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Hoe groeien groepen? Dat is de centrale vraag in dit proefschrift. Uit eerder 

onderzoek hebben we geleerd hoe groepen gevormd kunnen worden. 

Sommige groepen worden gevormd door interacties tussen individuen die 

het gevoel van verbondenheid in de groep bepalen. Andere groepen worden 

gevormd rond leden die niet noodzakelijkerwijs interacteren, maar zich 

verbonden voelen doordat ze een gemeenschappelijke identiteit delen, dat wil 

zeggen, vergelijkbare kenmerken, normen, of waarden, hebben. Hoewel er een 

grote hoeveelheid literatuur is over het ontwikkelen van saamhorigheid onder 

actieve leden van de groep, is er, voor zover bij ons bekend, geen empirisch 

onderzoek naar de manier waarop groepen groeien. Toch zijn er veel situaties 

waarin de acties van een kleine groep interacterende individuen omstanders 

sociaal lijken te beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan een protest op straat, een 

concert, een voorstelling of een sportcompetitie. In al deze voorbeelden kan 

publiek zich psychologisch laten meeslepen in de acties van de betreffende 

groep (demonstranten, artiesten, atleten). Het lijkt erop dat wanneer een groep 

in staat is om een gevoel van saamhorigheid uit te drukken, solidariteit kan 

worden ervaren bij zowel de actieve groepsleden als 'passieve' waarnemers. 

De psychologische processen die aan dit fenomeen ten grondslag liggen zijn 

onduidelijk; onder welke omstandigheden wordt solidariteit overgedragen van 

groep naar waarnemer, en onder welke omstandigheden niet?

 In dit proefschrift wilden wij verklaren hoe mensen die geen deel 

uitmaken van een groep zich toch psychologisch verbonden kunnen voelen 

door de groep slechts te observeren. We richtten ons specifiek op hoe fysieke 

interactie binnen een actieve groep solidariteit kan uitstralen en hoe dit op 

zijn beurt de ontwikkeling van een relatie tussen waarnemer en groep kan 

beïnvloeden. Onze verwachting was, en het onderzoek bevestigde dit, dat men 

geen interactie met de betreffende groep hoeft te hebben om een gevoel van 

verbondenheid of betrokkenheid te ervaren. De bevindingen in dit proefschrift 

dragen bij aan het begrip van hoe groepsgrenzen kunnen verschuiven van 

een actieve groep naar individuen die objectief gezien buitenstaanders zijn, 

zoals bijvoorbeeld omstanders of publiek. Het blootleggen van de sociaal-

psychologische mechanismen die ten grondslag liggen aan dergelijke 

processen van groepsuitbreiding, biedt ons inzicht in de sociale functie van 

groepsactiviteiten die groepsbinding lijken te faciliteren, zoals collectieve 

rituelen, podiumkunsten, festivals, sport, enzovoort.
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 We onderzochten de processen van groepsgroei bij groepen die fysiek 

interacteren. We hebben gekozen voor lichaamstaal omdat we weten dat 

mensen heel goed zijn in het interpreteren van non-verbale interacties (zie 

bijvoorbeeld Burgoon et al., 1995; Knapp et al., 2014). In onze eerste twee 

empirische onderzoekslijnen, Hoofdstuk 2 en 3, was ons theoretische kader 

gebaseerd op het interactieve model van identiteitsvorming (Postmes, 

Haslam, et al., 2005; Postmes, Spears, et al., 2005). Dit model onderscheidt 

twee manieren om een sociale identiteit te vormen; een deductieve en 

inductieve route. Sociale identiteiten kunnen ontstaan door middel van top-

down, deductieve processen wanneer groepen worden gevormd rond grotere 

categorieën of door de groep waar men lid van is (bijvoorbeeld Nederland) 

te vergelijken met relevante andere groepen (bijvoorbeeld Duitsland; Tajfel, 

1978; Tajfel & Turner, 1986; Turner, 1985; Turner et al., 1987). Dit type sociale 

identiteit is afhankelijk van overeenkomsten tussen individuen in een groep, 

bijvoorbeeld het delen van kenmerken zoals nationaliteit, beroep, geslacht, enz. 

