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Wij zijnbeter dandeanderen
CARL STERKENS

0.'p devraagwie we denken datwij zijn, luidt het
antwoord kort en eenvoudig:wij zijn beter dan de anderen. Nu ja,
niet altijd en niet in alles natuurlijk. Maarvaak en in het algemeen,
en trouwens ook in veel bijzondere dingen, is dat toch wel het geval.

Uiteraard.Anderszoudenwenietwillenbehorentot datwfj, en ons
eerder aansluitenbij een zij. En als we met bepaaldedingenniet zo
gelukkig zijn, nemenweer maarbeter afstandvan ofmoeten we ze
veranderen. En dat nieuwe wij is dan natuurlijk beter dan het oude.
Anders hadden wehetbeterbij het oude gelaten, toch?
Sociale identiteitstheorie

Ziedaarinslagzinneneenaantalinzichtendiedezogenaamdesociale
identiteitstheorie ons, en trouwens ook anderen, heeft bijgebracht.
Deze omvattende theorie ontstond niet toevallig relatiefkort na de
Tweede Wereldoorlog en probeerde een antwoord te geven op de
volgende, maatschappelijkbelangwekkendevraag: hoe kunnen we
verklaren datdeconstructievangroepsidentiteit,hetzijnationaal,etnisch, cultured ofreligieus,vaaksamengaatmet negatieveoordelen
over anderen?

Het uitgangspunt van de sociale identiteitstheoretici was dus een
eenvoudige vaststelling: aan derafelige randen van identiteit zit soms
heelwat ranzigheid. En dieranzigheid kan allerlei vormen aannemen.
Enerzijds kunnen negatieve vooroordelen, wantrouwen, contact-

vermijding en zelfsmanifestgewelduitdrukkingzijn van een sterke
groepsidentiteit.Anderzijdskunneneen eenzijdigpositiefzelfbeeld,
vertrouwen voorbehouden aan groepsgenoten en exclusieve solidariteit met gelijkgezinden getuigen van een overtuigd collectief
bewustzijn. In samenhang met deze vaststellingen ontstond een
coherentgeheelvan premissen en hypothesen die in de daaropvolgende decenniauitgebreidwerden getoetst in sociologischestudies
enpsychologischeexperimenten.Totop dedagvanvandaagwarden
de grondleggers van de sociale identiteitstheorie daarbij genoemd.
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Hetgaatom HenriTajfel(1919-1982)enJohnTurner (1947-2011),maarookomhun
intellectuele voorgangers zoals Georg Simmel (1858-1918), Gordon Allport (18971967) en LewisCoser (1913-2003),dieveelinzichtenal op anderemanierenhadden

geformuleerd.Debelangrijkstevraagbleefechtersteedsdezelfde:hoekomthetdat
we denken datwij beterzijn dan de anderen?Hoe is dit te verklaren tegen de achtergrond van het feit datdemeeste etnische, nationale ofreligieuze narratieven niet
uitdrukkelijk tegen anderen zijngericht envaakzelfsexpliciet oproepen tot solidaire relaties?

Het antwoord op deze vraag komt er kort op neer dat iedere vorm van identiteitsconstructie elementen van sociale inclusie en sociale exclusie omvat. Of men

het nu wil ofniet: identificatie met een groep leidt enerzijds tot saamhorigheid en
anderzijdstot uitsluiting.Eennaderebeschrijvingvan drieprocessendiewein socialeidentiteitsvorming met elkaar combineren, maakt datmeer in detail duidelijk:
sociale categorisering, sociale identificatie en socialevergelijking. Alle drie kunnen

zewardengeTllustreerdmetdetotstandkomingvandeetnische,nationalistischeof
religieuze identiteit van individuen engroepen. Het gaat, met andere woorden, cm
denkprocessen vanindividuen diezichtotwelkcollectiefdan ookverhouden, mede

gedrevendoordenoodaaneenpositiefzelfbeeld.Socialecategorisering,identificatieenvergelijking zijn daarbij slechts typologisch te onderscheiden, watbetekent
datzeelkaaroverlappenendeelsgelijktijdigplaatsvinden.
Socialecategorisering

