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vaak afgestraft met een verlies van enkele procentpunten (bijvoor-
beeld onder Johnson en Obama).

Als het niet lukt dergelijke ‘zachte’ maatregelen aanvaard te krij-
gen (bijvoorbeeld onder Clinton), of bij ‘harde’ maatregelen (bijvoor-
beeld onder Truman en Bush senior), wordt dit vaak beloond met een 
winst van enkele procentpunten. Het loonde dus kennelijk om zo veel 
mogelijk de machohouding van alfamannetjes aan te nemen. Soort-
gelijke zaken gelden ook voor de buitenlandse en defensiepolitiek.

Psychohistorie, frustratie en agressie
Andere golfachtige verschijnselen lijken aanleiding te geven tot peri-
odieke explosies van geweld. Vroege psychologische theorieën en 
onderzoek over individuele ‘conditionering’ van dieren en mensen 
hadden de ‘frustratie-agressiehypothese’ voortgebracht. 

Rond de rellen in de Amerikaanse steden en de overzeese mili-
taire bemoeienissen van de jaren zestig ontwikkelden politieke we-
tenschappers soortgelijke modellen van collectief geweld. Zoals revo-
luties en oorlogen – en hoe die konden worden voorkomen. een 
sleutelrol werd daarbij toegekend aan het managen van percepties en 
verwachtingen. Andere scholen probeerden onbewuste signalen van 
de psychische toestand te distilleren uit persoonlijke expressie en me-
diaverslagen.

lloyd deMause was een lekenpsychoanalyticus die ook aan een 
doctoraal politieke wetenschap werkte, aan de Columbia university 
in New York. Hij pakte de term ‘psychohistorie’ op, maakte een bibli-
ografie over dat veld met meer dan 1300 relevante publicaties, richtte 
een instituut op (dat tegenwoordig achttien overzeese afdelingen 
claimt), een vereniging met jaarlijkse bijeenkomsten, een journal en 
een serie monografieën. Sommige collega’s prezen zijn benadering als 
heel vernieuwend, anderen noemden hem te impressionistisch en 
niet rigoreus genoeg.

DeMause en zijn collega’s ontwikkelden een techniek waarbij ze 
focusten op de eruptie van hoogemotionele termen in belangrijke 
toespraken van presidenten, in de voorpaginakoppen en hoofdarti-
kelen van grote kranten. Ze stelden dat daar groepsfantasieën en col-
lectieve stemmingsverschuivingen doorheen schemerden. Ze keken 
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ook naar hoogemotionele beelden in de begeleidende cartoons, 
nieuwsfoto’s en de omslagen van wekelijkse grote nieuwsmagazines.

Daarna probeerden ze de onbewuste associaties van zowel leiders 
als volgelingen te analyseren, langs Freudiaanse lijnen van verdrin-
gingsmechanismen. Bijvoorbeeld hoe een opkomend tij van agres-
sieve woorden en beelden mensen als het ware naar agressieve gedra-
gingen dreef.

De jaren zeventig en tachtig leken bij uitstek geschikt te zijn voor 
een bestudering van dergelijke golven in de publieke stemming. On-
danks de langdurige escalatie van de oorlog in Vietnam en de buur-
landen had de onthulling van de geheim gehouden ‘Pentagon papers’ 
in The New York Times laten zien dat de top eigenlijk al heel lang had 
geweten dat het allemaal tot niets leidde. 

Nixon en Kissinger probeerden nog even met de ‘dollehondbena-
dering’ de noordelijke hoofdstad Hanoi te intimideren, maar moesten 
zich daarna neerleggen bij de Parijse vredesakkoorden. Het president-
schap eindigde na het Watergate-schandaal in (bijna-)impeachment 
en aftreden. Onder zijn opvolger viel de zuidelijke hoofdstad Saigon. 
Het was de eerste grote oorlog in de geschiedenis die de vs eenduidig 
hadden verloren.

Na een nieuwe verkiezing was er echter goede hoop op een frisse 
nieuwe start. Maar in hun boek Jimmy Carter and American fantasy 
voorspelden DeMause en een collega dat de wittebroodsweken maar 
kort zouden duren. Het afzetten van de pro-Amerikaanse sjah van 
iran, de gijzeling van het personeel van de vs-ambassade in Teheran, 
de mislukte redding door een groep helikopters leidden tot steeds 
verder gaande vernedering. Dit had zelfs invloed op individuele bur-
gers, aldus de psychohistorici.

Zoals op John Hinckley, die probeerde de volgende president 
dood te schieten. in zijn boek Reagan’s America, gebaseerd op analy-
ses van ‘onbewuste fantasieën’ in honderd periodieken gedurende 
vier jaar, stelde DeMause dat het verblijf van de president in het zie-
kenhuis en zijn triomfantelijke terugkeer meteen daarna zijn eerdere 
filmimago van ‘tough guy’ nog verder versterkten. De frustratie was 
nu hoog genoeg opgelopen, om in agressievere actie te worden om-
gezet.
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Want het leek zijn mandaat te versterken voor confronterende 
maatregelen aan het thuisfront (bijvoorbeeld als stakingsbreker), 
overzee (met nieuwe openlijke en bedekte militaire interventies in de 
Caraïben en Midden-Amerika) en in de Koude Oorlog met de Sov-
jet-unie. Door een verscherping van de wapenwedloop met het sdi-
programma – in de volksmond Star Wars genoemd, naar de popu-
laire sciencefictionfilms.

De stemmingsomslag schemerde volgens de psychohistorici ook 
door in de jaarlijkse State of the Union-toespraak. Met emotiewoor-
den als: ‘een bende … onbeheerst … op hol geslagen … oorlogen … 
bevriezen … terugsnoeien … ontplofte … ontketenen … blokkeren 
… oordeelsdag … verbrijzeld’ (p. 4). 

Het overweldigende succes van de eindeloze reeks Rambo- en 
Rocky-knokfilms met Sylvester Stallone bevestigde de nieuwe tijd-
geest. later publiceerde DeMause nog een ander boek over The emo-
tional life of nations terwijl The Journal of Psychohistory een artikel 
plaatste over ‘The magical presidency of George W. Bush’. 

De voornoemde ‘socionomen’ hebben op hun beurt geclaimd dat 
de meeste gewapende conflicten aantoonbaar voorafgegaan worden 
door frustrerende neerwaartse correcties op de aandelenkoersen. 

in mijn eigen onderzoek over vroeg opinieonderzoek kwam ik 
grafieken tegen over beslissende stemmingsgolven rond de wereld-
oorlogen. Vanaf een ineenstortend moreel onder de Duitse burger-
bevolking vlak voor het einde van de eerste Wereldoorlog. Tot aan 
een snel toenemende oorlogsbereidheid onder de Amerikaans bur-
gerbevolking, vlak voor de toetreding tot de Tweede Wereldoorlog. 

Conclusie
Door dit hele boek heen hebben we gezien dat bij stemmingsver-
schuivingen grote groepen mensen besmet lijken te worden met een 
of ander emotievirus – dat veranderde zienswijzen helpt omzetten in 
veranderde gedragingen. in dit hoofdstuk hebben we vervolgens ge-
zien hoe kleinere rimpelingen daarbij soms samenvloeien tot grotere 
golven. 

Dat was allang duidelijk voor de aandelenbeurzen, hoewel ondui-
delijk bleef in hoeverre omslagen voorspeld konden worden. De ver-
anderende stemming onder consumenten blijkt zich echter ook te 
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uiten in verschuivende voorkeuren voor tophits en artiesten, suc-
cesfilms en actrices, zelfs voor naaktmodellen en roklengte, en zich 
te uiten in geboortecijfers. 

De termijnen van toppolitici worden kennelijk eveneens begeleid 
door stemmingsgolven. Dit is het duidelijkst aantoonbaar voor Ame-
rikaanse presidenten. Maar zelfs de bereidheid tot collectief geweld 
lijkt dergelijke grote schommelingen te vertonen. 

De grote vraag is dan natuurlijk of je dergelijke stemmingsomsla-
gen kunt zien aankomen. Over wat voor aanwijzingen kunnen we 
beschikken?





11  Naar een toekomst  
met doorlopende  

‘sentiment analysis’

Collectieve gevoelens zijn dus veel grilliger dan beleidsmakers en 
managers in het dagelijks leven onder ogen willen zien. Omdat ze in 
één dag van positief naar negatief kunnen gaan, of andersom. Na 
mijn lezingen over deze onderwerpen is de eerste vraag van het pu-
bliek dan ook vaak: ‘Maar wat heb je dan nog aan wetenschap? Als 
het vaak onmogelijk is om de toekomst trefzeker te voorspellen, 
waarom zou je je dan nog in die processen verdiepen?’ Zo’n opmer-
king toont een versimpelde mechanistische kijk op ingewikkelde psy-
chosociale processen.

eén antwoord is dus om nooit tevreden te zijn met voor de hand 
liggende onderzoeksresultaten, maar altijd een laag dieper te willen 
graven, om te zien wat er mogelijk nog ónder ligt. We leven immers 
niet in de ware wereld, maar in onze voorstellingen van de ware we-
reld – wat heel andere implicaties heeft. Verschillende tussenliggende 
lagen mediëren wat we denken, voelen en doen: op het raakpunt van 
biologische, psychologische en sociale processen. Die lagen zijn dus 
oneindig complex en mogelijk instabiel.

een ander antwoord is dat je juist daarom ook incasseringsver-
mogen moet cultiveren en draagvlak moet onderhouden door een 
doorlopende dialoog – zelfs en juist met critici. laten we tot slot nog 
eens wat beter kijken naar de kwesties die hier mee te maken hebben, 
en mogelijke oplossingen die de laatste paar jaar in beeld zijn geko-
men. Om de vinger aan de pols te houden.