Het interactieve model van identiteitsvorming erkent echter dat groepen ook 

kunnen worden gevormd op een bottom-up, inductieve manier, door middel 

van sociale interacties tussen leden van de groep en hun individuele bijdragen 

aan de groep (Jans et al., 2011, 2012; Koudenburg et al., 2015; Postmes, Haslam, 

et al., 2005; Postmes, Spears, et al., 2005). In dit proefschrift werken we met 

non-verbale interacties en gebruiken daarom een fysieke manifestatie van 

deductieve en inductieve sociale identiteitsvorming. We gebruiken de termen 

mechanische solidariteit om te verwijzen naar de fysieke manifestatie van 

deductieve identiteitsvorming, die wordt gekenmerkt door uniformiteit van 

actie. Hierbij kun je denken aan synchronie of het spiegelen van gedrag van 

interactiepartners. We vergelijken dit met organische solidariteit, de fysieke 

manifestatie van inductieve identiteitsvorming, die wordt gekenmerkt door 

complementariteit van actie. Hierbij kun je denken aan mensen die verschillende 

handelingen uitvoeren die samen een betekenisvol geheel vormen. Wanneer 

men bijvoorbeeld voetbal speelt, voeren teamleden verschillende acties uit, 

maar door ieders unieke bijdrage en de juiste coördinatie van de handelingen 

kan het team de wedstrijd winnen. 
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In dit Proefschrift
In dit proefschrift onderzochten we drie aspecten van sociale impact; de perceptie 

van solidariteit, de ervaring van solidariteit met de waargenomen groep, en de 

ervaring van solidariteit tussen de waarnemers onderling. Solidariteit maten we 

aan de hand van vragenlijsten over het gevoel erbij te horen, identificatie met 

de groep, en het gevoel van eenheid met de groep. We veronderstelden dat 

waarnemers meer eenheid zouden waarnemen wanneer een groep solidariteit 

zou uiten (door organische of mechanische actie) dan wanneer de groep geen 

solidariteit zou uiten (individuele actie, ongecoördineerde actie of geen actie). 

Bovendien voorspelden we dat waarnemers meer de persoonlijke waarde 

van elk individu zouden zien bij het waarnemen van organische solidariteit 

in vergelijking met mechanische solidariteit. Daarnaast voorspelden we dat 

waarnemers, wanneer ze worden blootgesteld aan solidariteit van een groep, 

meer solidariteit ervaren met de groep dan wanneer ze worden blootgesteld 

aan een verzameling individuen. We stelden ook de hypothese dat persoonlijke 

waarde de relatie tussen expressie van organische solidariteit en de ervaring 

van solidariteit zou verklaren. Dat wil zeggen, doordat men de individuele leden 

van de groep als waardevol beschouwd, ervaart men solidariteit met de groep. 

Tot slot stelden we de hypothese dat het observeren van solidariteit, vergeleken 

met het observeren van gebrek aan solidariteit, zou leiden tot meer ervaring 

van solidariteit tussen waarnemers onderling.

 In Hoofdstuk 2 onderzochten hoe publiek reageerde op het observeren 

van de verschillende vormen van solidariteit uitgebeeld door een groep 

dansers op het podium. We werkten samen met choreografen en dansers om 

dansvoorstellingen te ontwikkelen in twee veldexperimenten die uitdrukking 

geven aan mechanische solidariteit en organische solidariteit. Dit vergeleken we 

met een voorstelling waarin dansers weliswaar samen op het toneel dansten, 

maar daarbij als individuen optraden en daardoor geen onderlinge solidariteit 

vertoonden. Dit ‘stimulusmateriaal’ werd gedurende twee opeenvolgende 

jaren op een festival voor podiumkunsten (Noorderzon festival) uitgevoerd 

door professionele dansers. Dit zorgde voor een natuurlijke context met 

ecologische validiteit. In de laatste experimenten van Hoofdstuk 2, repliceerden 

we bevindingen uit het veld in een laboratoriumstudie waarin we het publiek 

video’s van de dansvoorstellingen lieten zien. In alle experimenten werden 
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reacties van het publiek op deze uitvoeringen verzameld via vragenlijsten. Verder 

keken we in Experiment 2b ook naar de consequenties van het observeren van 

solidariteit op het gedrag van het publiek. We deden gedragsobservaties van 

groepen publiek die werden gevraagd om een taak (in de vorm van een spel) 

uit te voeren, direct na het zien van een van de voorstellingen. Hoe de taak 

werd uitgevoerd, gaf ons inzicht in de manier waarop het publiek met elkaar 

samenwerkte na blootstelling aan de verschillende vormen van solidariteit.

