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Deze dissertatie introduceert social mindfulness als een nieuw psychologisch construct. Het ver-
haal begint eigenlijk in Sorrento, Italië, in de zomer van 2008. Ik was er zelf toen niet bij, dat kwam 
pas later. Stelt u zich een gezin van vier personen voor, wandelend langs de kust. Het is avond, vlak 
voor zonsondergang. Vader en zoon lopen voorop, moeder en dochter blijven wat achter. Terwijl 
de zon langzaam achter de bergen zakt, vraagt de zoon aan zijn vader wat hij eigenlijk op zijn 
werk doet. Dat had hij nog niet eerder gedaan. Een beetje verrast antwoordt de vader: “Uhm, ja, 
hoe zal ik dat eens uitleggen?” Dan, met een glimlach: “Eigenlijk doen we vooral spelletjes…” De 
jongen lacht een beetje meesmuilend. “Spelletjes? Echt? Wat dan?” “Nou ja, spelletjes,” antwoordt 
de vader, “het zijn eigenlijk experimenten. We kijken hoe mensen dingen onder elkaar verdelen. 
Punten bijvoorbeeld, of geld. En dan kunnen we zien of ze elkaar vertrouwen, en hoe aardig ze 
voor elkaar zijn. Dat soort dingen. En daar schrijven we dan over. Snap je?” “Ongeveer,” zegt de 
jongen, en doet er verder het zwijgen toe.

De volgende ochtend zitten vader en zoon samen aan de ontbijttafel. De anderen slapen nog 
wat uit, en vader kijkt alvast in de folders en de lokale kranten wat ze die dag zouden kunnen gaan 
doen. Naast toast en boter staan er vandaag maar drie kleine, individuele jamkuipjes op tafel: 
een met abrikozenjam, en twee met aardbeienjam. “Pap,” vraagt de jongen, “als jij nu zou moeten 
kiezen, welke zou jij dan nemen?” De vader kijkt vluchtig op uit zijn krant, en zegt: “Doe mij die 
abrikozen maar.” Meteen kijkt de zoon een beetje sip. “Maar dat is toch niet aardig? Nou kan ik 
niet meer kiezen!”

Iemand de keuze laten of die juist wegnemen; dat zegt een heleboel over hoe mensen tegen-
over elkaar staan en hoe hun relatie in elkaar steekt. Het is een van de manieren waarop we social 
mindfulness zichtbaar kunnen maken. En dat is precies wat er gebeurde, die ochtend in Italië. De 
vader was verdiept in zijn krant om uit te zoeken waar ze die dag naar toe zouden kunnen (distaal 
doel), en had even geen aandacht voor het onmiddellijke belang van zijn zoon (proximaal doel). 
De opmerkzame jongen voelde dat meteen, en wees zijn vader erop. Als ervaren hoogleraar sociale 
psychologie had deze direct in de gaten dat zijn zoon gelijk had, en dat hierachter wel eens een hele 
nieuwe manier zou kunnen steken om naar interpersoonlijke relaties te kijken. 

In deze pagina’s pluk ik daar de vruchten van. Anderhalf jaar later bevond ik mij namelijk in 
het kantoor van deze hoogleraar, die mij voorstelde om samen onderzoek naar social mindfulness 
te doen. Destijds bestond de term nog niet als zodanig, en was het nog geen erkend ‘psychologisch 
construct’. Maar op basis van een inleiding (hoofdstuk 1), vier empirische hoofdstukken (hoofd-
stuk 2-5) en een discussie (hoofdstuk 6) betoog ik in deze bladzijden dat social mindfulness wel 
degelijk een zinvolle, nieuwe en vruchtbare manier is om naar vele en diverse aspecten van men-
selijke samenwerking en prosociaal gedrag te kijken. 

Het jamvoorbeeld zoals ook beschreven in de proloog – laten we het zo maar blijven noe-
men – blijft een van de meest aansprekende manieren om het negatieve effect van het wegnemen 
van keuzemogelijkheden voor anderen te illustreren, en zo social mindfulness op het netvlies te 
krijgen. Daarop voortbordurend gaat social mindfulness uiteindelijk over het zien van andermans 
perspectief en het aanpassen van je gedrag op een welwillende manier. Dat gaat natuurlijk verder 
dan het jamvoorbeeld alleen. Ik zie het dagelijks om me heen, bijvoorbeeld op de fiets naar mijn 
werk. Als ik linksaf een voorrangsweg wil opdraaien, dan kan het gebeuren dat ik moet wachten 
op iemand die voor mij van links komt. Dat is geen probleem als die persoon ook gewoon recht-
door rijdt, maar het blijkt irritant en slecht voor mijn interpersoonlijke beoordeling wanneer die-
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gene vlak voor mijn neus toch nog rechts afslaat zonder dit van tevoren aan te geven. Had hij dat 
wel gedaan, dan was ik allang weer fluitend onderweg geweest. 

