
XL OPSTAPDAG
ELEKTRISCHE FIETSEN
ZONDAG 31MEI 11.00 - 16.00 UUR

Kom zondag 31 mei naar het nieuweW. Diemerplein bij Rolfes SportsMusselkanaal voor de
XL OPSTAPDAG. De nieuwste elektrische fietsen testen, informatie stands, bijpraten met de
fabrikanten, koffiebar, lekkers en gezelligheid. Ook grote collectiemooie gebruikte elektrische
fietsen. Stands / testfietsen van BATAVUS CANNONDALE CORTINA-ECOMO FLYER
GAZELLE MULTICYCLE RIESE &MÜLLER SANTOS TREK SHIMANO STEPS

Boer Geert kiest voor de lichtste e-bike van Nederland. Voor de eerste
200Multicycle testfietsers staat zondag een bakje verse aardbeien klaar
van Kwekerij Geert Krops. Van harte welkom bij Rolfes Sports.

DAGBLAD VAN HET NOORDEN

21 zaterdag
30 mei 2015WETENSCHAP

GRONINGEN Belachelijk! Waar slaat
dit op? Ik wil het er niet over hebben.
Waarom doen jullie dit?

De reacties waren niet mals. Som-
mige deelnemers aan het dansexpe-
riment dat sociale wetenschappers
van Rijksuniversiteit Groningen uit-
voerden op festival Noorderzon wa-
ren zo negatief dat onderzoekers er
van schrokken. De dansvoorstelling
die ze hadden gezien associeerden
ze met oorlog, geweld, gekkenhui-
zen. Echt niet dat ze daarna nog zin
hadden om een beetje vragenlijsten
in te gaan zitten vullen.

Het bevestigde meteen een van de
aanname van onderzoekers van de
Rijksuniversiteit Groningen: de aard
van de dansvoorstelling beïnvloedt
het gedrag van het publiek na afloop.
Deelnemers die een andere voorstel-
ling zagen – er waren drie verschil-
lende – reageerden beduidend posi-
tiever op het onderzoek.

Hoogleraar Tom Postmes presen-
teert vandaag de resultaten van een
bijzondere reeks experimenten. Op
theaterfestival Noorderzon is de af-
gelopen twee jaar, in samenwerking
met dansgroep Random Collision,
de invloed van een dansvoorstelling
op het publiek onderzocht. Achter-
liggende vragen: hoe ontstaan groe-
pen? Waardoor voelen mensen zich
betrokken? Hebben passieve om-
standers groepsgevoelens?

De dansers beeldden drie vormen
van groepsprocessen uit: de mecha-

nische, de organische en de niet-soli-
daire (zie kader). De heftige reacties
kwamen op de laatste. Dansers de-
den in het eerste experiment los van
elkaar hun eigen improvisatie. Het
publiek kon het niet aanzien. Post-
mes: ,,Kijkers zoeken naar eenheid,
naar betekenis, naar verbanden.’’

Dat mensen totaal niet op elkaar
reageren is blijkbaar nauwelijks te
accepteren, wat doet vermoeden dat
die niet-solidaire samenleving al-
leen in theorie bestaat. Postmes:
,,Dat roept de vraag op: wat is dat in-
dividualisme eigenlijk waar we het
altijd over hebben?’’

Na de Tweede Wereldoorlog, zegt
Postmes, is collectief gedrag lang ta-
boe geweest. ,,Mechanische groeps-

processen, waarin uniformiteit
heerst, worden nog steeds wel ge-
zien als iets angstaanjagends. Tegen-
woordig gaan we er in de sociale we-
tenschap vanuit dat deel uitmaken
van een groep noodzakelijk is om je
als individu te kunnen ontwikkelen.
Ook juist dat mechanische samen

precies hetzelfde doen kan voelen
als een ultieme expressie van jezelf.’’

Dans is expressie van identiteit en
komt in alle samenlevingen voor,
daarom is het volgens Postmes zo
geschikt voor onderzoek naar
groepsprocessen. Maar sociale expe-
rimenten vinden meestal plaats in
een geïsoleerd laboratorium, niet op
een drukbezocht festival.

Sommige collega-wetenschap-
pers zijn daarom sceptisch. Bezoe-
kers van een voorstelling op een fes-
tival staan bloot aan allerlei invloe-
den. Hoe betrouwbaar zijn die resul-
taten? Postmes meent juist dat dit
onderzoek waardevoller is dan de ge-
bruikelijke experimenten.

,,Wat we in het lab doen is bijvoor-
beeld mensen eerst unisono een ge-
dicht te laten voorlezen en daarna
om beurten een regel. Daarna stellen
we vragen over betrokkenheid bij de
groep.’’ Werken met het dansgezel-
schap heeft hem veel geleerd. ,,Kun-
stenaars weten wat het is om publiek
te bespelen. De psychologische ef-
fecten die wij in het lab bestuderen
zijn een slap aftreksel van de invloed
van een goede voorstelling.’’

