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De excessen. Dit nooit meer!
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De prehistorische mens in ons
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Hoe gedraagt de mens zich écht. En 
bovendien: wat beweegt hem, wat 
denkt hij en hoe voelt hij zich 
daarbij?

Onverdraagzaamheid wordt vanuit 
een wetenschappelijk oogpunt 
bekeken 

Uitgangspunten
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Uitgangspunten

• Aanreiken objectieve 
feiten

↨
• Discussies tussen voor-

en tegenstanders van 
de multiculturele 
samenleving
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Taalgebruik

Vooroordelen
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 Onverdraagzaamheid en racisme 
hebben altijd bestaan, en zullen blijven 
zolang de mens rondloopt op aarde. 

 Vreedzaam samenleven met 
verschillende groepen is niet evident, 
maar ook niet onmogelijk.

 Samenleven is een werkwoord en 
positieve inzet van iedereen is nodig. 

Centrale boodschap Inhoud

1. De wortels van vooroordelen

1.1 Competitie om schaarse middelen

1.2 Minimale groepen en sociale 
identiteit

2. Soorten vooroordelen

2.1 Subtiele en grove vooroordelen

2.2 Impliciete vooroordelen

2.3 Wederzijdse vooroordelen
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 3. Interetnisch contact

3.1 De praktijk van contact

3.2 Contacthypothese

3.3 Schooldesegregatie in de VS

4. Effecten van goedbedoelde
maatregelen

 4.1 Puzzelklas

 4.2 Educatie

 4.3 Hoe overtuigen?

 5. What’s next?

Inhoud 1. De wortels van vooroordelen

Op zoek naar ‘de  oorzaak’

 1.1 Competitie om schaarse middelen

 1.2 Minimale groepen en sociale 
identiteit
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2.1 Competitie om schaarse middelen

• De competitie voor schaarse middelen 
de basis vormt voor vijandigheid tussen 
groepen

• Het Robber’s Cave experiment 

• De ‘proef met de welopge-

voede jongens’

• Competitie tussen twee groepen 
(“Red Devils” en “Bull Dogs”) werd een 
actieve competitie georganiseerd

Sherif: Robbers Cave
• Vrienden werden vijanden binnen een bestek van 
een week

• Conflict en vooroordelen uitlokken is gemakkelijk, 
het reduceren ervan niet 

• Coöperatie om bovengeschikte doelstellingen te 
bereiken, maakten terug vrienden van hen

• Bovengeschikt doelstellingen: 
Gemeenschappelijke doelstellingen

die alleen kunnen worden gerealiseerd

als groepen samenwerken
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2.2 Minimale groepen en sociale identiteit

• Doel was om groepen dusdanig ‘uit te 
kleden’ zodat er geen enkele reden voor 
discriminatie meer bestaat

•  ontdaan van sociale betekenis. Willekeurige 
groepsindeling, geen interactie …

• Aldus hoopte Tajfel een basislijn te 
hebben waartegen hij de impact van 
variabelen die discriminatie 
veroorzaken, kon bestuderen

De echte wereld
 Het minimale groepen paradigma is een artificiële 

situatie. Gelden de conclusie elders ook? 

 Historische en alledaagse ervaringen

Quote

 ‘Het ultieme gevolg van het experiment van 
Tajfel is dat van zodra er in een maatschappij 
onderscheid gemaakt wordt tussen twee 
groepen, er als het ware automatisch 
discriminatie uit voortvloeit. Dit kunnen we 
nog iets enger formuleren. Zodra iemand op 
het onzalige idee komt om sociale groepen te 
omschrijven of te klasseren, dan is het 
onvermijdelijk dat er vroeg of laat 
discriminatie zal optreden.’
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2. Soorten vooroordelen

•2.1 Subtiele en grove 
vooroordelen

•2.2 Impliciete vooroordelen

•2.3 Wederzijdse vooroordelen
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Uitgangspunten

“Racisme” 

 Perspectieven vanuit het recht

↨

 (Sociaal)psychologische visie

 MINDSET
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2.1 Subtiele en grove vooroordelen

Grove vooroordelen: xenofobie, 
apartheid, biologisch racisme 

Subtiele vooroordelen: een vorm 
van verborgen racisme die geuit 
wordt wanneer het gemakkelijk te 
verdedigen is  (‘rationeel’), sociaal 
aanvaardbaar en veilig…

Vooroordelen over de tijd

1933 1993

Bijgelovig 84% 1%

Lui 75% 2%

Onbekommerd 38% 2%

Onwetend 38% 5%

Muzikaal 25% 12%

Dom 22% 0%

SocCog H2
19
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Het Belgische Parlement (15/9/2016)