Een ander voorbeeld is boodschappen doen voor je gezin. Je kan best een boodschappen-
lijstje in je hand gedrukt hebben gekregen waarop alles staat wat je moet halen, maar het zal 
ongetwijfeld zeer gewaardeerd worden als je spontaan iets meeneemt waarvan je weet dat het niet 
in huis is en waar een van de gezinsleden toch erg van houdt. Door dat product in het karretje te 
laden laat je zien dat je aan de ander hebt gedacht en dat je diens belang voor ogen hebt, ook op 
momenten waarop dat niet onmiddellijk voor de hand zou liggen. Op dezelfde wijze is het aardi-
ger om pas een restaurant aan te bevelen nadat je hebt geïnformeerd wat het budget ongeveer is, 
of er speciale voorkeuren zijn, allergieën, of dat er vegetarische keuzes moeten zijn, enzovoort, en 
vreemden dus niet zondermeer naar je eigen favoriete restaurant te sturen. Zo zijn er legio andere 
voorbeelden te verzinnen waarin mensen laten zien dat ze aan elkaar denken op hele simpele 
en basale manieren die toch maar heel weinig moeite kosten. Soms is het communiceren van de 
gedachte alleen al genoeg. 

Gedrag dat we kunnen aanmerken als ‘socially mindful’ is daarmee spontaan en proactief, 
en vergt weinig tot geen opoffering. Het zijn de kleine dingen die het hem doen. Drie punten 
onderscheiden social mindfulness van andere en meer traditionele benaderingen van prosociaal 
gedrag: (1) social mindfulness impliceert een ‘social mind’, dus een manier van sociaal denken 
die andermans noden en wensen erkent in het hier en nu, (2) socially mindful gedrag vergt geen 
grote investeringen of opofferingen, en (3) het interpersoonlijke effect van social mindfulness 
zit meer in het proces dan in de materiële uitkomst van de situatie (wie krijgt wat) – dus intentie 
boven uitkomst. 

Alhoewel er meerdere methodes zullen zijn om social mindfulness te meten, concentreert 
deze dissertatie zich vooral op het paradigma dat voortkwam uit het jamvoorbeeld: het SoMi 
paradigma. De kern hiervan ligt in het aanbieden van verschillende voorwerpen waarvan er altijd 
eentje uniek is in een bepaald aspect. Je laat mensen bijvoorbeeld kiezen uit drie groene petjes en 
een gele, of twee blauwe pennen en een zwarte. Het verhaal eromheen is altijd dat er twee personen 
zijn die allebei een van de aangeboden producten mogen hebben, en dat er eentje als eerste mag 
kiezen (meestal de deelnemer). Er is geen overleg mogelijk, en de producten worden niet aange-
vuld; dus eenmaal gekozen kan de ander niet hetzelfde hebben. De keuze van de eerste persoon 
bepaalt daarmee de keuzemogelijkheden van de tweede persoon. Omdat de tweede persoon dan 
geen echte keuze meer heeft telt een keuze voor het unieke item (het gele petje) als ‘proself ’ (0 pun-
ten). Kiest de eerste persoon een van de items waar er meer van zijn dan is dat ‘prosociaal’, omdat 
de ander nog daadwerkelijk iets te kiezen heeft (1 punt). Dat wordt een aantal keren herhaald. Het 
gemiddelde van al die experimentele trials is de proportie van keuzes die socially mindful zijn 
(een getal tussen 0-1), en vormt de belangrijkste afhankelijke variabele. Om het er niet al te dik 
bovenop te leggen, hebben we in de experimenten vanaf hoofdstuk 4 ook controletrials geïntro-
duceerd met gelijkwaardige keuzes zonder gevolgen voor de ander, dus bijvoorbeeld twee stukken 
pure en twee stukken melkchocolade. 