Grilligheid in ‘complexe adaptieve systemen’ 
Publieke percepties van een bepaalde kwestie kunnen er lang stabiel 
uitzien, zelfs stagnerend of geblokkeerd. Maar er zit altijd een zekere 
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mate van ambiguïteit in verscholen. er kunnen zich dus onzichtbare 
spanningen hebben opgebouwd, tussen de oppervlakte en de onder-
liggende gevoelsmatige of zelfs onbewuste lagen. Dat wil zeggen dat 
zelfs een marginaal klein incident een dramatisch grote omslag kan 
triggeren.

ik heb dat eerder wel vergeleken met de langzaam verschuivende 
tektonische platen in de aardkorst. in de titels van voorgaande boe-
ken over deze onderwerpen heb ik deze verschijnselen dan ook wel 
vergeleken met aardbevingen (1999, 2000) en schokgolven of tsuna-
mi’s (2001, 2008). Daarin werd ook betoogd dat de publieke opinie in 
dergelijke gevallen moet worden opgevat als een ‘collectief adaptief 
systeem’ zoals het weer. Met héél andere eigenschappen dan we den-
ken.

De systemen in deze betrekkelijk recent ontdekte categorie be-
staan allemaal uit een groot aantal eenheden met overeenkomstige 
gedragsrepertoires, in wisselwerking met elkaar en met de omgeving. 
Ze zijn inmiddels geïdentificeerd op alle niveaus van de werkelijk-
heid. Van kiezelstenen in een rivierbed tot aan dierpopulaties in hun 
natuurlijke habitat. een heel belangrijke eigenschap van deze syste-
men is dat oude vormen van orde opgelost kunnen raken in chaos, 
en dat uit deze chaos vervolgens weer nieuwe andere vormen van 
orde kunnen oprijzen.

ik heb in dat kader een reeks metaprincipes of grondbeginselen 
geïdentificeerd, die ook van toepassing zijn op massapsychologie en 
omslagen in de publieke opinie. Door het hele systeem heen treden 
er namelijk voortdurend minuscule veranderingen op: bijvoorbeeld 
in individuele mensen, in onderlinge relaties, in de sociale omgeving. 

Het merendeel van de tijd hebben deze hooguit lokale gevolgen 
voor het systeem. Maar soms beginnen ze zich er opeens snel door-
heen te verspreiden: door amplificatie of uitvergroting, positieve 
feedback loops of terugkoppelingslussen, of zelfs ‘circulaire reactie’ of 
rondzingen (zoals bij een microfoon die per ongeluk voor een luid-
spreker is geplaatst).

Dit kan dan begeleid worden door: 1) het ontstaan van synergie, 
een vermindering van weerstand tegen verandering, en de vergroting 
van de kracht van de processen; 2) de opkomst van nieuwe samen-
hangende patronen; die zelfs 3) een ‘eigen leven’ kunnen gaan leiden 
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(wat in vaktermen ‘autopoiesis’ wordt genoemd). een voorbeeld van 
dat laatste is de eerder besproken spontane opkomst van nieuwe so-
ciale bewegingen.

Verdere factoren zijn: veranderende contexten, kritische drempels 
en de werking van zogeheten ‘vreemde attractoren’. Dat zijn boven-
gemiddeld vaak voorkomende ontwikkelingspaden, waar het systeem 
als het ware ‘ingezogen’ wordt, terwijl het andere vermijdt. een psy-
chosociaal voorbeeld is het op gang komen van polarisatie- en esca-
latieprocessen, waaraan het vervolgens moeilijk weer ontkomen is. 

Dit alles kan ten slotte uitmonden in een ‘fasetransitie’, waarbij het 
systeem dus in een kwalitatief geheel andere toestand geraakt. Te ver-
gelijken met ijs dat smelt tot water, of water dat verdampt tot stoom. 
Bij psychosociale systemen kan bijvoorbeeld een verschuiving optre-
den van hypo-reactief naar hyper-reactief. Het systeem wordt dan 
opeens ‘geleidend’.

in mijn boek Brein-bevingen over Snelle omslagen in opinie en 
communicatie probeerde ik gedetailleerd uit te spellen hoe al deze 
processen tezamen dus gemakkelijk exponentiële of zelfs non-lineai-
re effecten kunnen hebben, dus plotselinge verschuivingen. Die kun-
nen om fundamentele redenen vaak niet voorzien worden, omdat ze 
mede afhangen van héél toevallige samenlopen van omstandigheden 
en daaraan aansluitende vroege ontwikkelingspaden. 

Misschien gebeurt dat maar één op de tien of honderd keer. Maar 
de dramatische effecten van die éne keer kunnen veel groter zijn dan 
de marginale effecten van die negen of negenennegentig andere keren 
bij elkaar. er is dus wel degelijk goede reden om die processen goed 
te proberen te doorgronden, en ze niet af te doen als een restcategorie 
waar je verder toch niets mee kunt.

Dit wordt ook wel het effect van de vlinder van Lorenz genoemd. 
Naar een meteoroloog die na de vroegste weersvoorspellingen per 
computer betoogde dat een kleine vleugelslag in Brazilië in beginsel 
bleek te kunnen bijdragen tot het op gang brengen van een orkaan in 
Texas – dus vele duizenden kilometers daar vandaan.

Denk verder aan de invloedrijke bestseller van Malcolm Gladwell 
over The tipping point die vrijwel gelijk met mijn voornoemde boek 
Brein-bevingen verscheen. Of aan de invloedrijke bestseller van 
Nicholas Taleb over The black swan, die net als mijn recentere boek 
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Gek met geld concludeert dat financiële markten deels principieel 
grillig zijn.

Al deze zienswijzen staan namelijk haaks op het wijdverbreide 
bijgeloof van halfopgeleide managers en beleidsmakers in de ‘heilige 
drie-eenheid’ van een gereïficeerde, lineaire en mechanistische we-
tenschap. Gebaseerd op de trits ‘meten is weten, weten is voorspellen, 
voorspellen is beheersen’, en uitmondend in de onuitgesproken ver-
wachting dat uitsluitend proportionele effecten kunnen optreden. We 
zullen dan tot onze schade en schande regelmatig ondervinden dat 
het zo soms niet werkt.

De erfzonde van de massapsychologie
Dit alles is ook de belangrijkste reden waarom de dubbeldiscipline 
van de massapsychologie en de sociologie van collectief gedrag vanaf 
het begin een nogal episodisch bestaan hebben gekend, met weinig 
of geen duurzame institutionalisering. 

Na dramatisch grote rellen of rampen kwam er altijd een golf aan 
officiële belangstelling voor deze velden op gang: er werden commis-
sies benoemd en budgetten vrijgemaakt. Jaren later verschenen vuist-
dikke rapporten, wanneer iedereen al weer vergeten was waar het 
oorspronkelijk ook al weer over ging. 

Autoriteiten waren dan allang weer bezig met de volgende waan 
van de dag. er was weinig besef dat veel van diezelfde grillige ver-
schijnselen onder eenzelfde paraplu thuishoorden, en een gezamen-
lijke benadering verdienden.

Dat is een van de redenen geweest dat gespecialiseerde instellin-
gen in binnen- en buitenland vaak slechts een betrekkelijk kort leven 
beschoren was. Van het Baschwitz instituut aan de universiteit van 
Amsterdam, waar ik in de jaren zestig en zeventig studeerde en werk-
te, tot aan een recent ambitieus project aan de Californische topuni-
versiteit van Stanford dat ook alweer opgedoekt lijkt.

Zoals in de loop van dit boek bleek, zijn vele mogelijk relevante 
studies dan ook verspreid over een heel breed scala aan wetenschap-
pelijke disciplines: van neurologie tot sociale netwerken. er is zoals 
gezegd pas betrekkelijk recent een uitgewerkte metatheorie ontstaan, 
die deze heel uiteenlopende verschijnselen van schijnbare grilligheid 
op overtuigend één en dezelfde noemer kan brengen. 
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Ondertussen had het praktisch onderzoek in de omliggende an-
dere psychosociale wetenschappen zich langs heel andere lijnen ont-
wikkeld. Vooral in de richting van ‘kwantitatief empirische’ studies, 
zoals experimenten en surveys. Maar de meest problematische voor-
beelden van collectief gedrag lijken helemaal uit het niets te komen 
en reusachtige proporties aan te nemen, op tijden en plaatsen waar je 
ze helemaal niet verwacht. 

Het is dan dus moeilijk om voldoende teams klaar te hebben 
staan, toegerust met de juiste observatiemiddelen. Ook al omdat de 
verschijnselen complex en gelaagd zijn, en vaak niet meteen duidelijk 
is in welke uitingen je de kern van de zaak het best kunt betrappen.

Toch is het de laatste jaren gemakkelijker geworden om basisma-
teriaal te verzamelen. en wel door de brede verbreiding van elektro-
nica. enerzijds in foto en film: waarbij steeds meer mensen altijd en 
overal met smartphones rondlopen, onverwachte opvallende ver-
schijnselen meteen vastleggen en die registraties kunnen uploaden 
naar verzamelplaatsen. 

Denk aan de eerder aangestipte ‘kleuren- en bloemenrevoluties’ 
in Oost-europa, en vervolgens in de Arabische wereld. in principe is 
het mogelijk die beelden (en geluiden) van bijvoorbeeld volksmenig-
ten achteraf te analyseren, aan de hand van gedetailleerde schema’s.

Anderzijds door de opkomst van internet, het wereldwijde web en 
de hyperconnectiviteit zelf. Miljarden zijn als gezegd al dagelijks on-
line, met nog veel meer apparaten. De meeste overheden en bedrij-
ven, verenigingen en zelfs enkelingen hebben websites met informa-
tie opgezet, voor contact met anderen, of manifesteren zich via 
netwerken. Zoekmachines verschaffen daar systematisch toegang toe, 
en indexeren dat alles. Google is de leidende partij geworden, maar 
Yahoo en andere blazen nog hun partijtje mee.

Zij kwamen er al snel achter dat het zoek- en contactgedrag van 
het publiek ook een onvoorstelbaar grote berg van mogelijk relevan-
te informatie leverde, aan diezelfde beleidsmakers, managers en an-
deren. Je kunt nu bijvoorbeeld ‘live’ en ‘in real time’ de opkomst en 
verbreiding van een lokale of gespecialiseerde term op het grote we-
reldtoneel volgen. 

Denk aan de voorbeelden die ik aan het begin van dit boek noem-
de: de crises rond het sars- of h1n1-virus of de ehec-bacterie, maar 
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ook rond de ‘Jasmijnrevolutie’ of de ‘Griekse schulden’, ‘bunga bunga 
parties’, Katrina of Fukushima, dsk of Anders Breivik.

