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New directions in Terror Management Theory 

Arnaud Wisman 

In het proefschrift ‘New directions in Terror Management Theory’ wordt aan de hand 

van de Terror Management Theory (TMT, Solomon, Greenberg, & Pyszczynski, 

1991) onderzocht hoe mensen omgaan met het besef van sterfelijkheid. Hoewel de 

meeste mensen op een bewust niveau nauwelijks met de dood bezig lijken te zijn, 

heeft het besef van sterfelijkheid volgens de TMT een grote invloed op de meeste 

menselijke motivaties. Volgens de TMT reguleren mensen het besef van sterfelijkheid 

met een symbolisch verdedigingsmechanisme dat er op gericht is de dood te 

ontstijgen (letterlijk of symbolisch) en het leven de voorzien van betekenis (zin) en 

structuur (orde).  Er zijn in de afgelopen 20 jaar in verschillende landen honderden 

experimenten verricht met het doel hypothesen van TMT te toesten.  Overeenkomstig 

TMT laten deze experimenten onder meer zien  dat subtiele herinneringen aan de 

eigen sterfelijkheid (zelfs buiten het bewustzijn om) leidt tot: een sterkere wens om de 

eigen ideologie te verdedigen, een verhoogde agressie jegens andersdenkenden, een 

versterkt geloof in een leven na de dood, en --  bijvoorbeeld -- een sterkere voorkeur 

voor een meer dogmatische leider (Bush). Onderhavig proefschrift richt zich op de 

vraag of herinneringen aan de dood ook basaal, pre-symbolisch gedrag kunnen 

versterken. Voorbeelden van pre-symbolisch gedrag zijn: sex, slaap, eten, en affiliatie.  

In een serie van sociaal-psychologische experimenten werd de hypothese bevestigd 

dat mensen onbewust meer fysieke nabijheid (affiliatie) zochten na een subtiele 

herinnering aan sterfelijkheid. Dit patroon werd zelfs gevonden als dit betekende dat 

participanten tegen hun eigen ideologie moesten ingaan. Voorts werd de hypothese, 

dat herinneringen aan sterfelijkheid tot een versterkte kinderwens leidt, onderzocht. In 

een serie experimenten werd gevonden dat na een subtiele herinneringen aan 



strefelijkheid de kinderwens steeg met gemiddeld bijna 1 kind, vergeleken met een 

controle groep. Dit patroon werd echter niet gevonden bij vrouwen met een sterke 

carriere ambitie. Het lijkt er dus op dat herinneringen aan de dood, behalve tot 

symbolische regulatie ook tot presymbolische regulatie kunnen leiden. Ten slotte, 

werd de mogelijkheid besproken dat mensen met het besef van sterfelijkheid kunnen 

omgaan door zichzelf ‘te verliezen’. Dit kan bijvoorbeeld door middel van drugs, 

maar ook op een meer positieve manier, zoals door dans of sport. Immers door 

zichzelf ‘te verliezen’ is de bron, ons zelf bewustzijn, dat het besef van sterfelijkheid 

mogelijk maakt, tijdelijk uitgeschakeld.  Deze bevindingen suggereren dat de dood in 

psychologische zin aan de wieg te kan staan van zowel interpersoonlijke 

verbondenheid als van een nieuw leven.  

 

 