Waar deze dissertatie zeker niet over gaat is mindfulness in de zin van mindfulness-medi-
tatie of -oefeningen. Social mindfulness gaat weliswaar over het zien van anderen in het moment, 
dus in het hier en nu, maar dit betreft niet de naar binnen gekeerde, individuele focus van veel 
populaire mindfulness-benaderingen. Ook is bij social mindfulness de beschouwing van de ander 
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niet waardevrij zoals beoogd in mindfulness-oefeningen, maar impliceert juist een welwillend 
ingevulde houding jegens de ander (bewuste waarneming met benevolentie). Hoewel het voor 
sommigen misschien licht verwarrend is, kunnen we gebruik van de term social mindfulness 
rechtvaardigen door de precisie waarmee de term een ‘mindful’ beschouwing van de ander in het 
moment beschrijft. Verder heeft mindfulness-meditatie inderdaad gunstige psychotherapeutische 
effecten voor het individu, maar een dergelijke actieve therapeutische benadering is daadwerkelijk 
iets anders dan social mindfulness zoals hier bedoeld. Uiteindelijk is social mindfulness niets 
meer of minder dan sociaal gekwalificeerd bewustzijn.

Social mindfulness heeft daarmee sterke wortels in de interdependentie-theorie. Dat komt 
niet alleen door de manier waarop we het SoMi-paradigma hebben ontwikkeld, maar ook omdat 
social mindfulness van nature past bij situaties waarin mensen onderling van elkaar afhankelijk 
zijn voor het verloop en de uitkomst van de situatie; dus wie krijgt er wat, en wie gaat er waar-
heen. Een beroemd voorbeeld is het zogenaamde ‘prisoner’s dilemma’, waarin twee gevangenen 
moeten kiezen tussen hun mond houden (samenwerken) of de ander verraden, met verschillende 
uitkomsten voor beider strafmaat. Maar belangrijker dan de uitkomst is het proces van social 
mindfulness. Het gaat immers niet om wie een blauwe pen krijgt en wie een zwarte, maar om het 
feit dat de ander belangrijk genoeg is om ervoor te zorgen dat die nog kan kiezen. Zelfs al maakt 
die ander daar geen gebruik van, dan nog is het de mogelijkheid die telt. 

Dat kun je verklaren in termen van het onderling waarderen van autonomie als een van de 
menselijke basisbehoeften, of als het feit dat iemand bereid is om de mogelijkheden van de situatie 
aan te passen aan andermans belang, in wat bekend staat als transitielijsten, of een opeenvolging 
van de mogelijkheden die ontstaan door de beslissingen van iedereen die bij een situatie betrok-
ken is. In het SoMi-paradigma betekent dit dat de een de situatie bepaalt voor de ander (keuze/
geen keuze), en niet zozeer de uitkomst (blauwe pen/zwarte pen). Dat is een ander en meer basaal 
niveau van communicatie waarin de gedachte uiteindelijk zwaarder telt dan de actie. 

Dat de gedachte meer telt dan de uitkomst komt tevens naar voren in een fMRI-onderzoek 
dat verder buiten de grenzen van deze dissertatie valt. Dit eerste onderzoek naar de neurologi-
sche correlaten van het SoMi-paradigma laat zien dat de taak een combinatie van activiteit in 
het ‘Frontoparietal Control Network’ (FPN) en het ‘Default Mode Network’ (DMN) induceert. 
Bovendien zijn het de minder aardige keuzes voor het unieke product die de meeste moeite blijken 
te kosten. Kennelijk is het makkelijker om socially mindful te zijn. 

Een van de verassende bevindingen in deze dissertatie is daarmee het prominente effect van 
het wegnemen van keuzemogelijkheden op intra- en interpersoonlijk niveau. Natuurlijk is het 
concept van social mindfulness geboren uit een moment van onbedachtzaamheid (zie het jam-
voorbeeld), maar social mindfulness als zodanig past zeker wel in het bredere pakket aan proso-
ciale concepten dat mensen onderling hebben ontwikkeld om beter hun weg te kunnen vinden in 
het sociale verkeer. In meer algemene zin kunnen we zeggen dat social mindfulness waarschijnlijk 
de norm is, en de vijandigheid of ‘social hostility’ die voortkomt uit beslissingen die consequent 
niet socially mindful zijn een schending van die norm. Maar, social mindfulness is ook niet zo-
maar een sociale norm die klakkeloos gevolgd kan worden; het vraagt wel degelijk om een vooraf-
gaande sociale constructie (of sociale definitie) van de situatie. Dat wil zeggen, je moet eerst zien 
dat de norm van toepassing is alvorens die te kunnen laten gelden. 