Google Trends begon zoekgedrag naar informatie per week en 
per maand te categoriseren, per product en merk, en slaagde er zo 
redelijk in om toekomstige verkopen te voorspellen: op korte en 
lange termijn. Bijvoorbeeld reizen (per land), autoverkopen (per 
klasse), detailhandelsomzet in het algemeen of huizenverkopen.

Het zoekgedrag bleek namelijk nauw te corresponderen met het 
bredere sentiment bij consumenten en hun toekomstige uitgaven, 
zoals dat met oudere instrumenten werd ingeschat. We noemden al 
het zoekgedrag van mensen in Mexico dat wees op een griepuitbraak 
– toen die nog niet officieel was vastgesteld. Op deze manier kunnen 
Google en anderen overheden en bedrijven attenderen op problemen 
die nog in de maak zijn.

Twitter, van Mumbai tot Abbottabad
Bij eerdere researchprojecten heb ik zorgvuldig gekeken naar de ge-
leidelijke opkomst van één bijzonder nuttig instrument voor psycho-
logisch en sociologisch onderzoek: de opiniepeiling of enquête. Ze 
voegde destijds veel toe aan ons begrip van percepties en verschui-
vingen daarin.

Maar aan de ene kant werkt ze vaak met beperkte steekproeven, 
waarbinnen potentiële snelle veranderaars aanvankelijk slechts een 
extreem kleine en vaak statistisch onbetekenende minderheid vor-
men. 

Anderzijds kostte het gebruik van papieren vragenlijsten vaak 
veel werk en tijd, zowel van interviewers als analisten. De methode is 
dus arbeidsintensief en duur. Daarom is er de laatste jaren een snelle 
verschuiving van deze activiteit naar internet geweest. 

er werden daarbij veel grotere panels geworven, waaraan je elek-
tronische formulieren kon voorleggen, die in een paar seconden kon-
den worden verwerkt. in het begin moesten de uitkomsten zwaar 
‘bijgewogen’ of gecorrigeerd worden, vanwege de oververtegenwoor-
diging op internet van ‘jonge, hoogopgeleide, blanke, stedelijke mid-
denklasse mannen’. Maar inmiddels is vrijwel iedereen online, en is 
dit nauwelijks meer een probleem.
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Ondertussen heeft zich zelfs nog een veel radicalere revolutie ingezet. 
Dat is begonnen met e-mail en blogs, heeft een vervolg gevonden in 
de opkomst van sociale netwerken zoals Facebook en Twitter. Daarbij 
geven mensen de hele tijd ongevraagd hun mening over van alles en 
nog wat, vertellen ultrakort hoe ze zich voelen en wat ze aan het doen 
zijn.

De explosie van hyperconnectiviteit (Bron: Penenberg (2009, 2010), p. 45)
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De noodlanding van een passagiersvliegtuig op de Hudson-rivier 
in New York werd zo als eerste via Twitter bekendgemaakt, net als de 
grote terroristische aanslag in Mumbai (voorheen Bombay) in india, 
of de Amerikaanse commandoactie tegen de schuilplaats van Osama 
Bin laden in Abbottabad (Pakistan).

in Nederland speelde Twitter op zijn beurt een sleutelrol bij de 
uiteindelijke ineenstorting van de dsb Bank. Maar ook als manier om 
inderhaast liften met auto’s naar alle uithoeken van het land te orga-
niseren voor honderden treinpassagiers die op een avond strandden 
op het Centraal Station van utrecht. Op het moment dat ik dit schrijf, 
worden er wereldwijd tweehonderd miljoen gebruikers van de dienst 
gemeld, die gemiddeld ten minste één tweet per dag sturen.

een nieuwe generatie van onderzoekers werd zich er al snel van 
bewust dat dit doorlopend een lawine aan ruwe digitale tekst ople-
verde: reeds ingetypt in elektronische standaardformaten en gereed-
liggend voor verdere analyse. Blogs, en vooral tweets, kunnen wor-
den beschouwd als een groot bestand van spontane opinies.

De oudere methoden van zogeheten ‘inhoudsanalyse’ van derge-
lijk geschreven materiaal waren nog extreem bewerkelijk geweest, 
tijdrovend en kostbaar. Omdat onderzoekers daarbij met de hand 
sleutelwoorden, zinnen en groepen moesten identificeren, categori-
seren en tellen, om daaruit thema’s en trends te distilleren. 

inmiddels zijn er echter steeds betere computerprogramma’s ont-
staan die dit werk goeddeels kunnen overnemen, en ook steeds beter 
kunnen doen. Je kunt dus online uitingen van over de hele wereld 
‘oogsten’, door de statistische gehaktmolen halen en daaruit nuttige 
informatie distilleren – vrijwel meteen.

De revoluties van ‘opinion mining’ en ‘sentiment analysis’ 
Dit is met name nuttig voor de massapsychologie en sociologie van 
collectief gedrag, die om de voornoemde redenen vaak moeite had-
den om snel steekhoudend onderzoek te doen. Bijvoorbeeld over 
opkomende gektes zoals rages en modes. Ook al worden tegenwoor-
dig veel mediasectoren helemaal door het enthousiasmevirus gedo-
mineerd, voor een handvol successen van het moment.

Popmuziek en ‘tophits’: tegenwoordig goeddeels gedownload van 
iTunes en soortgelijke websites. Boekuitgaven en bestsellerlijsten: 
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onder meer beschikbaar door de ‘rangen’ in de verkoop via Amazon 
en andere webwinkels. uit recent onderzoek bleek dat je die succes-
sen redelijk goed van tevoren kon voorspellen, op basis van online 
gesprekken en uitingen in de dagen of zelfs de weken die daaraan 
voorafgingen.

Ook kijkcijfers van televisieprogramma’s of bezoekersaantallen 
van nieuwe bioscoopfilms konden op die manier redelijk goed gean-
ticipeerd worden. en zelfs … toekomstige winnaars van de Academy 
Awards bij de Oscar-uitreikingen in Hollywood. 

Aan de hand van online talk kon je zo toekomstige verkopen in-
schatten en je distributie erop inrichten. Maar hoe zit het met minder 
materiële zaken, zoals de gevoelens van mensen over ‘kwesties’ in de 
publieke opinie? Daarvoor zijn ‘opinion mining’ en ‘sentiment ana l ysis’ 
opgekomen.

Dat is met name ook weer belangrijk bij het monitoren van hoog-
dynamische verschijnselen zoals hypes en ‘scares’, bijvoorbeeld bij 
een voedselpaniek of een kernramp. Precies de zaken waar men vaak 
eerder tevergeefs de tanden op stukgebeten had.

eén benadering, eerst grof maar gaandeweg verfijnd, bestond erin 
simpelweg vaste waarden toe te kennen aan de woorden die in een 
onlinetekst werden aangetroffen. er is tegenwoordig een hele reeks 
van dergelijke instrumenten beschikbaar via internet: deels gratis, 
deels tegen betaling. Daarnaast bieden gespecialiseerde bureaus uit-
komst.

een voorbeeld is SentiStrength, ontwikkeld door Mike Thelwall 
van de universiteit van Wolverhampton in engeland en zijn collega’s. 
Dat scoort de ‘emotionele lading’ van woorden in positieve en nega-
tieve zin. Bijvoorbeeld op een schaal van plus vijf tot min vijf – maar 
er bestaan vele variaties.

Je kunt dan de score voor een hele zin of regel optellen en zo coëf-
ficiënten uitrekenen. Je kunt ook de breedte van de context variëren, 
die je in je beschouwing wilt betrekken. Bijvoorbeeld de tien woor-
den voor en na het noemen van een precies product of merk. Je kunt 
ook de totaalscores vergelijken voor verschillende groepen of tijden: 
bijvoorbeeld voor en na een overredingscampagne.
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Daarbij zijn natuurlijk allerlei complicaties gerezen, die specialis-
ten de een na de ander hebben proberen te ondervangen. Zoals ‘ver-
sterkende’ termen (We zijn ‘heel’ gelukkig), ontkenningen (We zijn 
‘niet erg’ gelukkig met …) of ironie (We ‘worden zeker verondersteld’ 
erg gelukkig te zijn dat …). Thelwall ging zelfs zo ver om ook scores 
toe te kennen aan straaltaal en emoticons zoals ;-) en daarvan gede-
tailleerde woordenlijsten en tabellen te maken.

Natuurlijk kan en zal men eindeloos doorgaan met dergelijke 
technieken verder te verfijnen, te onderzoeken wat hun sterke en 
zwakke punten zijn. eén toepassing wordt gevormd door automati-
sche waarschuwing aan instellingen, als internetdiscussies over rele-
vante onderwerpen erg geagiteerd beginnen te raken of er een nieuwe 
controverse opduikt – zoals over de veronderstelde gevaren van 
griepvaccins.

De europese unie subsidieerde zo een tijd het creen-project over 
‘Critical events in evolving Networks’ en het gerelateerde consortium 
voor ‘cyberemoties’, met samenwerkende deskundigen uit oost en 
west.

‘Web scraping’ voor echte schoonheid
in het boek Schokgolf, later omgedoopt tot Strijden om de publieke 
opinie nam ik een uitvoerige casus op over de Body Shop. een alter-
natieve uitdager van de grote Fortune 500-merken op het gebied van 
persoonlijke hygiëne, zoals het europese unilever en het Amerikaan-
se Procter & Gamble.

De Body Shop is opgericht door de Britse ‘Queen of Green’ Anita 
Roddick. een van haar ‘New Age’-slogans was dat er op de wereld 
maar acht vrouwen zijn die eruitzien als de broodmagere supermo-
dellen die op de omslagen van alle glossy magazines staan, en daar-
entegen een paar miljard waarvoor dit niet geldt.

Vlak voor het einde van de eeuw lanceerde zij daarom de ‘Ruby’-
campagne (rondom een provocerend antibarbiepoppetje met na-
drukkelijk rubensiaanse vormen) en een gerelateerd fonds waarmee 
vrouwenemancipatie werd gesteund.

Na een tijdje zette dit de grote concurrenten echter ook aan het 
denken. Want een aantal jaren later lanceerde unilever op haar beurt 



Naar een toekomst met doorlopende ‘sentiment analysis’   ◉ 173

een campagne rond ‘echte Schoonheid’, voor Dove: haar merk van 
shampoo, zeep en andere huidverzorgende producten.