Het onderzoek trekt niet alleen
conclusies over groepsprocessen.
Als publiek zich na de ene voorstel-
ling anders gedraagt dan na de ande-
re, zegt dat ook iets over de impact
van kunst. ,,Er wordt natuurlijk vaak
gezegd dat kunst een vormend effect
heeft. Dit is een hele platte en directe
manier om een klein deel van die im-
pact te laten zien.’’

INTERVIEW TOM POSTMES

Wat kan de wetenschapper leren van dans? Heel veel,
concludeert hoogleraar Tom Postmes die ontstaan en
dynamiek van sociale groepen onderzoekt.

‘Wat is eigenlijk
dat individualisme
waar we het altijd
over hebben?’

Dans duidt groepsproces
MAAIKE BORST

Sociale verbanden in de voorstelling van Random Collision. FOTO KIRSTEN KRANS

Voor het onderzoek van promovendus
Aafke van Mourik Broekman en hoog-
leraar Tom Postmes maakte dans-
groep Random Collision drie dans-
voorstellingen waarin samenlevings-
vormen uit de wetenschappelijke
theorie zijn uitgebeeld. De mechani-
sche samenleving, waarin mensen
opgaan in het geheel, zoals het leger.
De organische samenleving, waarbij
het individu onmisbaar is in het
groepsproces, zoals de universiteit.
En de niet-solidaire samenleving,
waarin iedereen voor zichzelf leeft.
Alleen de manier waarop de dansers
op elkaar reageerden verschilde.

Muziek, dansers en kleding waren
steeds hetzelfde.

Na afloop moest het publiek vra-
genlijsten invullen en een praktische
opdracht uitvoeren waarbij samen-
werken noodzakelijk was. Publiek
voelde zich veel meer betrokken bij de
mechanische en de organische voor-
stellingen dan bij de niet-solidaire.
Groepen die de mechanische voorstel-
ling hadden gezien gingen meteen
gestructureerd te werk. De organische
voorstelling leidde tot chaotischer,
maar uiteindelijk productieve samen-
werking. De niet-solidaire voorstelling
riep vooral tegenzin op.

Mechanisch en organisch

Spijt van zijn daden heeft zaken-
man Anton Kröller nooit gehad.
Toch sleepte hij in zijn val bijna de
Rotterdamsche Bank mee en liet hij
beleggers berooid achter. Dat blijkt
uit de biografie Leven op krediet.
Anton Kröller (1862-1941) waar be-
drijfseconoom Ariëtte Dekker vol-
gende week op promoveert aan de
RUG. Kröller, echtgenoot van Hele-
ne Kröller-Müller en financier van
haar beroemde kunstcollectie, was
de machtigste en meest omstreden
zakenman van zijn tijd. Hij bouwde
zijn imperium met kredieten die hij
kreeg door cijfers te vervalsen.
Uiteindelijk kon hij zijn leningen
niet terugbetalen en kwam ten val.

ECONOMIE

Biografie omstreden
Anton Kröller

Het aantal aanmeldingen voor de
RUG is ongeveer gelijk aan vorig
jaar. Begin mei hebben zich 8033
nieuwe studenten ingeschreven bij
de universiteit, dat zijn er 174 meer
dan vorig jaar. Voor een master
hebben zich 4732 studenten ge-
meld, 50 minder dan in 2014. Invoe-
ring van het leenstelsel lijkt dus
geen invloed te hebben. Landelijk
heeft Groningen na Utrecht de
meeste aanmeldingen.

UNIVERSITEIT

Lenen geen invloed op
aantal aanmeldingen

De RUG en het UMCG hebben van
alle Nederlandse universiteiten de
meeste publicaties online staan bij
NARCIS, de nationale portal voor
wetenschappelijke informatie.
Afgelopen week zijn alle publicaties
van RUG en UMCG uit eigen onder-
zoeksdatabase toegevoegd aan
NARCIS. Daardoor staan nu ruim
195.000 publicaties online, dat is 20
procent van het totaal aantal publi-
caties.

UNIVERSITEIT

RUG grootste
leverancier publicaties

Geneticus en arts Hans Clevers
geeft dinsdagavond een lezing bij
Studium Generale. Clevers onder-
zoekt de darm en heeft recent een
techniek ontwikkeld om buiten het
lichaam tumoren te kweken waar-
mee versleten of zieke organen
vervangen zouden kunnen worden.
De resultaten presenteerde hij een
paar maanden geleden bij televisie-
programma De Wereld Draait
Door. Clevers, tot dinsdag voorzit-
ter van de Koninklijke Nederlandse
Akademie van Wetenschappen,
spreekt over de ongekende moge-
lijkheden van stamcellen, maar ook
over de donkere kant.

STUDIUM GENERALE

Over goed en kwaad
van stamcellen

Hans Clevers