Processed on: 5-8-2016Processed on: 5-8-2016Processed on: 5-8-2016Processed on: 5-8-2016

504587-L-bw-van Doesum504587-L-bw-van Doesum504587-L-bw-van Doesum504587-L-bw-van Doesum

Ondersteunende data
Natuurlijk wordt de introductie van het nieuwe construct ondersteund met data. In totaal worden 
er 15 experimenten gerapporteerd, verdeeld over vier empirische hoofdstukken. Studies 2.1a-c in 
hoofdstuk 2 laten zien dat een oriëntatie op de ander inderdaad leidt tot meer social mindfulness. 
In Studies 2.2a-b draaien we de boel om en laten zien dat mensen iemand onder andere minder aar-
dig vinden en minder vertrouwen als die niet socially mindful is. Studie 2.3 voegt daaraan toe dat 
mensen meer socially mindful zijn jegens anderen met een betrouwbaar gezicht, en Studie 2.4 linkt 
social mindfulness aan andere prosociale maten als sociale waardeoriëntatie, empathie en persoon-
lijkheidskenmerken.

In hoofdstuk 3 worden twee veldstudies beschreven die aantonen dat alleen al de aanwezigheid 
van een ander genoeg is om prosociaal gedrag op te wekken, gemeten in een enkele keuzeronde 
waarin deelnemers een pen mogen uitkiezen als dank voor het meedoen aan een kort onderzoek. 
Studie 3.1 vergelijkt een controleconditie zonder de aanwezigheid van een ander met een experimen-
tele conditie waarin die ander wel aanwezig is, en studie 3.2 vergelijkt een conditie waarin de ander 
abstract aanwezig is met een conditie waarin de ander daadwerkelijk en fysiek aanwezig is. Zoals 
verwacht leidt dit laatste tot een hoger niveau van social mindfulness. 

Hoofdstuk 4 kijkt naar de andere kant van de medaille: social hostility. We laten zien dat een 
subtiele mate van vijandigheid makkelijk en veilig te communiceren is door consistent de keuzemo-
gelijkheden van de ander te beperken. Dit is het geval in een online-studie tussen vrienden, vreem-
den en vijanden (studie 4.1), en in de realistische setting van de zeer competitieve wereld van het 
(professionele) jeugdvoetbal (studie 4.2). In die laatste studie zien we dat aartsrivalen systematisch 
keuze wordt onthouden. Op basis van deze informatie betogen we dat het SoMi-paradigma ook 
ingezet kan worden in het onderzoek naar de meer subtiele vormen van agressie en vijandigheid.

In hoofdstuk 5 sluiten we ons aan bij het opkomende psychologische onderzoek naar sociale 
klasse en prosociaal gedrag. Waar bestaand onderzoek meestal kijkt naar het effect van de eigen 
sociale klasse, richten wij ons vooral op de sociale klasse van de interactiepartner (de ‘ander’); we 
vinden dat andermans sociale klasse inderdaad van grote invloed is op hoe prosociaal men diegene 
bejegent. Uit vier opeenvolgende studies blijkt dat doelpersonen (‘targets’) van hogere sociale klasse 
consequent minder prosociaal worden bejegend dan doelpersonen van lagere, midden- of onbe-
paalde sociale klasse. Van de drie mogelijke perspectieven die we bespreken (overeenkomst, status, 
rechtvaardigheid) biedt rechtvaardigheid hiervoor de beste verklaring. Daarnaast bleken beoorde-
lingen van warmte en competentie geen mediërende rol te spelen. 