Advertenties en spotjes draaiden daarbij rond een veelkleurig 
multiculti groepje van vrolijke meiden in wit ondergoed, die kenne-
lijk helemaal geen complexen hadden. Jongvolwassen en een beetje 
mollig, in plaats van adolescent en nimf-achtig. Het opvallende recla-
meoffensief kreeg op zijn beurt veel aandacht en prijzen.

Sommige affiches vroegen het publiek om hun mening: of ze hen 
‘fat’ of ‘fab(ulous)’ vonden. De eerste reacties neigden naar het laatste, 
maar veel latere vielen weer terug naar het eerste. eén onderzoeker 
van buiten beweerde zelfs dat de campagne contraproductief zou 
kunnen zijn.

De ‘Real Beauty’-campagne van Dove (Bron: Unilever)

Maar ondertussen hadden unilever en Dove al besloten om aan deze 
nieuwe benadering vast te houden. Ze zetten ook een fonds op voor 
‘zelfrespect’, en lanceerden een nieuw offensief. Ditmaal de ‘Pro Age’-
campagne, waarbij je niet alleen een tikje mollig maar ook wat rijper 
mocht zijn. 

Die omvatte onder meer tv-commercials met oudere vrouwen: 
smaakvol gefilmd, maar … naakt. een provocatie vergelijkbaar met 
die waarmee fotograaf Toscani ooit veel aandacht voor het kleding-
merk Benetton had weten te krijgen. De spots werden in een aantal 
europese landen gewoon uitgezonden, maar geweigerd door de gro-
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te Amerikaanse tv-netwerken. een feit dat echter vervolgens wel weer 
de veelbekeken show van Oprah Winfrey haalde.

Ook hier was de ‘hamvraag’ natuurlijk of zoiets het imago beves-
tigde van een sympathiek, modern en sociaal verantwoordelijk bedrijf, 
of dat het een belangrijke doelgroep juist zou shockeren en vervreem-
den. Omdat de opgeroepen emoties gelaagd en tegenstrijdig konden 
zijn, was het nodig om de vinger daarbij goed aan de pols te houden.

Dove besloot daarom een revolutionaire nieuwe benadering van 
‘Customer experience Feedback’ te gebruiken. Het benaderde een jong 
innovatief bedrijf opgericht door Tom Anderson. Die onder collega’s 
bekendstaat als ‘de ongekroonde vader van Web 3.0-marktonderzoek’, 
en als initiatiefnemer van het ‘Next Gen’-netwerk op dit gebied.

Hij gebruikte ultramoderne ‘web-scraping’-robots om onmiddel-
lijk duizenden relevante commentaren over Dove te oogsten van 
blogs, message boards en onlineforums. Hij paste daarna ‘text mi-
ning’- en ‘inhoudsanalyse’-technieken toe, die betekenisvolle woord-
combinaties en gevoelens in de uitingen opspoorden, en verschillen 
vonden inzake ‘meer dan veertig psychologische aspecten’.

Catherine Cardoso was de manager van de betrokken afdeling 
van unilever en Dove in New York. Ze was enthousiast. ‘We waren 
zeer tevreden met de resultaten, en de diepte van het inzicht. De re-
sultaten gingen véél verder dan alleen het begrijpen van de reacties 
op onze campagne. Want we kregen ook inzicht in wat mensen op 
discussiefora motiveert, welke kwesties belangrijk zijn voor vrouwen 
in onze doelgroep en hoe we betere producten en boodschappen 
voor hen kunnen maken.’

Het zou ook kunnen helpen bij het polijsten van uitingen over 
dergelijke generatiekwesties in de bredere maatschappij. ‘We hebben 
nagedacht over andere manieren om deze technologie te gebruiken, 
die ons niet alleen in staat zouden stellen om doorlopend naar onze 
klanten te luisteren en ze te begrijpen, maar ook een echte commu-
nicatie in twee richtingen op gang te brengen.’

De beurs voorspellen, voor een extra zakcent
laten we nu een verdere stap maken, van de economische psycholo-
gie inzake consumenten naar de financiële psychologie inzake inves-
teerders. John Bollen is een Vlaamse psycholoog afkomstig uit de 
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groep voor ‘evolutie, complexiteit en cognitie’ aan de universiteit van 
Brussel. Hij promoveerde daar op hypernavigatie op internet, alvo-
rens het grote water over te steken naar de vs, waar hij eerst aan het 
geavanceerde nationale laboratorium in los Alamos werkte, en ver-
volgens aan de universiteit van indiana.

Door zijn achtergrond was hij bekend met een ouder hulpmiddel 
bij assessment, dat ‘Profile of Mood States’ of poms werd genoemd. 
Het legde mensen vijfenzestig mogelijke termen voor over hun hui-
dige gemoedstoestand, en vroeg ze van elk aan te geven in hoeverre 
die van toepassing was (op een zogenoemde vijfpuntsschaal). De test 
werd inmiddels gezien als uitgebalanceerd, valide en betrouwbaar. Ze 
bracht zes onderliggende stemmingsdimensies aan het licht.

Bollen en zijn collega’s breidden eerst het oorspronkelijke lexicon 
uit tot ongeveer duizend gevoelswoorden. Vervolgens keken ze of 
mensen hun stemming op elektronische sociale media in dergelijke 
termen omschreven. Vergezeld van uitdrukkingen als ‘ik ben’, ‘ik voel 
me’, ‘Het maakt me’ enzovoort. Ze noemden hun instrument Google 
poms of gpoms. Ze identificeerden de dimensies voor gemoedstoe-
standen als respectievelijk ‘Kalm, Oplettend, Zeker, levendig, Vrien-
delijk en Gelukkig’.

Ze testten het instrument op de tekstenoogst van november 2008 
in de vs en vonden inderdaad een duidelijk piek voor ‘Gelukkig’ op 
de familiefeestdag Thanksgiving aan het einde van die maand. even-
als een dip voor ‘Kalm’ (dat wil zeggen een piek voor zenuwachtig) in 
de dagen voor de presidentsverkiezingen aan het begin van die 
maand. en pieken voor ‘Gelukkig’, ‘levendig’ (energiek) en ‘Zeker’ 
voor de dag waarop de verkiezing van Obama bekend werd.

De volgende vraag was natuurlijk wat een meer profijtelijke toe-
passing voor zo’n nieuw instrument was. in het vorige hoofdstuk 
werd al gemeld dat breed verbreide stemmingen nauw samenhangen 
met beurskoersen en aandelenindexen zoals de Dow Jones en 
Standard & Poor’s. Mijn eerdere boek Gek met geld meldde al dat 
weer en seizoen daar zelfs al marginaal invloed op hadden, net als 
veranderingen van zomer- naar wintertijd, en andersom. en zelfs 
zonnevlekken en maanstanden, die vermoedelijk doorwerkten in be-
ter of slechter slapen.

Bij meer dan één gelegenheid waren er ook bijgelovige crashes 
geweest op vrijdag de dertiende. Winst en vooral verlies bij grote 
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kampioenschappen, voor sporten die populair waren onder jonge 
mannelijke beurshandelaren (zoals voetbal maar ook andere), bleken 
in een aantal landen eveneens marginale effecten op de stemming en 
dus de koersen te hebben gehad.

er waren al eerder pogingen geweest om het sentiment onder in-
vesteerders te distilleren uit posts en blogs. Bollen en zijn collega’s 
besloten dus hun kersverse instrument op dat domein toe te passen. 
Ze oogstten bijna tien miljoen tweets over drie maanden aan het eind 
van 2008, en haalden ze door hun statistische gehaktmolens.

Aan de ene kant het publiek beschikbare softwarepakket van 
‘Opinion Finder’, dat zich ertoe beperkte de emotionele polariteit 
(positief of negatief) van woorden en zinnen vast te stellen. Maar aan 
de andere kant ook hun nieuwe gpoms-instrument, dat veronder-
steld werd zes verschillende stemmingsdimensies te meten.

Ze vonden dat ze met deze ‘sentiment analysis’ redelijk goed de 
Dow Jones industrial Average index konden voorspellen. Zelfs al ble-
ken maar twee van zes dimensies echt te correleren, namelijk ‘Kalm’ 
(in plaats van zenuwachtig) en ‘Gelukkig’ (in plaats van gedepri-
meerd). Die uitkomst veroorzaakte een wereldwijde sensatie en me-
diahype. 

Bollen werd onmiddellijk benaderd om adviseur te worden van 
een nieuw hedgefonds, door Derwent Capital Markets opgezet in het 
belastingparadijs van de Kaaimaneilanden. Om te helpen met een 
‘geheim’ nieuw investerings- (lees speculatie)programma.

Dergelijke bevindingen beperkten zich niet tot Wall Street. Stu-
dent laurens van leeuwen deed onmiddellijk soortgelijk onderzoek 
naar de Amsterdamse beurs, voor zijn doctoraalscriptie. Hij gebruik-
te gegevens van het bedrijf Clipit dat de sociale media volgde en ook 
samenwerkte met Het Financieele Dagblad.

Zij keken zo over verscheidene maanden naar zevenhonderddui-
zend tekstfragmenten en scoorden uitspraken over waardepapieren 
op een vijfpuntsschaal: van heel positief tot heel negatief. Het bleek 
dat een aanzienlijk deel van de variatie inderdaad samenhing met de 
aex-index van … verscheidene dagen later.

Het hoeft dus weinig twijfel te lijden dat dergelijke financiële ‘sen-
timent analyses’ snel verder om zich heen zullen grijpen, omdat er 
voorlopig goud geld mee kan worden verdiend. Totdat ze volledig 
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gemeengoed zijn geworden, natuurlijk, want dan behaal je er geen 
extra voordeel meer mee.

Conclusie
We gaan dus een heel nieuw tijdperk binnen. enerzijds heeft hyper-
connectiviteit het potentieel voor stemmingsbesmetting en voor aan-
sluitende snelle psychosociale veranderingen enorm vergroot. An-
derzijds hebben internet en het web voor dergelijke gevallen geheel 
nieuwe benaderingen van opinie- en marktonderzoek ‘in real time’ 
mogelijk gemaakt. 