 In Hoofdstuk 3 hebben we ook podiumkunsten gebruikt om de relatie 

tussen performers en waarnemers te onderzoeken. We simuleerden muzikale 

optredens door sommige deelnemers te laten optreden in “airbands” terwijl 

andere deelnemers observeerden. De deelnemers die werden gekozen om 

in de airband te spelen, speelden ofwel allemaal 'airguitar' (het bespelen van 

een denkbeeldige gitaar) om mechanische solidariteit teweeg te brengen, of 

ze speelden allemaal verschillende denkbeeldige instrumenten om organische 

solidariteit teweeg te brengen, of ze traden niet op (controleconditie 

Experiment 1) of ze traden solo op (controleconditie Experiment 2). De context 

in het onderzoek in Hoofdstuk 3 is vergelijkbaar met Hoofdstuk 2, omdat beide 

onderzoekslijnen hetzelfde theoretische kader gebruiken en podiumkunsten 

onderzoeken. Hoofdstuk 3 biedt echter op verschillende manieren een unieke 

bijdrage aan dit proefschrift. Ten eerste hebben we onze aandacht verlegd om 

zowel de performers als de waarnemers te onderzoeken, en te testen hoe de 

optredens de groep als geheel beïnvloeden.  Ten tweede zijn we in Hoofdstuk 

3 naar het laboratorium verhuisd en hebben we de experimentele controle 

verkregen die nodig is om onze bevindingen uit het veld te repliceren in een 

nieuwe context. Ten derde werd het onderzoek in dit hoofdstuk gedaan met 

amateurs: deelnemers hadden geen professionele ervaring met optreden. 

Ten slotte hebben we in het tweede experiment in dit hoofdstuk ook de 

gedragsconsequenties onderzocht na het uitvoeren en observeren van 

solidariteit. Deze keer keken we hoe actief de groep performers en waarnemers 

als geheel was tijdens een warming-up voor een ogenschijnlijke competitie 

tegen andere groepen.

 Tot slot, in Hoofdstuk 4, hebben we gekozen voor een andere benadering 

door te kijken naar de randvoorwaarden van de solidariteit die waarnemers 

ervaren wanneer ze naar een groep actoren kijken. We waren geïnteresseerd 
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in hoe de sociale identiteit van de waargenomen groep van invloed is op de 

relatie die waarnemers ontwikkelen met de actoren. In dit hoofdstuk richten 

we ons niet op het onderscheid tussen mechanische en organische solidariteit, 

maar concentreren we ons alleen op de aan- of afwezigheid van coördinatie 

in de fysieke interactie van de actoren (synchroon versus asynchroon). Net 

als in de voorgaande hoofdstukken, bekijken we hoe waarnemers reageren 

op interacties van de groep, maar ditmaal integreren we de principes van 

de sociale identiteitstheorieën met de synchronie literatuur (Bernieri, 1988; 

Bernieri, Davis, Rosenthal, & Knee, 1994; Lakens, 2010; Launay, Tarr, & Dunbar, 

2016; Miles, Lumsden, Richardson, & Macrae, 2011; Tajfel & Turner, 1986; 

Valdesolo, Ouyang, & Desteno, 2010). In het bijzonder richten we ons op de 

vraag of de effecten van het observeren van synchronie versus asynchronie, 

afhankelijk zijn van het kijken naar een groep waar men overeenkomsten mee 

vertoont (ingroup) of een groep waar men geen overeenkomsten mee vertoont 

(outgroup) is. Dat wil zeggen, wordt synchronie van een waargenomen groep 

anders ervaren wanneer de betreffende groep je eigen groep is of een andere 

groep is? In dit hoofdstuk gebruiken we een nieuwe onderzoekscontext: sport. 

Net als podiumkunsten leent deze context zich uitstekend voor de studie van 

non-verbale interacties en de performer-observatorrelatie. Daarnaast heeft 

sport, in dit geval voetbal, het voordeel dat we intergroepsprocessen konden 

onderzoeken. Er bestaat namelijk rivaliteit tussen verschillende teams en hun 

fans en dit biedt een uitstekende context voor het onderzoeken van de effecten 

van het delen van een sociale identiteit, in dit geval nationaliteit, met een 

waargenomen groep. In drie laboratoriumexperimenten hebben we de sociale 

impact gemeten van het kijken naar video’s van amateurvoetballers van eigen 

of andere nationaliteit die ofwel synchroon ofwel niet synchroon opwarmden.