Socialecategoriseringduidterallereerstopdatwevannaturegeneigdzijnomonze
complexe sociale omgeving in groepen in te delen, op basisvan zowelgeobserveerdealstoegeschrevenkenmerken.Datiswelzogemakkelijkomhetoverzichtte
behouden.Wezienmannen envrouwenin onzeomgeving, ouderenenjongeren,
mensen die het in sociaalen economischopzichtgoedhebbenen mensen diehet
mindergoedhebben.Wezienookbinnenlanders enbuitenlanders; autochtonen en
allochtonen; eigen volk en ander volk; ongelovigen, christenen en moslims. Deze

groepenontstaanroutineus doorovereenkomstenbinnengroepenenverschillen
tussengroepentebeschrijven.Hetwaarnemenentoeschrijvenvanonderscheiden
kenmerken aan groepen is essentieel om grip te houden op de complexe sociale
werkelijkheid.

Diecategoriseringgaatvervolgensookgepaardmettweefenomenendiebetrekking hebben op deleden van de onderscheiden groepen. Binnen degroep waarwe
zelftoe (menen te) behoren, wordt relatiefgenuanceerdgekeken naarde kenmerken van degroepsleden. Overeenkomsten tussen deindividuele ledenvan degroep
warden gerelativeerd, terwijl interindividuele verschillen juist aandacht krijgen
en worden toegelicht. Daarzijn we ookgoed toe in staat, want we kennen deeigen
groep met haar interne diversiteit immers het beste. De overeenkomsten tussen
de individuele leden van de groep waar we niet toe behoren, warden daarentegen
eenvoudig voor waar aangenomen en de interindividuele verschillen warden afgezwakt - als zeal warden waargenomen. Dit alles is niet noodzakelijk een kwes-

29

f^-

/^s-

f ^

i^
^

^

\

/

V-

RoseminHendriks,Zondertitel,2013,neroenpastelpotlood,29x35,2 cm

tie van onwil, maarin eersteinstantieeenvan kennis, ofjuist hetgebrekdaaraan.
Kortom, vooral de andere - etnische ofreligieuze - groep wordt als groep gezien,
terwijl deeigengroep wordtbekeken als eengevarieerde verzameling van individuendiemin ofmeer toevallig met elkaarvan doenhebben. HenriTajfel noemde dit de
'depersonalisering' of 'dehumanisering' van de out-group: vooral de andere groep
iseengroep; deeigengroepis eerdereencollectiefvanindividuen.Kijkendnaarde
toegeschrevenkenmerkenkomtdaarbovendienbij datdeheltochvoornamelijkde
anderen zijn. Dat brengt ons meteen bij het tweede proces van identiteitsvorming:
identificatie.
Sociale identificatie

Sociale identificatie heeftbetrekking op dewijze waarop individuen hun zelfbeeld
ontlenen aan het toebehoren tot een bepaalde groep en de waarde die ze aan dat
toebehoren hechten. Om ons staande te kunnen houden in dit tranendal streven

we meestal naar een positiefzelfbeeld. Hoe valt het leven anders vol te houden? Uit