Boven: woorden op Twitter, geassocieerd met positieve gevoelens, van eind 
oktober tot eind november 2008. Daaronder: woorden op Twitter geassocieerd 
met zes stemmingsdimensies (Let op de pieken voor de presidentsverkiezing aan 
het begin en Thanksgiving aan het eind) (Bron: Bollen e.a. (2010))
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Die zullen zonder twijfel breed ingeburgerd raken. ieder bedrijf 
en iedere overheid zal dergelijke instrumenten binnenkort gebruiken 
om relevante ontwikkelingen in de gaten te houden, om zich voort-
durend dienovereenkomstig te kunnen positioneren en herpositio-
neren. Om vroegtijdige waarschuwingen op te pikken, met betrek-
king tot de eigen kracht en zwakte, in het aangezicht van nieuwe 
kansen en bedreigingen.

Niet alleen wanneer de zeeën kalm zijn, maar ook wanneer zich 
aan de horizon voortekenen van een grote storm beginnen af te teke-
nen. Omdat publieke opinie en perceptie deels functioneren als een 
meteorologisch systeem. Dat gehoorzaamt aan de wetten van de na-
tuur, maar op een zodanig ingewikkelde manier dat het weer nog 
steeds niet voor meer dan een week vooruit met zekerheid te voor-
spellen is. Je moet dus steeds op alles voorbereid zijn.
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baguette haal, na het lezen van de krant bij een krachtige espresso 
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rug naar huis en gaf mij uiteindelijk de inspiratie voor dit boek over 
het enthousiasmevirus.



Eindnoten

1.   Stemmingsbesmetting in de 21ste eeuw

Mike Nolan, ‘Worrying ourselves into a crisis’. iht (nyt), 20 oktober 
2011. Nieuwsbronnen algemeen: ik gebruik al tientallen jaren de In-
ternational Herald Tribune als de meest geschikte engelstalige ‘jour-
nal of record’ van courant nieuws. Ze wordt van oudsher gemaakt in 
Parijs, maar overgeseind, gelijktijdig gedrukt en verspreid vanuit 
tientallen locaties in de wereld. Het is tegenwoordig tevens de sterk 
uitgedunde overzeese editie van de veel te dikke New York Times. Dat 
is tot op dit moment wel de beste mainstreamkrant in de wereld, met 
een grote oplage en een grote redactie. ik verwijs altijd naar het item 
en de datum in de iht-editie, maar meestal is het kort daarvoor of 
daarna ook in de nyt verschenen, die ook een jaarlijkse index maakt 
voor terugzoeken. Voor Nederlandse onderwerpen gebruik ik vooral 
de weekeditie van nrc Handelsblad als ‘journal of record’. Wikipedia 
gebruik ik alleen in uitzonderlijke gevallen als aanvulling, en met de 
vereiste omzichtigheid.

Een nieuw type wereldwijde epidemie

Occupy Wall Street: gebaseerd op de eerste maanden van bijna da-
gelijkse verslaggeving in de genoemde International Herald Tribune. 
Opiniepeiling: iht, 26 oktober 2011. Ongelijkheid: in het verlengde 
van mijn eerdere boek Gek met geld publiceerde ik hier juist voor het 
begin van de beweging een column over in het blad Geld & Dienst-
verlening. Die sloot mede aan bij het provocerende nieuwe boek van 
Cambridge econoom Ha-Joon Chang. 

Het ontstaan van een reusachtig netwerkbrein

Milner-citaten: Chrystia Freeland, ‘The advent of a global intelli-
gence’, iht (nyt), 23 (en ook 30) september 2011. Profiel: Parmy Ol-
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son, ‘A day in the life of Yuri Milner, web billionaire’, Forbes Magazine, 
10 maart 2011, en Wikipedia.

Het wandelende web en de nieuwe tabletrage

Apple, enige details en citaten: David Pogue, ‘With nips and tucks, 
iPad is transformed’, iht, 10 maart 2011. en Steve lohr, ‘imagining 
Apple without its visionary’, iht, 20 januari 2011. Zie ook: 21 februari, 
26, 27 en 28 augustus 2011.

Stemmingsbesmetting, brein-bevingen en schokgolven

Emoties: een toegankelijk Nederlands overzicht is A. Fischer (2010). 
invloedrijke Amerikaanse bestsellers waren P. ekman (2003, 2007) 
en D. Goleman (1998, 2000). De rol van emoties op het werk wordt 
onder meer besproken in B. Buunk (2010), en uitvoeriger in R. Payne 
en C. Cooper (red., 2001). Heuristiek: gedemonstreerd in het onder-
zoek van D. Kahneman en A. Tversky, neergeslagen in hun ‘prospect 
theory’ en toegepast op een reeks van velden zoals de financiële psy-
chologie. Meer daarover in mijn boek Gek met geld. Intuïtie: een 
recente Amerikaanse bestseller was M. Gladwells Blink (2005). 
A.  Dijksterhuis schreef daarover het boek Het slimme onbewuste 
(2007), zijn collega V. lamme De vrije wil bestaat niet (2010).

Massapsychologie en sociologie van collectief gedrag

De kosmologie van Tarde: ‘Al in de jaren 1870 was Tarde begonnen 
met het ontwerpen van een eigen filosofisch systeem. Hij had twee 
manuscripten geschreven over La Différence universelle en Les Pos-
sibles, en een boek over La Répétition et l’Évolution des phenomènes. 
Hoewel ze lange tijd ongepubliceerd bleven, bevatten ze al de essen-
tiële ingrediënten van zijn latere gedachtegoed. Daarin zijn vier axi-
oma’s te onderscheiden. eén: het ‘werkelijke’ ontstaat uit het ‘moge-
lijke’ door toeval [samenlopen van omstandigheden]. Twee: het 
‘werkelijke’ wordt gearticuleerd door overeenkomsten en verschillen. 
Drie: de filosoof en de wetenschapper moeten deze bestuderen in 
hun herhaling. Vier: de aard van de prevalerende herhaling is ver-
schillend in de fysica (trilling), biologie (erfelijkheid) en sociologie 
(imitatie). Citaat uit: JvG, Crowds, psychology & politics, p. 199. 
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2.   Losse enkelingen, sociaal gevoel en verbondenheid

De kleindochter van de magnaat en het Stockholmsyndroom

Amerikaanse documentaire: Guerrilla – The taking of Patty Hearst 
(ook bekend als Neverland – The rise and fall of the Symbionese Libe-
ration Army) geregisseerd door Robert Stone. Details: www.pbs.org/
wgbh/amex/guerrilla/filmmore/fd.html. De Zweedse documentaire: 
The Stockholm syndrome werd door Patrick Bratt geproduceerd in 
2003. een Nederlandse versie werd uitgezonden op het eerste Vlaam-
se kanaal (vrt een), op 16 november 2004. De Zweedse psycholoog 
was Nils Bejerot.

De sociale psychologie van … planten 

Plantenpsychologie: volgens verscheidene artikelen op de weten-
schapspagina’s van de iht (nyt), 24-25 december 2009; 2 september 
2010; 21 februari en 16 maart 2011. Beelden: zie de uurlange docu-
mentaire uit 2009 over L’esprit des plantes van de Franse regisseur 
Jacques Mitsch, op 22 januari 2010 uitgezonden op het Frans-Duitse 
kanaal arte. Ook de aflevering over planten uit de bbc-serie Life 
gebruikt ‘time lapse’-beelden om hun complexe interactie zichtbaar 
te maken. Eerlijke uitwisseling: T. Kiers et al. (12 augustus 2011), ‘Re-
ciprocal rewards’. Science, Vol. 333, Nr. 6044, p. 880-882. Pionier: een 
visionaire voorloper van dit nieuwe veld van plantenpsychologie was 
de veelzijdige Jagadish Chandra Bose (1858-1937), beschouwd als de 
grondlegger van de experimentele wetenschap op het indiase sub-
continent.

De hersenen van de rondworm en primitief sociaal gevoel

Rondwormen: evan Z. Macosko, Cornelia i. Bargmann et al. 
(30 april 2009). ‘A hub-and-spoke circuit drives pheromone attrac-
tion and social behaviour in C. elegans’. Nature, Vol. 458, pp. 1171-
1176. 

Dolfijnen en walvissen schieten ons te hulp

De Waal (engelse editie, 2009). Walvissen, dolfijnen, robben: pp. 128-
9. Voortgeschreden empathie: p. 125. Standbeelden: p. 11. labrador en 
kat: pp. 92, 73. Gevoelsbesmetting bij chimpansees: pp. 48 e.v.
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Serendipiteit en spiegelneuronen in apen

Spiegelneuronen: de vroegste publicaties waren van G. di Pellegrino 
et al. (1992), ‘understanding motor events’ in Experimental Brain Re-
search, Vol. 91, pp. 176-180; en van G. Rizzolatti et al. (1996) ‘Premo-
tor cortex and the recognition of motor actions’ in Cognitive Brain 
Research, Vol. 3, pp. 131-141. Na een aanvankelijk trage acceptatie ex-
plodeerde het onderzoek hiernaar. Recente overzichten zijn: G. Riz-
zolatti en C. Sinigaglia (2008). Mirrors in the brain. (Oxford: O.u.P.) 
en C. Keysers (2010). The empathic brain. (in druk). Apenimitatie: 
P.F. Ferrari et al. (2006). ‘Neonatal imitation in Rhesus macaques’ en 
l. Gross (2006). ‘evolution of neonatal imitation’. plos Biology (on-
line). 

De moeder-babyband en het gelukshormoon 

Borstvoeding: Wendy H. Oddy et al. (2010), ‘The long-term effects 
of breast feeding’. The Journal of Pediatrics, Vol. 156, issue 4, pp. 568-
574. Lachende baby’s: lane Streathearn et al. (juli 2008). ‘What’s in 
a smile?’. Pediatrics, Vol. 122, Nr. 1, pp. 40-51. Zie ook: Neuropsycho-
pharmacology, december 2009. Gezamenlijke aandacht: Tobias 
Grossmann et al. (27 januari 2010). ‘Selective prefrontal cortex res-
ponses to joint attention in early infancy’. Biology Letters. Oogwit: 
Michael Tomasello. (15  januari 2007) ‘looking to each other’, iht 
(nyt). Poppenkast: J. Kiley Hamlin et al. (2007). ‘Social evaluation 
by preverbal infants. Nature, Vol. 450, pp. 557-559. Zie ook: www.yale.
edu/infant-lab/socialevaluation.

