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Proefschrift Petra Hopman 

Group Members Reflecting on Intergroup Relations 

 

Samenvatting (Nederlands; 256 woorden) Mensen vinden het in het algemeen prettig om deel uit te maken van een hoog gewaardeerde groep. Vanuit dat idee zoekt men als groep vaak de vergelijking op met andere groepen - dit in de hoop om gunstig tegen hen af te steken. In de literatuur is al veel bekend over de manier waarop groepsleden, met hun eigenschappen en gedragingen, het imago van hun eigen groep (ook wel 'ingroup') vis-à-vis een relevante andere groep (ook wel 'outgroup') ten goede of ten kwade kunnen beïnvloeden. In het huidige proefschrift is door middel van een verzameling experimenten steun gevonden voor het idee dat ook leden van een outgroup kunnen bijdragen aan het vermogen van de ingroup om zich positief van deze outgroup te onderscheiden. Meer specifiek laat dit proefschrift zien dat groepsleden een positief gevoel krijgen wanneer een outgroup een normoverschrijdend outgrouplid, dat kenmerkend is voor de outgroup als geheel, niet openlijk afkeurt maar hem/haar juist publiekelijk steunt. Het idee is dat de eigen groep, door de expliciete associatie van de outgroup met het normoverschrijdende gedrag, extra voordelig uit de verf komt. Ook toont dit proefschrift aan dat groepen strategisch gebruik kunnen maken van informatie die mogelijk afbreuk doet aan de hogere status van een outgroup en daarmee het relatieve aanzien van de eigen groep mogelijk een impuls geeft. Omdat groepen altijd en overal aanwezig zijn en de behoefte om als groep gunstig tegen andere groepen af te steken redelijk universeel is, zijn de nieuw verkregen inzichten te vertalen naar allerhande praktische settings - zoals bijvoorbeeld de politiek. 
 