simpel zelfbehoudproberen we tot groepen te behoren die we positiefevalueren
enreducerenwedeidentificatiemetgroepenwaarwevoornamelijknegatievekenmerkenaantoeschrijven, zelfswanneerwefeitelijktot dezegroepenbehoren.Joris
is katholiek, maarin zijn zelfbeeldwel van het verlichte en ruimdenkendesoort.
Aishaismoslima, maaruiteraardzelfbewustgeemancipeerd.Kortom, identificatie
encontra-identificatiegaanhandinhand.
Voorhet waardevollein anderegroepenkunnenwe zanderzelfverloochening
respect opbrengenen voor zoveranderegroepenafwijkendewaardenen normen
bepleiten,kunnenweeronsvandistantieren.Onzeambiguerelatiemetdekenmerkenvan deeigengroepwordtopgelostdoorinterne differentiatieen particleidentificatie.Zoblijft hettotaalplaatjepositief.In socialeidentificatiewardenpositieve
stereotypes op zichzelftoegepast,terwijl contra-identificatiebestaatuit hetverzet
tegendegegeneraliseerdekenmerkenvandegroepenwaartoemennietbehoortof
nietwilbehoren.Op dezemanierbevatsocialeidentiteitelementenvaninclusieen
exclusie, zo nietvanpersonenengroepen,dantochvan dekenmerkendiezehebben. Volledige en volmondige identificatie en contra-identificatie gebeurt als het
mogelijk is, onvolledige en particle identificatie en contra-identificatie is wenselijk
voorzoverzebijdragenaaneenbeter,datwilzeggengunstiger,zelfverstaan.
Sociale vergelijking

Sociale vergelijking die gunstig uitvalt, is een andere manier om tot een positief
individueelofcollectiefzelfbeeldte komen. In socialevergelijkingwardendekenmerken van de eigen groep gunstiggewogenten opzichtevan de kenmerkenvan
relevante anderegroepen. Webeschrijven dandekenmerken van deeigengroep als
beter, juister ofwaardevoller. Depositieve stereotypes passen we toe op onszelfen
deeigengroep,terwijlwedenegatievestereotypesverbindenmet deledenvananderegroepen.
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Vooroordelenzijnhetresultaatvan specifiekerelatiestussengroepen.Vandaardat
Nederlandersanderevooroordelen hebbenover Duitsers danVlamingen, om een
voorbeeld te noemen. Het gaat bij vooroordelen niet over de kenmerken van de
groepsleden als zodanig, maar over de toegeschreven kenmerken in welbepaalde
relaties. Ofvooroordelen en conflicten deoorzaak ofhet gevolg zijn van groepsvor-

ming isvanuit het perspectiefvan socialevergelijking daarom slechts een theoretischevraag.Terwijl sommige, latente, conflictenminstens deelshetgevolgzijnvan
sterkonderscheidengroepsidentiteiten,wordttegelijkertijdhetonderscheidtussen
groepen bevestigd door het conflict. In het eerste geval frustreren tegenstrijdige of
competitieve noden en belangen de relatie tussen groepen, totdat men zelfs de anderhetlichtnietmeergunt:hetdoelvanoorlogisniettestervenvoordeeigenwaarden en belangen, maar te zorgen dat de vijand voor de zijne sterft. In het tweede
geval maken conflicten deidentificatie envergelijking mogelijk door deinterne cohesie te versterken: geen betere remedie tegen interne meningsverschillen dan een
gemeenschappelijkevijand.
Evenwichtsoefening

Isdit allesnietwatoverdreven?Bentu meegesleeptin retoriek?Tendelewel.Want
het hoeft niet noodzakelijk zo te lopen. Sociale categorisering, sociale identificatie
ensocialevergelijkingwijzenerslechtsop datsocialeidentiteitsconstructiewerkelijk allesin zichheeftom tot onverdraagzaamheidteleiden.Hetmaakterintegraal
deelvanuit. Debeschrijvingvangenoemdeprocessenontrafelendanookdegrootsteuitdagingvangroepsidentiteit:behoudenontwikkelingvansubstantieleeigenheid, met openheidvoor anderen.De theoriegeeftgeenanalyseofverklaring van
solidariteitoverdegrenzenvansociaaltoebehorenheen.Maarnet zomin alsmen
dewettenvandevalversnellingmagverwijtendatzenietverklarendathetvliegtuig
opstijgt, zo kanmen desociale identiteitstheorie niet verwijten dat zenietverklaart
hoe groepsidentificatie kan bijdragen aan solidariteit en medeleven met anderen.
Daarwasdezetheorieimmers nietvoorbedoeld.