Onbewuste imitatie en ‘rapport’ tussen volwassenen

Gelaatsuitdrukkingen: P. ekman (2003, 2007). Glimlach: P. Nie-
denthal et al. (2 december 2010), ‘The simulation of smiles (sims) 
model’. Behavioral and Brain Sciences, Vol. 33, Nr. 6, pp. 464-480. Ge-
voelsbesmetting: e. Hatfield et al. (1994). Lichaamstaal: A. en 
B. Pease (2004). nlp: Romilla Ready en Kate Burton (2004).



Eindnoten ◉ 185

3.   Kleine groepen, conformisme en teamgeest

Volgzaamheid in The Xtreme Zone

The Xtreme Zone: ik zag het programma toen het de eerste keer in 
Frankrijk werd uitgezonden, op 17 maart 2010. Het bracht een voor-
spelbare internationale mediahype teweeg. Zie bijvoorbeeld het Fran-
se rtv-weekblad Télérama in de week ervoor, Time en de bbc, Trouw 
en de weekeditie van nrc Handelsblad van de daaropvolgende dagen. 
Oorspronkelijk experiment: zie Milgrams boek Obedience to autho-
rity (1974). Herhalingen: Adam Cohen, ‘Just following orders’, iht 
(nyt), 30 december 2008.

Reality-tv en De menselijke dierentuin

Reality-tv: ik schreef destijds twee keer per week een column over bb 
voor het Algemeen Dagblad, droeg een hoofdstuk over de ‘morele pa-
niek’ eromheen bij aan het eerste wetenschappelijke boek over het 
nieuwe mediaverschijnsel (onder redactie van i. Meijer en M. Reesink), 
en nam uitvoerige paragrafen over bb en er op in latere boeken (Ver-
borgen verleiders en Exotisch Hollywood). Zimbardo: De menselijke 
dierentuin werd onder meer op 15 augustus 2006 uitgezonden op het 
Vlaamse Canvas, en ook herhaald op het themakanaal Holland Doc.

Angst voor afwijking, vertrouwen in vernieuwing

Oorspronkelijk experiment opnieuw uitgegeven als: Solomon 
e. Asch (1956). ‘Studies of independence and conformity – A minor-
ity of one against a unanimous majority’. Psychological monographs 
– general and applied, Vol.  70, Nr.  9, pp.  1-70. Ook in: Solomon 
e. Asch (1952). Social Psychology. New York: Prentice Hall, a.o. Nieu-
we variatie: Gregory Berns et al. (2005). ‘Neurobiological correlates 
of social conformity and independence during mental rotation’. Bio-
logical Psychiatry, Vol. 58, pp. 245-253. 

Door teamgeest uitblinken: bij ontspanning en werk

K2: De Waal, p. 163. Basketbal: M. Kraus et al. (oktober 2010). ‘Tac-
tile communication, cooperation and performance’. Emotion, Vol. 10, 
Nr. 5, pp. 745-749. Cricket: Peter Totterdell (december 2000). ‘Catch-
ing moods and hitting runs’. Journal of Applied Psychology, Vol. 85, 
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Nr.  6, pp.  848-859. Zwemmen: J. Hüffmeier en G. Hertel (2011). 
‘When the whole is more than the sum of its parts’. Journal of Expe-
rimental Social Psychology, Vol.  47, pp.  455-459. Bedrijfsteams: 
D. Goleman (1998, 2006), H. 9; Stephanie Clifford, ‘Prêt-à-manger’s 
fresh take’, iht (nyt), 8 augustus 2011.

4.   Theaterpubliek, synchronisering en enthousiasme

Vuurlopen en ‘buitenzintuiglijke waarneming’

Vuurlopen: ivana Konvalinka et al. (2011). ‘Synchronized arousal be-
tween performers and spectators in a fire-walking ritual’ in het online 
wetenschappelijke tijdschrift pnas. Zie: www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/
pnas.1016955108. Ze kondigden aan dat ze al een follow-uponderzoek 
aan het plannen waren op het eiland Mauritius in de Stille Oceaan. Ze 
verwezen ook naar eerdere studies over sporttoeschouwers van 
R.J. Maughan et al., gepubliceerd in 2008, en door J. leeka et al., ge-
publiceerd in 2010.

Sentimentele tranen voor het vreemdelingenlegioen

Vreemdelingenlegioen: Wim Vaal (met Peter Dicker, 2000), Soldaat 
in de woestijn – Sergeant Baraka. Schoorl: uitg. Conserve. Militaire 
dril: William McNeill (1995), Keeping together in time. Cambridge: 
Harvard up, p. 2. Cerebellum: levitin (2006, 2007), p. 174.

Gevoelsbesmetting door het Bronchiën Philharmonisch

Lincoln Centre: Bernard Holland, ‘Notes from the bronchial phil-
harmonic’. International Herald Tribune, 12 december 1997. Heineken 
– Proms-conflict, zie onder andere: nrc Handelsblad, 31 augustus 
1999, 4 april 2001, e.a.

Claques, applaus en de Wet van de Wortel

Theaterontwerp ging in stappen vooruit, met vernieuwingen in de 
bouw van grote overspanningen, toneelmachinerie, elektrische ver-
lichting en geluidsversterking. Richard Wagner stond er zo op om 
zijn eigen optimale theater te bouwen in Bayreuth. Vierkantswortel: 
de berekening werd gemaakt door de Britse psychiater en wiskun-
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dige lionel Penrose, die later concrete voorstellen deed om het aantal 
stemmen en zetels in de vn op een dergelijke manier af te leiden uit 
het bevolkingsaantal. Endorfinen: R. Dunbar et al., ‘Social laughter is 
correlated with an elevated pain threshold’. Proceedings of the Royal 
Society of Britain (Biological Sciences). Online vóór de printversie: 
14 september 2011.

5.   Sociale bewegingen, ongenoegen en plotselinge veran-
dering

Tegen decadentie, bij het naderend eind van de wereld

2011: Jesse McKinley, ‘World’s end came and went’. iht (nyt), 23 mei 
2011. Zie ook ‘2011 end times prediction’ in Wikipedia. 2012: Maïa de 
la Baume, ‘For end of the world, a French peak holds allure’. nyt, 
30 januari en iht, 1 februari 2011.

Falende profetie en ‘cognitieve dissonantie’

Originele studie: leon Festinger et al. (1956). When prophecy fails. 
New York: Harper Torch. Reprint Mansfield Centre, Connecticut: 
Martino Publishing 2011, m.n. p. 169. Alsmede een item met die pre-
cieze titel in Wikipedia. Zie tevens het recente overzicht van Cornelia 
Fine, A mind of its own – How your brain distorts and deceives. New 
York: Norton 2006.

Hoe de provo’s de jaren zestig op gang brachten

Sociale bewegingen: zie onder meer de bespreking van het werk van 
John Wilson, Orrin Klapp en anderen hierover, in hoofdstuk 6 van 
mijn boek Brein-bevingen.

Flash mobs en Saturday Night Fever

Archief: JvG, ‘Over de samenstelling van het gezamenlijke "Provo" 
archief ’. Ongepubliceerd rapport (‘stageverslag’). Seminarium voor 
Massapsychologie/universiteit van Amsterdam 1970, ongeveer 100 p. 
Onderzoek: JvG, ‘Relletjes’, ongepubliceerde doctoraalscriptie. Afde-
ling Gedragsleer, Psychologisch laboratorium, december 1970, on-
geveer 200 p.
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Een Chinese protestgolf, verspreid door Twitter

China: het ongeluk vond plaats op 23 juli 2011. Ook in het buitenland 
kwamen in de daaropvolgende week steeds meer nieuwsberichten 
over vragen en protesten op gang. Bijvoorbeeld op vrijdag 29 juli en 
op maandag 1 augustus in het dagblad International Herald Tribune 
(nyt) en in de overzeese weekeditie van nrc Handelsblad. Zie ook de 
ips/Other-net online newsletter van donderdag 4 augustus.

6.   Formele organisaties, hightech en het moreel van 
werknemers

nasa en hubris, ‘can do’ en ‘groupthink’

Challenger-ongeval, vergeten lessen: zie het rapport van de Colum-
bia Accident investigation Board uit augustus 2003, Vol. 1, H. 6. Te 
raadplegen op Http://caib.nasa.gov/news/report/pdf/vol1/chapters/
chapter6.pdf. Janis: zie voor kritiek op het concept en onderzoek de 
dissertatie van Paul ‘t Hart (1994), Groupthink in government – A 
Study of small groups and policy failure. Baltimore: Johns Hopkins 
university Press (paperback met nieuwe inleiding).

De overmoed van hoofddirecteuren en hun fusiemanie

Fusies en overnames: Schenk, H. (2006). ‘Mergers and concentra-
tion policy’. H. 8, pp. 153-179, in Bianchi, P. en labory, S. (red.). Inter-
national handbook of industrial policy. Cheltenham: e. elgar. en: 
Schenk, H. (1996). ‘Bandwagon mergers’. Empirica, Vol. 23, pp. 255-
278. Reorganizaties: Boonstra, J. (2000). ‘lopen over water’ (oratie 
als hoogleraar) ‘Management van veranderingen in organisaties’. Am-
sterdam: Vossiuspers, p. 1.

Een wilde staking bij een luchtvaartmaatschappij

klm: in de zomer van 1996 maakte ik een rapport van 440 pagina’s in 
4 delen, over ‘Bedrijfsklimaat’ en ‘Gevoelens over het werk’ bij het 
vliegend personeel. Sommige resultaten kwamen later ook aan de 
orde in verschillende bedrijfsbladen. Soortgelijke thema’s: S.A. Has-
lam (2004, 2e ed.). Psychology in organizations – The social identity 
approach. londen: Sage. R.l. Payne en C.l. Cooper (red., 2001). 
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Emotions at work. Chichester: Wiley. S. Fineman (2000, 2e ed.). Emo-
tions in organizations. londen: Sage. en de aangestipte klassieke stu-
die van A. Hochschild (1983). The managed heart. Berkeley: univ. of 
Calif. Press.

France Telecom: een epidemie van zelfmoorden aan het werk

France Telecom: op basis van knipseldossiers uit Franse bladen als 
Le Monde en het weekblad Télérama. evenals de overzeese weekeditie 
van nrc Handelsblad, de nieuwsbrieven van de bbc en de verslag-
geving in de iht (nyt).