Samenvatting van de Bevindingen
We vonden bevestiging voor het idee dat waarnemers geen deel hoeven uit 

te maken van een groep, om de sociale impact van die groep te ervaren. In 

onze studies ontdekten we dat men de solidariteit kan interpreteren die wordt 

weergegeven door een groep. Ten eerste ontdekten we, in overeenstemming 

met onze voorspellingen, dat waarnemers die naar een groep kijken die 

solidariteit vertoont (organisch of mechanisch) door middel van dans of een 
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muzikaal optreden, de groep sociaal aantrekkelijker vinden dan waarnemers die 

kijken naar een verzameling individuen. Ten tweede, waarnemers die zagen dat 

dansers organische solidariteit vertoonden, namen meer persoonlijke waarde 

van de individuele dansers waar dan waarnemers die mechanische solidariteit of 

een verzameling individuele dansers zagen (Hoofdstuk 2). In overeenstemming 

hiermee vonden we in Hoofdstuk 3 dat performers die organische solidariteit 

uitbeeldde, inderdaad meer persoonlijke waarde ervoeren dan performers die 

mechanische solidariteit uitbeeldde of performers die geen actie lieten zien.

Een belangrijke bevinding is dat solidariteit van een groep kan worden 

overgedragen op fysiek niet-betrokken waarnemers; waarnemers die een groep 

zagen die solidariteit vertoonde door middel van dans of muziek, ervoeren 

ook meer solidariteit met de betreffende groep dan waarnemers die naar een 

verzameling individuen keken (Hoofstuk 2 en 3, Experiment 2) of een groep die 

geen interactie vertoonde (Hoofdstuk 3, Experiment 1). 

 Hoofdstuk 2 en 3 geven inzicht in het proces dat een rol speelt bij de 

overdracht van solidariteit. In Hoofdstuk 3 laten we zien dat performers 

die organische solidariteit vertonen, solidariteit ervaren omdat ze zich 

persoonlijk waardevol voelen en zich solidair voelen met de groep als 

geheel (inclusief de waarnemers). Dit bevestigde onze eerdere bevindingen 

over intragroepsprocessen (Koudenburg et al., 2015). Belangrijk is dat deze 

intragroepsprocessen ook verklaren waarom omstanders zich verbonden 

voelen met groepen die ze observeren. We vonden dat, voor mechanische 

vertoningen van solidariteit door middel van dans, observatie van eenheid in de 

betreffende groep leidt tot het ervaren van solidariteit met de groep (Hoofdstuk 

2). Echter, voor organische vertoningen van solidariteit door middel van dans, 

leidde niet alleen waargenomen eenheid, maar ook waargenomen persoonlijke 

waarde van elk individu in de betreffende groep, tot gevoelens van solidariteit 

met de groep (Hoofdstuk 2). Dit suggereert dat de twee vormen van solidariteit 

verschillend zijn, zowel in de manier waarop men het beleefd wanneer men er 

deel van uitmaakt, als wanneer men het slechts observeert. Dit bevestigt onze 

hypothese dat de literatuur over groepsprocessen ook kan worden gebruikt om 

te verklaren hoe waarnemers, die eigenlijk geen deel uitmaken van de groep, 

zich verbonden voelen.
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 We voorspelden ook dat wanneer waarnemers gezamenlijk solidariteit 

zouden waarnemen, dit van invloed zou kunnen zijn op de solidariteit die 

zij onderling ervaren. In ons eerste experiment (Hoofdstuk 2, Experiment 1) 

vonden we echter geen steun voor deze hypothese, mogelijk omdat door de 

opzet van het onderzoek de leden van het publiek niet konden interacteren 

na de voorstelling. In het tweede experiment (Hoofdstuk 2, Experiment 2) 

hebben we daarom waarnemers de gelegenheid geboden om te interacteren 

na blootstelling aan de dansgroep. We vonden hierbij een verschil in de manier 

waarop ze met elkaar interacteerden, afhankelijk van de solidariteit die ze vooraf 