 “Kitir zou beter terugkeren naar Marokko”
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Subtiele vooroordelen

 Meertens & Pettigrew (1995) ontwikkelden een 
subtiel racisme schaal waarin drie concepten 
naar voren kwamen

Traditionalisme:  uitgroep leden slagen niet 
in de maatschappij omdat zij waarden 
onderschrijven die verschillen van de onze

Gebrek aan positieve gevoelens: positieve 
emoties tegenover uitgroep leden worden 
onderdrukt
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voorbeelditems

GROF

 Migranten zijn over het 
algemeen niet te 
betrouwen

 Mensen met een 
verschillend ras hebben 
best zo weinig mogelijk 
contact met elkaar

 De Islam-godsdienst 
bedreigt onze Westerse 
cultuur

SUBTIEL

 Migranten leren aan hun 
kinderen waarden en 
vaardigheden die hun 
kansen op succes in onze 
maatschappij beknotten

 Hoe vaak hebt U een goed 
gevoel over de 
allochtonen hier in 
Vlaanderen?

SocCog H223

Quote

 ‘Als je het op de man af vraagt, zouden 
veel mensen helemaal niet akkoord 
gaan met de stelling dat Walen lui, of 
Marokkanen crimineel zijn. Ze zouden 
deze vraag zelfs ongepast vinden. Toch 
kunnen psychologen via welbepaalde 
technieken een beeld krijgen van 
onbewust, of impliciet racisme.’
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2.2 Impliciete vooroordelen

 In onze hersenen ordenen we informatie 
op een betekenisvolle manier

bijvoorbeeld: ‘spek’ en ‘ei’

Positieve info wordt 

minder snel aan etnische

uitgroepen gelinkt

IAT
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Impliciete associatietest (IAT)

 Meet onbewuste vooroordelen



https://implicit.harvard.edu/imp
licit/demo/

In het brein
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Images are generated by Life Science Databases(LSDB). - from Anatomography, 
website maintained by Life Science Databases(LSDB).

2.3. Wederzijdse vooroordelen

Vooroordelen allochtonen naar 
autochtonen zijn minstens even 
groot dan andersom

Zelf gediscrimineerd weten

Belang van identiteit

Bronnen van vooroordelen
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Traditionalisme
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3.1 De praktijk van contact

3.2 Contacthypothese

3.3 Schooldesegregatie in de VS

3. Interetnisch contact

• Bradburn, Sudman, & Gockel (1970): 81% van 
de blanken in geïntegreerde wijken hebben 
geen enkel contact met zwarten

• Gibson (2001): 6.6% van de blanken en 1.5% 

van de zwarten hebben meer dan een ‘klein 

aantal vrienden van een andere raciale groep’

31

3.1 De praktijk van contact

Dixon & Durrheim
(2003).

Zuid Afrika

32

3.1 De praktijk van contact
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Segregatie in de VS

 http://demographics.coopercenter.org/DotMap/

33

Spontaan opzoeken van elkaar

34

Clark, Dixon, & 
Tredoux, 2005

Raciale

Apathie

Vandaag, in Vlaanderen
voornaam familienaam klas
C Bonte 3B
D Christiaen 3A
B De Mey 3A
A De Wannemacker 3C
K Fordeyn 3B
A Jacquet 3C
C Sultigov
H Van Damme 3C
R Van Hiel 3A
V Van Hiel 3A
D Van Looy 3C
T Verhamme 3C
P Verlinde 3C
B Voordeckers 3B
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Quote

 ‘De sleutel om onbegrip en 
wantrouwen op te lossen, is heel 
eenvoudig: elkaar wél ontmoeten. 
Wanneer waarachtige ontmoetingen 
een beetje vlot verlopen en 
voldragen zijn, dan ontstaan 
positieve gevoelens en opvattingen 
over elkaar.’