Werken is spelen, in Silicon Valley

Google: info en citaten van de Google-website, Wikipedia english en 
recente berichten in de iht (nyt).

7.   Sociale netwerken, informatie en schuivende normen

Broedende memen, in je hoofd

Dawkins: citaat uit Het zelfzuchtig erfdeel, p. 223.

De kleine wereld van netwerken, in drie tot zes graden

Zes graden: de oorspronkelijke artikelen van Milgram werden gepu-
bliceerd tussen 1967 en 1969. Het toneelstuk was van John Guare 
(1990). in het gezelschapspel moest je in zes stappen weten uit te 
komen bij de Hollywood-acteur Kevin Bacon. De e-mailreplicatie is 
van Peter Dodd et al. (in Science, 2003); zie ook het boek Six degrees 
van Duncan Watts (2003). Two-step flow: D. Katz en P. lazarsfeld, 
Personal influence (1955) en e. Rogers, The diffusion of innovations 
(1962 – met telkens uitgebreide latere edities). een recente bestseller 
van e. Keller en J. Berry (2003), The influentials claimde dienovereen-
komstig dat ‘one American in ten tells the other nine how to vote, 
where to eat and what to buy’.

De Framington-studie en gezondheidsepidemieën

Alcohol, vs: aan het begin van hun tweede bestseller Superfreakono-
mics (pp. 2-3), rekenden de ‘alternatieve’ economen Steven D. levitt 
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en Stephen J. Dubner voor dat mensen gemiddeld 43.000 km onder 
invloed reden, voordat ze gearresteerd werden. De kans dat dronken 
chauffeurs een ongeluk maken, is dertien keer zo groot; de kans dat 
dronken wandelaars gedood worden, is ook acht keer zo groot. Pro-
fessor Donald Redelmeier uit Toronto voegde daaraan toe dat het 
voeren van mobiele telefoongesprekken … net zo gevaarlijk is. Duits-
land: Heiner Raspe et al. (2008). ‘Back pain – a communicable dis-
ease?’ International Journal of Epidemiology, Vol. 37, pp. 69-74. rsi: 
nrc Handelsblad weekeditie, 11 december 2001. Christakis en Fow-
ler: het boek trok breed de aandacht, ook al kwam er later ook wel 
wat kritiek op de methodologie. een verband was bijvoorbeeld niet 
noodzakelijk ook een oorzaak. Besmetting zou weliswaar een rol 
kunnen spelen, zo werd verder gezegd, maar die was moeilijk te iso-
leren van andere factoren.

De koning van Bhutan en de verspreiding van geluk

Geluk: A. White (2007). ‘A global projection of subjective well-being’. 
Psychtalk, Nr. 56, pp. 17-20. R. inglehart et al. (2008), ‘Development, 
Freedom and Rising Happiness’. Perspectives on Psychological Science, 
Vol. 3, Nr. 4, pp. 264 e.v. Volgens Amerikaans onderzoek door Gallup 
(2010) worden mensen gelukkiger met ouder worden, maar zijn 
vrouwen niet gelukkiger geworden door emancipatie. Volgens ander 
onderzoek overigens wel door een grotere gelijkheid tussen de sek-
sen. Onverwachte effecten: volgens Nederlands promotieonderzoek 
van Babette Pouwels (utrecht, 2011) worden ouders niet gelukkiger 
van kinderen, volgens dat van Ad Bergsma (Rotterdam 2011) even-
min van zelfhulpboeken. Positieve psychologie: Claudia Wallis, ‘The 
science of happiness turns 10’. Time, 8 juli 2009. Tijdelijke effecten: 
‘A corpus-based approach to finding happiness’ (American Associa-
tion of Artificial intelligence 2006) en ‘An unobtrusive model of 
"Gross National Happiness" (int. Conference on Human Factors in 
Computing Systems 2010). Erfelijk optimisme: de vraag kwam voor 
het eerst naar voren in het tweelingonderzoek van Peter Shulman et 
al. (juli 1993), ‘is optimism heritable – A study of twins’, Behavior 
Research and Therapy, Vol. 31, Nr. 6, pp. 569-574 (nu online). Chris-
takis en Fowler (2009) deden verwante studies over vertrouwen en 
sociaal-zijn bij tweelingen (pp. 227-234). Recent onderzoek vond een 
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verband tussen extraversie en hersenstructuren. Zie: Colin G. De-
Young (2010), Psychological Science, Vol. 21, Nr. 6, pp. 820-828. en 
ook tussen optimisme en bepaalde zenuwbanen. Zie: Tali Sharot et 
al., in Nature 2007 (online). Ondertussen is gevonden dat genen in-
vloed hebben op ‘serotonin uptake’ en het vrijkomen van ‘feelgood’-
stoffen in het brein. Vrienden van vrienden: de twee citaten komen 
uit een krantenbericht over een vroege paper van hen in de (nyt)/iht, 
5 december 2008. De volledige resultaten staan in het voornoemde 
boek, pp. 49-56. Kritiek: (nyt)/iht, 10 augustus 2011.

8.   Massamedia, angstgolven en hypes

Spaghettiwesterns en reacties op films

Spaghettiwestern: uri Masson, Rafael Malach et al. (12 maart 2004). 
‘intersubject synchronization of cortical activity during natural vision’. 
Science, Vol. 303, pp. 1634-1640. www.weizmann.ac.il/neurobiology/
labs/malach/ReverseCorrelation. Vervolgstudie: uri Masson, Rafael 
Malach et al. (2009). ‘Reliability of cortical activity during natural 
stimulation’. Trends in Cognitive Sciences, Vol. 14, Nr. 1, pp. 40-48. 

9/11 en de hersenen van het televisiepubliek 

Eigen artikelen over 9/11: in de dagbladen Het Parool en Trouw. ik 
liet mij verder uitvoerig uit over de latere ‘antraxpaniek’ in het week-
blad van de uvA, Folia. leverde later langere essays over verwante 
onderwerpen voor de bundel van S. Harchaoui (red., 2006), Heden-
daags radicalisme (Amsterdam: Spinhuis) en voor de International 
Communication Gazette, Vol. 69, Nr. 4 (augustus 2007), pp. 323-334. 
ptsd: bij de tiende verjaardag van de aanslag publiceerde het blad 
van de American Psychological Association een overzicht van de 
studies. Televisie: K.T. Bernstein et al. (2007), ‘Television watching 
and the risk of incident-probable ptsd’. Journal of Nervous and Men-
tal Disease, Vol. 195, Nr. 1, pp. 41-47. Zie ook: M.A. Schuster (2001), 
New England Journal of Medicine, Vol.  345, Nr.  20, pp.  1507 e.v.; 
W.e. Schlenger et al. (2002), Journal of the American Medical Associ-
ation, Vol. 288, Nr. 5, pp. 581-588; G. Fairbrother (2003), Ambulatory 
Pediatrics, Vol. 3, Nr. 6, pp. 304-311 enzovoort. 
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Terrorisme op televisie en auto-ongelukken

ny Twin Towers: Garrick Blalock et al., ‘Driving fatalities after 9/11’. 
paper, 5 december 2005, Cornell university. Israël: Guy Stecklow en 
Joshua Goldstein (24 september 2004). ‘Terror attacks influence driv-
ing behavior’. Proceedings of the National Academy of Sciences (vs), 
Vol. 101, Nr. 40, pp. 14551-14556. 

Pieken in moorden en geboorten door sportverslagen

Boksen: David Phillips (1986). ‘Natural experiments on the effects of 
mass media violence on fatal aggression’. in: leonard Berkowitz (red., 
1986). Advances in experimental social psychology. New York: Acade-
mic Press. Vol. 19, pp. 207-250. Voetbal, Nederland, morning-afterpil: 
nrc Handelsblad, 22 juni 2001. Duitsland, geboortecijfer: Der Spiegel, 
21 februari 2007. Aandelen: Alex edmans et al. (mei 2006). ‘Sports 
sentiment and stock retuns’. Working paper gepresenteerd op de zes-
tiende jaarlijkse winterconferentie over financiën in utah en op de 
conferentie van de efa in Moskou. http://ssrn.com/abstract=677103.

Overtrokken reacties van medische autoriteiten

Eigen artikel: ‘De ‘pandemiepaniek’ in Psyche & Brein, december 
2009 (de Nederlandse editie van Mind van Scientific American en 
haar Duitse zusterpublicatie). Deels herdrukt in de nieuwe derde edi-
tie van mijn boek Verborgen verleiders uit 2011. Vaccincontroverse: 
in Finland waren 2,5 miljoen mensen tegen de griep ingeënt. Van hen 
meldden 750 ernstige bijverschijnselen. Waaronder een snel stijgend 
aantal gevallen van narcolepsie. Dit werd ook uit Zweden gemeld. 
(Zie The Independent, 25 augustus 2010, e.v.a.). Bovendien kwamen 
analyses van het gespecialiseerde onlinetijdschrift Eurosurveillance 
tot de conclusie dat slechts een tot twee derde van de inentingen van 
het vorige seizoen echt bescherming had geboden. in de zomer van 
2011 besloot de europese autoriteit voor medicijnen (ema) daarom 
dat het vaccin voortaan alleen nog maar in noodsituaties mocht wor-
den gebruikt (nrc Handelsblad, weekedities, 28 maart en 1 augustus 
2011).



Eindnoten ◉ 193

Media scare, over een denkbeeldige ernstige pandemie 

Rapport: P.l.M. Vasterman, N. Ruigrok en O. Scholten (30 mei 2011). 
Mexicaanse griep in Nederland. Amsterdam: Nationale Nieuwsmoni-
tor, 106 p. Politiek en media: zie met name de opeenvolgende klas-
sieke werken hierover van Murray edelman.

Raamwerken en beeldspraak, over zoetstoffen en biotech

Kunstmatige zoetstoffen: iina Hellsten, James Dawson en loet ley-
desdorff (2010). ‘implicit media frames’. Public Understanding of Sci-
ence, Vol. 19, Nr. 5, pp. 590-608. Biotech: i. Hellsten, ‘Metaphors as 
time capsules – Their uses in the biosciences and the mass media’. 
H. 12, pp. 185-200, in B. Nerlich et al. (2009). Communicating biolo-
gical sciences. Farnham: Ashgate.