hadden geobserveerd. We gaven groepen waarnemers een taak waarin ze 

objecten door de ruimte moesten verplaatsen. Deze taak vereiste planning en 

coördinatie. We ontdekten dat waarnemers die mechanische solidariteit hadden 

gezien, deze taak gelijk vanaf het begin op een zeer gestructureerde manier 

uitvoerden. Waarnemers die organische solidariteit hadden gezien, waren eerst 

minder gestructureerd, maar werden gedurende de taak meer gestructureerd 

en presteerden uiteindelijk net zo goed als degenen die mechanische solidariteit 

hadden gezien. Waarnemers die een verzameling individuen hadden gezien, 

leken gedurende de hele taak ongestructureerd. Dit is onze eerste indicatie dat 

de overgedragen solidariteit van invloed kan zijn op waarnemers als groep; het 

verandert niet alleen de relatie die men als individu ontwikkelt met de groep, 

het lijkt ook de relatie die men heeft met de mensen om zich heen te kunnen 

beïnvloeden. Interessant is dat we de taak in Hoofdstuk 3 (Experiment 2) hebben 

veranderd in een taak waarbij de hele groep (performers en waarnemers) moest 

opwarmen voor een ogenschijnlijke competitie. Hier zagen we dat performers 

en waarnemers van organische solidariteit gedurende de hele taak actief bleven, 

terwijl performers en waarnemers van mechanische solidariteit en individuele 

uitvoeringen, een dalende activiteit hadden. Activiteit zou hier een indicator 

kunnen zijn voor groepsinzet (meer inzet om de daaropvolgende wedstrijd 

te winnen), waarbij we voorzichtig kunnen concluderen dat groepen in de 

organische conditie meer toegewijd waren aan de groep dan de groepen in 

de andere condities. Uit beide studies zouden we dus kunnen concluderen dat 

de ervaren solidariteit het gedrag van de groep anders beïnvloedt, afhankelijk 

van de soort taak. Wanneer de taak structuur of coördinatie vereist, kan het 

aannemen van een mechanisch gevoel van solidariteit wellicht het gunstigst 
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zijn, terwijl wanneer activiteit of betrokkenheid vereist is, kan een organisch 

gevoel van solidariteit het meest gunstig zou kunnen zijn.

 Hoofdstuk 4 richt zich tenslotte op een randvoorwaarde van de overdracht 

van solidariteit tussen groep en waarnemer; verandert de sociale identiteit die 

men deelt met een groep iemands perceptie van en relatie tot die groep? In een 

sportcontext hebben we gekeken naar de manier waarop gedragscoördinatie 

(synchronie versus asynchronie) van een eigen of andere groep (gebaseerd op 

nationaliteit) waarnemers sociaal beïnvloeden. We ontdekten dat synchronie 

een belangrijke voorspeller is van sociale perceptie; een voetbalteam dat 

synchroon opwarmde, werd gezien als meer verenigd en bekwamer dan een 

voetbalteam dat asynchroon opwarmde. Echter, als het gaat om de relatie die 

waarnemers ontwikkelen met de groep, is sociale identiteit van de betreffende 

groep de belangrijkste voorspeller. Waarnemers steunen en identificeren 

zich meer met een groep wanneer dit mensen zijn met wie zij duidelijk 

overeenkomsten vertonen is in plaats van mensen die duidelijk anders zijn, 

ongeacht de synchronie die zij vertonen. Dit suggereert dat sociale identiteit 

een dominante factor is bij het bepalen van de relatie die waarnemers met 

een groep ontwikkelen. Deze reeks onderzoeken draagt bij aan ons begrip van 

wanneer en hoe waarnemers psychologisch betrokken raken bij de acties van 

de waargenomen groep. Dat wil zeggen, in de context waarin er een sterke 

concurrentie tussen groepen is, kan het ervaren van solidariteit met een 

waargenomen groep afhankelijk zijn van het delen van een sociale identiteit 

met die groep en is dit minder afhankelijk van de interactie die de betreffende 

groep vertoont. 

Conclusie
Kortom, het onderzoek in dit proefschrift geeft inzicht in hoe mensen zich 

aanpassen aan hun sociale omgeving door solidariteit van groepen om zich 

heen te interpreteren en te internaliseren. Nieuwe sociale structuren kunnen 

ontstaan door blootstelling aan een groep mensen die interacteren. Op deze 

manier kunnen groepen groeien voorbij de grenzen van de interacterende 

groep om diegenen te omvatten die niet betrokken zijn bij de interacties. Deze 

psychologische groepsuitbreiding hoeft niet plaats te vinden via de traditionele 

processen van sociale categorisatie, maar kan voortkomen uit processen van 
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sociale perceptie en internalisering van solidariteit. Dezelfde processen die 

de vorming van kleine groepen door interactie verklaren, kunnen dus ook 

verklaren hoe omstanders zich psychologisch verbinden met groepen waar ze 

voorheen geen lid van waren. Deze nieuwe inzichten over de psychologische 

flexibiliteit van groepsvorming en groei kunnen ons helpen bij het begrijpen 

van hoe groepen in samenlevingen zich vormen en evolueren
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