SocPsy H 10 Slide 36



HS2: Stereotypes

Arne Roets 10

“Positief contact tussen leden van verschillende groepen 
vermindert vooroordelen

 De contact-hypothese poneert dat er aan vier condities 

voldaan moet worden, wil racisme beëindigd worden 

door direct contact 

Gelijke status van de groepen

Persoonlijke interactie tussen de leden van de groepen

Coöperatief gedrag, teneinde bovengeschikte doelen te 

bereiken

Ondersteuning door sociale normen en daarenboven vrijwillig

37

3.2 Contacthypothese (Allport)

38

Arkansas - Little Rock

Waarom contact niet werkte in de gedesegregeerde scholen:

39

3.3. Schooldesegegratie in de VS

Vermindering
vooroordelen

13%

Geen 
effect
34%

Toenam
e

vooroord
elen
53%

 Gelijke status?
 kinderen kwamen niet gelijk aan de start

 Persoonlijke interactie?
 neen

 Cooperatie gemeenschappelijk
doel?
 Klascontext is competitie tussen leerlingen

 Ondersteuning door sociale
norm?
 Heel controversieel en heel veel protest

4. Goedbedoelde maatregelen

4.1 Puzzelklas

4.2 Educatie

4.3 Hoe overtuigen?

SocPsy H 10 Slide 40
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3.1 Puzzelklas

 De “jigsaw classroom”–methode leidt tot reductie 
van vooroordelen (Aronson et al. 1978):

Elke student dient in raciaal gemengde groepen 
een deel van de leerstof aan te leren en te 
onderwijzen aan de rest van de groep

 Ideale contact voorwaarden:

De studenten evalueerden de school en hun 
collega’s op een positieve wijze, vertoonden 
hogere zelfwaardering en minder 
bevooroordeeldheid, terwijl de schoolprestaties 
van de minderheidsleden stegen

41

3.2 Educatie

 Doel: Kennis over de uitgroep vergroten en/of 
ervaren wat het is (multicultureel materiaal, 
inleefreizen…)

 Bv. Jane Elliot

 Channel 4 – Panorama

 Nederland: http://www.npo.nl/het-grote-racisme-
experiment/07-11-2013/POW_00724845

42

Educatie

 Weinig effectief: 

•relatief zwakke en kortdurende 
effecten

•Contraproductieve effecten

 Bij kinderen: filteren van 
stereotypes, aandacht vestigen 
op verschillen, impliciete 
boodschap “raciaal probleem”

 Contraproductief bij mensen 
met neiging tot 
bevooroordeeldheid (bv RWA)

43

 Straffen zijn enkel effectief als ze direct 
volgen op het gedrag, altijd toegepast worden 
en zwaar genoeg zijn

 Straffen van daders/overtreders: 

•maximaal aanpassen gedrag, niet attitudes

•Kan averechts werken via 
onrechtvaardigheidsgevoel

 Het brede publiek:

•Effect afhankelijk van de perceptie van de sociale 
norm

•Enkel echt effectief als ze breed gedragen worden

44

Straffen
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Hoe overtuigen?

 Afstand  Bekeringsijver
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In Tremelo…

47

In Gent… 5. What’s next?

Een rooskleurig scenario

Cf. Ieren in de Verenigde Staten

Vele allochtonen zijn ondertussen 
tot de tweede, derde en zelfs vierde 
generatie behoren. 

De enclave loopt traag leeg. In het 
hier en nu ‘verdwijnen’ er als het 
ware allochtonen in de gewone 
maatschappij

SocPsy H 10 Slide 48
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Een zwartkleurig scenario

 Cf Afro-Amerikanen in Verenigde Staten

 Is er een risico op getto’s in Europa?

 Getto’s met een groot aantal niet 
geïntegreerde allochtonen werken als 
magneten voor verdere migratie, waardoor die 
gemeenschappen steeds verder groeien…

SocPsy H 10 Slide 49

Conclusie…

Wanneer integratie voor deze 
nieuwe migranten ook generaties 
lang zal duren, terwijl we nog met 
een oude migratiegolf zitten die nog 
niet helemaal ‘verwerkt’ werd, zal 
het moeilijk zijn om het sociaal 
weefsel in stand te houden
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Hoe dan wel?

 Enkel vanuit onze maatschappij bekeken…

 Mix van linkse en rechtse recepten, wat 
aansluit op de ‘vox populi’

We weten ondertussen dat een 
opendeurbeleid door slechts 10 procent van 
de West-Europese bevolking gesteund wordt

Een belangrijke vaststelling is dat de 
meeste burgers de positie van allochtonen 
verbeterd willen zien. Hun geringe integratie 
wordt vaak als een groot probleem 
beschouwd
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Quote

 ‘Een groot probleem is dat links en 
rechts elkaar niet vinden. Naar 
aanleiding van de aanslagen in 
Parijs in november 2015 werd dit 
weer eens duidelijk. Een mens zou al 
vergeten dat de terroristen de vijand 
zijn.’ 

52
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Morele aanvaardbaarheid 
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Dank voor jullie 
aandacht

Info boek:

http://www.lannoo.be/iedereen-racist

Het boek in de pers:

http://www.iedereen-racist.be/

Iedereen racist