9.   Markten, geruchten en buzz over producten

Coke, misselijkheid en grote paniek

Coke: vroege wetenschappelijke besprekingen van het geval versche-
nen in gezaghebbende tijdschriften als The Lancet en het British Med-
ical Journal. Het rapport en de conclusies werden weergegeven in: 
A. Gallay et al. (2002), ‘Belgian Coca-Cola-related outbreak: intoxica-
tion, Mass sociogenic illness, or both?’ American Journal of Epidemi-
ology, Vol.  155, Nr. 2, pp. 140-147. Kosten: V. Johnson en S.C. Peppas 
(2003). ‘Crisis management in Belgium’. Corporate communications, 
Vol. 8, Nr. 1, pp. 18-22. mpi: wetenschapsjournalist Marcel Hulspas 
signaleerde later dat er in drie jaar in Nederland een half dozijn soort-
gelijke gevallen waren geweest (De Pers, 7 november 2007). Namelijk: 
november 2004 in Haarlem en Arnhem; december 2005 in Amster-
dam; april 2006 in Vlaardingen, december in Oldenzaal; juni 2007 in 
Heesch.

Besmettelijke angst door mpi

Historisch overzicht: R.e. Bartholomew en S. Wessely (2002). ‘Pro-
tean nature of mass sociogenic illness’. British Journal of Psychiatry, 
Vol. 180, pp. 300-306. Moderne controversen: e. Showalter (1997). 
Hystories – Hysterical epidemics and modern culture. New York: Pica-
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dor (Col. univ. Press), met name p. 15. Antrax scare: ik liet me daar-
over destijds uitvoerig uit in het weekblad van de universiteit van 
Amsterdam, Folia.

‘WoM’, geruchten en ‘buzz’ over producten

Merken: zie onder meer Franzen en Bouwman (2001), lindstrom 
(2008) en anderen. Commerciële geruchten: het eerdere boekje was 
Rages en crashes, H. 4, het latere Brein-bevingen, H. 2. Promo: zie 
emanuel Rosen, Buzz. Subway: zie Chip en Dan Heath, De plakfactor. 

Seks en vriendinnen, bij een partijtje thuis 

Thuispartijtjes seksartikelen: Debra Herbenick en Michael Reece 
(april 2009). ‘in-home sex toy party facilitators as sex educators’. 
American Journal of Sexuality Education, Vol. 4, Nr. 2, pp. 173-193. Zie 
ook: Martha McCaughey en Christina French (september 2001). 
Sexuality & Culture, Vol. 5, Nr. 3, pp. 77-96.

10.   Publieke opinie, stemmingsgolven en de ‘Zeitgeist’

Astrologie: één interessante bevinding is bijvoorbeeld dat school- en 
sportprestaties verschillen … met de geboortemaand. Dat blijkt te 
komen omdat die jongeren lang stimuleert of handicapt, doordat ze 
beoordeeld worden wanneer ze meer of minder rijp zijn. Omdat ze 
maar eens per jaar tot school (meestal in september) of tot sport 
(soms in januari) worden toegelaten. Zie hierover onder meer de 
derde en vierde bestseller van Malcolm Gladwell, Outliers en What 
the dog saw.

Economische stemmingsgolven: wie heeft de langste?

Economische en financiële psychologie: zie mijn eerdere boeken 
van Rages en crashes (1993) tot aan Gek met geld (2010). Prechter: 
citaat uit Prechter’s perspective (1996/2004), p. 6 en Wikipedia-profiel.

Playgirls, minirokjes en geboortecijfers

Popmuziek: Pettijohn ii, Terry F. en Sacco Jr., T.F. (2009). ‘Tough 
times, meaningful music, mature performers – Popular Billboard 
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songs and performer preferences across social and economic condi-
tions in the usa’. Psychology of Music, Vol. 37, Nr. 2, pp. 155-179. Lab: 
Pettijohn ii, Terry F. en Tesser, A. (2005). ‘Threat and social choice: 
When eye size matters’. Journal of Social Psychology, Vol. 145, Nr. 5, 
pp. 547-570. Films: Pettijohn ii, Terry F. (2003). ‘Relationships be-
tween u.S. social and economic hard times and popular motion pic-
ture actor gender, actor age, and movie genre preferences’. North 
American Journal of Psychology, Vol. 5, Nr. 1, pp. 61-66. Naaktmodel-
len: Pettijohn ii, Terry F. en Jungeberg, B. (2004). ‘Playboy Playmate 
curves: Changes in facial and body feature preferences across u.S. 
social and economic conditions’. Personality and Social Psychology 
Bulletin, Vol.  30, Nr.  9, pp.  1186-1197. Mode en geboortecijfers: 
M.A. Mabry, ‘The relationship between fluctuations in hemlines and 
stock market average from 1921-1971’ (ongepubliceerde doctoraal-
scriptie; verdedigd in dat laatste jaar, aan de universiteit van Tennes-
see in Knoxville). Wetenschappelijk artikel: N. Barber (1999), ‘Wom-
en’s dress fashions as a function of reproductive strategy’ (Sex Roles, 
Nr. 40, pp. 459-471). Zie ook T.F. Pettijohn en B.J. Jungeberg, op. cit., 
p. 1188. ‘Socionoom’ R. Prechter publiceerde in 1999 eveneens grafie-
ken over de nauwe overeenkomsten tussen de Dow Jones, roklengten 
en geboortecijfers (zie ook J. Casti, pp. 44 en 65). Binnen het Neder-
landse taalgebied werd soortgelijk onderzoek over conjunctuur, mo-
dekleuren en modellen gedaan door de oprichter van de sociale en 
politieke faculteit in de Vlaamse hoofdstad Gent, Helmut Gaus. Zie: 
Mensen en mode (met anderen, 1992), gepubliceerd door Garant in 
leuven, en latere boeken.

Politieke stemmingsgolven en de presidentiële tragiek

Geschiedenis van politieke surveys en opiniepeilingen: JvG (1993), 
(2004). Keerpunten in presidentiële populariteit: wsj-overzicht. 

Psychohistorie, frustratie en agressie

Frustratie-agressiehypothese: oorspronkelijk inzake individueel ge-
drag geformuleerd door John Dollard en anderen in 1939, en dertig 
jaar later geherformuleerd door leonard Berkowitz. Modellen inzake 
collectief gedrag werden daarna onder meer ontwikkeld door Ted 
Gurr (Why men rebel, 1970) and James Davies (When men revolt and 
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why, 1971 a.m.o.). Zie voor een analyse van Rambo-, Rocky- en an-
dere oorlogsfilms mijn boek Exotisch Hollywood. Publieke opinie 
en wereldoorlogen: zie over het einde van woi W. Albig (1939), en 
over het begin van woii H. Cantril (1967). Beide grafieken staan ge-
reproduceerd bij mijn hoofdstuk in J. van Ginneken en J. Jansz, Psy-
chologische praktijken. Den Haag: Vuga, 1986, pp. 191, 208.

11.   Naar een toekomst met doorlopende ‘sentiment 
analysis’

De erfzonde van de massapsychologie

Voorspellingen: Hyunyoung Choi en Hal Varian, ‘Predicting the 
Present with Google Trends’. Draft paper, Google inc., 10 april 2009.

Twitter, van Mumbai tot Abbottabad

Geschiedenis van het publieke opinieonderzoek: JvG (2004). ‘Social 
orientation’. H. 7, pp. 220-244 in J. Jansz en P. van Drunen, A social 
history of psychology. Cambridge: Blackwell. en voor Nederland mijn 
onderzoek en boek De uitvinding van het publiek (1993).

De revoluties van ‘opinion mining’ en ‘sentiment analysis’ 

Boekverkopen: D. Gruhl et al. (2005). ‘The predictive power of on-
line chatter’. Proceedings of the 11th sigkdd conference on know-
ledge discovery and data mining. New York: acm, pp. 78-87. Filmbe-
zoek: Gilad Mishne en Natalie Glance (2006) ‘Predicting movie sales 
from blogger sentiment’, Spring symposium on computational ap-
proaches to analyzing weblogs, American Association for Artificial 
intelligence. Andere verkopen: Sitaram Asur en Bernardo A. Huber-
man (2006). ‘Predicting the future with social media’, hp labs report. 
Yang liu et al. (2007). ‘A sentiment-aware model for predicting sales 
performance using blogs’. Proceedings sigir conference (Amster-
dam, 23-27 juli), acm, pp. 607-614. Oscars: J. Krauss et al. (2008), 
‘Predicting Movie success and Academy Awards through sentiment 
and social network analysis’. Proceedings, european Conference on 
information systems, pp. 2026-2037. Sentiment analysis: M. Thelwall 
et al. (2010). ‘Sentiment strength detection in short informal text’. 
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Journal of the American Society for Information Science and Techno-
logy, Vol. 61, Nr. 12, pp. 2544-2558.

‘Web scraping’ voor echte schoonheid

Dove: zie over een eerdere campagne van Ogilvie: earls, pp. 271-280. 
Affiches: vergelijk het magazine Marketing, van 25 oktober 2004 met 
het Journal of Consumer Research, maart 2006. en over de sentiment 
analysis: www.andersonanalytics.com/index.php?page=white-papers.

De beurs voorspellen, voor een extra zakcent

Sportuitslagen: verschillende eerdere papers en presentaties op con-
ferenties over dit onderwerp uit 2005/2006 kwamen van Alex ed-
mans (mit Sloan School of Management), Diego Garcia (Tuck School 
of Business in Dartmouth) en Øyvind Norli (Noorse Management 
School). Ze werden uiteindelijk gecombineerd tot de gezamenlijke 
paper ‘Sport sentiment and stock returns’. Dow Jones: Johan Bollen, 
Huina Mao en Xiao-Jun Zeng (2011). ‘Twitter mood predicts the 
stock market’. Journal of Computational Science, Vol. 2, Nr. 1, pp. 1-8. 
aex: laurens van leeuwen (maart 2010). ‘Monitoring the chatter in 
social media: The Amsterdam exchange index’. universiteit van Am-
sterdam, Faculteit voor economie en Business, ongepubliceerde doc-
toraalscriptie, 67 p.
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