Tot hier en verder
Tezamen ondersteunen deze studies de gedachte dat social mindfulness een zinvol nieuw psycholo-
gisch construct is dat kan zorgen voor een verse blik op prosociaal gedrag en samenwerking. Social 
mindfulness onderscheidt zich bijvoorbeeld van sociale waardeoriëntatie door meer over algemene 
welwillendheid jegens anderen te gaan (‘benevolence’) dan over de voorkeur voor het precies gelijk 
verdelen van geld, goederen of andere dingen (‘equality’). Social mindfulness kan verder ook een rol 
spelen in het onderzoek naar romantische relaties via het opbouwen van vertrouwen en het actief en 
mindful onderhouden van de relatie; maar daar ligt tegelijkertijd ook de grens. Na twee keer vragen 
wat je nieuwe partner in de koffie wil laat je wellicht meer betrokkenheid zien door dit te onthouden 
dan door het steeds socially mindful open te houden. 
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Kunnen we ook iets met social mindfulness in de praktijk, in de wereld van alledag? Het 
antwoord is ja, alleen al omdat social mindfulness zorgt voor betere en meer soepel verlopende in-
terpersoonlijke relaties en interacties op dyadisch niveau. Maar ook op een hoger maatschappelijk 
niveau zou het een bijdrage kunnen leveren. Neem bijvoorbeeld de huidige vluchtelingencrisis in 
Europa. Social mindfulness kan uiteraard niet zorgen voor veiliger reizen en overtochten, betere 
opvang, meer voedsel, en minder oorlog. Dat is voorlopig het terrein van traditioneel prosociaal 
gedrag als donaties en vrijwilligerswerk. Wat wél kan is het aanbieden en praktiseren van het 
soort van primaire intermenselijke erkenning dat de ander laat merken dat die gezien wordt; dat 
er een gezamenlijke basis van menselijkheid is met gedeelde noden en vergelijkbare wensen. Dit 
gaat dan niet over veiligheid op praktisch niveau, maar op psychologisch niveau. Daarmee kan 
social mindfulness ook de opmaat zijn tot culturele integratie. Het is in den beginne niet nodig 
om elkaar van alles te geven of om meteen grote concessies te doen. Een eerste begin kan gemaakt 
worden door elkaar simpelweg te laten weten dat, zoals Gerard Reve aan het einde van zijn roman 
‘ e avonden’ schrijft, het gezien is, dat het niet onopgemerkt is gebleven. 

Alhoewel het onderzoek in deze dissertatie in mijn ogen een solide introductie van het con-
struct social mindfulness betreft, zijn er altijd studies en projecten die niet of niet helemaal gelukt 
zijn, die verbetering behoeven of die om uitbreiding vragen. Om met het laatste te beginnen: alle 
hier gerapporteerde studies zijn uitgevoerd op basis van het keuzedilemma in het SoMi-paradig-
ma. Dat is een vruchtbare manier gebleken om social mindfulness zichtbaar te maken, maar zal 
bij lange na niet de enige methode zijn; het vormt ook de voornaamste beperking voor de conclu-
sies die we hier kunnen trekken. De voorbeelden van social mindfulness in de praktijk die ik aan 
het begin van deze samenvatting heb genoemd zouden goede aanknopingspunten bieden voor 
nieuwe en bredere benaderingen. Die zouden dan ook meteen beter kunnen kijken naar de rol 
van voorkeur voor en de intrinsieke waarde van de aangeboden producten, aspecten die nu nog 
enigszins onderbelicht zijn. 

Toekomstig onderzoek zou ook kunnen kijken naar het cognitieve aspect van social mind-
fulness, en dan met name de belemmering daarvan. We hebben in deze zin al een aantal studies 
uitgevoerd waarin we bijvoorbeeld met tijdsdruk of andere manipulaties geprobeerd hebben om 
het werkgeheugen van de deelnemers zodanig te bezetten dat er geen ruimte meer zou zijn om het 
benodigde andergerichte perspectief te ontwikkelen, maar die onderzoeken konden helaas geen 
uitsluitsel bieden. Dit kan aan de sterkte van de manipulatie hebben gelegen, maar misschien is 
een prosociale houding ook veel sterker automatisch dan we tot nu toe hebben aangenomen.

Een ander onderwerp voor vervolgonderzoek zou zich (verder) kunnen richten op intercul-
turele verschillen in social mindfulness. We hebben hiervoor al een aantal veelbelovende samples 
kunnen verzamelen in een groot internationaal project, en zijn bij het ter perse gaan van deze dis-
sertatie nog volop bezig met het analyseren en interpreteren van de resultaten. Eenzelfde aanbe-
veling geldt het onderzoek naar social mindfulness op hersenniveau, waarvan de eerste resultaten 
al ter publicatie zijn aangeboden. 

Tot slot
Aan het eind van deze dissertatie hoop ik de lezer overtuigd te hebben van het feit dat social mind-
fulness een vaste plaats verdient in het pakket aan prosociaal gereedschap dat ons ter beschikking 
staat om ons een weg te banen in het sociale verkeer van alledag. Daarbij moet ik wel toegeven 
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dat die conclusie niet anders dan zowel bescheiden als pretentieus kan zijn. Het introduceren van 
een nieuw psychologisch construct binnen de grenzen van een dissertatieproject kent noodzake-
lijkerwijs zijn beperkingen, en ik ben ervan overtuigd dat ik meer vragen heb opgeroepen dan ik 
er heb beantwoord; maar dat is precies wat ik al die tijd heb beoogd. Ik hoop oprecht dat dit werk 
een inspiratiebron zal vormen voor een heleboel nieuw en spannend onderzoek.
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