Er is geen recent boek over identiteit te vinden, ofhet bespreekt dit onderwerp
met al dan niet gedegen discussie over bovenstaande processen. Kwame Anthony
Appiah (2018), Alain Finkielkraut (2015), FrancisFukuyama (2018), NathalieHeinich
(2019) en Bart deWever (2019): ze kennen hun klassiekers. Al deze recente aandacht

voor identiteitbeantwoordtmeteendevraagofdit themanogwelvan dezetijd is.
Deverregaandeenvoortgaandeindividualiseringkandeindrukwekkendatderelevantievan sociaaltoebehorenis afgenomen.Zijnweniet in deeersteplaats allemaalonseigenuniekezelfgeworden?Zijn socialeidentiteitendaaraanverbonden
groepsbelangennogwelrelevant?
Dewereldwijdeopkomstvanpoliticknationalisme,devernieuwdeopmarsvan
economisch protectionisme, de heropleving van identiteitsgebonden (jongeren)
groepen in Europa en devergroting van het verschil tussen arm en rijk suggereren
dat dielaatste vraag wel degelijk bevestigend moet warden beantwoord. Sterke individualisering draagt voor sommigen mogelijk zelfs bij aan een vernieuwd ver-
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langennaareenwarme dekenvanidentiteit. Nietnoodzakelijk alseenverzuchting
overeenverlorenideaalmaaralseentegenbeweging,ofvooruitlopendopdeterugkeervan een slinger die haaramplitude, bijna, heeft bereikt. Er zijn ook parallellen

inhetreligieuzedomein.Nuhetbreedgedragenvolksgeloof-katholiekofanderszins- opsterkverzwaktebenenloopt,lijkendestriktereligieuzegroepen,diegrote
betrokkenheid en radicale keuze verlangen, juist goed te gedijen. Zelfs al staat hun

omvangnietinverhoudingtotdealgemeneafnamevanreligiositeit,indezecontext
isdevolgendevraagactueelenpertinent:hoekaneenverdraagzamegroepsidentiteit tot standkomen?

Omdat we vooral de kenmerken generaliseren van diegenen diewe slecht ken-

nen, doenweergoedaanominiederevormvancommunicatieofonderrichtjuist
bijminderbekendetraditiestewijzenophuncontingentie,internedynamiekeninternepluraliteit.Nuancezaldecultiveringvanvijandsbeeldenmoeilijkermakenen
een antagonistischeontwikkelingvanidentiteitenten opzichtevan elkaarbelemmeren. Het is ookbeter dat deeigen kenmerken niet in steen warden gebeiteld, zodat er voldoende openheid is voor een voortdurende dynamiek van herdefiniering

enuitzuivering.Ineenveranderendeomgevingkanhetvoortraditiesfataalzijnom
te blijven steken in verabsoluteerde waarheden en onaantastbare symboliek. Dit

geldtzekervoorreligieuzetraditiesvoorzoverzehetrisicolopenomvastterijden
inclichesendooddoeners,in plaatsvantekijkennaarhunoorsprongalseenlevendebron van zingeving. Deidentificatie met eengroep hoeft geen onvoorwaardelij-

kezelfovergavetezijn,waariniederekritischestemwordtuitgeschakeld.Loyaliteit
ispasmogelijkalsdebreukwordtoverwogen.Enwatdesocialevergelijkingbetreft
dienen de voor- en nadelenvan iederebetrokkenheidgoedgei'nformeerd en met
toereikende schakeringen tewardengewogen. Hetisgeeneenvoudige opdracht om
dezeevenwichtsoefening van identiteit en openheid tevolbrengen. Het is zelfswel-

lichtniemandgegevenomdaarvoortdurendofvolledigaantevoldoen.Slechtsals
wedaarinslagen, zijnweechtbeterdandeanderen. Oftochniet?
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