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Dans drukt betekenis uit zonder woorden. Dat maakt deze 
kunstvorm tot een interessante bron voor wetenschappelijk 

onderzoek, bleek afgelopen zomer op het groningse 
noorderzonfestival. Wat voor invloed heeft de danser op het 

gedrag van zijn publiek? tekst  marIette huIsjes   fOtO’s  Ivar pel

I

 >>

Is het een gekkenhuis waarnaar we 
kijken? Een dierentuin misschien? Een 
bacchanaal? Of een treffende verbeel-
ding van de condition humaine? In een 
klein Gronings theaterzaaltje zitten 
zo’n dertig toeschouwers wat ongemak-
kelijk op hun stoel, terwijl op het 
podium vier dansers zich uitleven in 
schijnbaar absurde bewegingen. Ze 
schokken met hun lichaam, draaien 
hun ogen weg, schreeuwen geluidloos, 
vallen elkaar aan, likken elkaars arm 
en voeren woeste paringsrituelen uit. 

publiek als labmuis
Het is een intrigerende maar beklem-
mende voorstelling, dit onderdeel van 
het Noorderzonfestival. Experiment B 
heet het: een combinatie van dans en 
wetenschappelijk onderzoek. Na af loop 
vinden wij toeschouwers dan ook een 

vragenlijst onder onze stoel, waarop we 
op een schaal van 1 tot 7 moeten aan-
geven hoezeer we ons met de dansers en 
met elkaar verbonden voelen. Maar met 
het zetten van wat kruisjes komen we er 
als publiek niet vanaf. We worden naar 
een aangrenzend zaaltje gedirigeerd. 
Daar staat een decor opgesteld van 
tafels, stoelen en wat losse requisieten. 
Via de intercom krijgen we opdracht: in 
vijf minuten moeten we het volledige 
decor van de ene naar de andere kant 
van de zaal brengen, zonder onze 
voeten te verplaatsen als we eenmaal 
een object in handen hebben. Dat kan 
alleen door samen te werken. We snap-
pen het wel: er hangt een camera aan 
het plafond en we worden bespied alsof 
we witte labmuizen zijn. Dat besef 
weerhoudt ons er niet van onze taak 
bloedserieus te nemen. We kunnen niet 

anders dan heel erg ons best doen om 
de objecten aan elkaar door te geven en 
samen zo snel mogelijk van de ene naar 
de andere kant van de zaal te brengen. 
Hoewel, samen? Het proces verloopt 
behoorlijk chaotisch en al na ander-
halve minuut ontbrandt er een hevige 
stammenstrijd over de interpretatie 
van de spelregels. Het is een schots en 
scheef decor dat na vijf minuten de 
overkant van de zaal heeft bereikt.

mechanische versus organische 
groepsdynamiek
Organic growth of groups: when and 
how do bystanders become an in-
group heet het onderzoeksproject waar 
Experiment B onderdeel van uitmaakt. 
Sociaal psychologe Aafke van Mourik 
Broekman voert het project uit met een 
Onderzoekstalentbeurs van NWO. 
‘Het is magisch, wat dansers allemaal 
kunnen uitbeelden met hun lijf ’, vertelt 
ze. ‘Woordloze communi-catie blijkt 
minstens zo krachtig als communice-
ren mét woorden. Het is tenslotte waar 
we evolutionair vandaan komen. Onze 
voorouders communiceer-den al lang 
voordat ze de taal ontdekten.’ 

Voor Experiment B werkten onderzoe-
kers, choreografen en dansers nauw 
met elkaar samen om drie verschil-
lende voorstellingen te maken, die 
drie typen groepsprocessen in dans 
moesten vatten. Twee daarvan zijn 
klassiekers uit de sociale psychologie: 
mechanische versus organische 
groepsdynamiek. Bij een mechanisch 
groepsproces smelten mensen samen 
tot één geheel. Denk aan een stadion 
vol Oranjefans, of het leger. Bij een 
organisch groepsproces levert elk 
individu een eigen, onmisbare bijdrage; 
de groep raakt uit balans zodra een 
van de leden wegvalt. Denk aan een 
familie of een vriendengroep. De derde 
dansvoorstelling moest een volledig 
ontbreken van groepsdynamiek 
verbeelden. 

Dansende 
wetenschap

‘ Woordloze communicatie blijkt  
minstens zo krachtig als  
communiceren mét woorden.  
Het is tenslotte waar we  
evolutionair vandaan komen’
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Foto boven: De dansvoorstelling zonder enige 
vorm van groepsdynamiek. 
Foto onder: Het publiek gaat na de voorstelling 
zelf aan de slag met een groepsopdracht. 
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moeten samenwerken, verwacht ik dat 
ze dit gestructureerd doen, met nette 
rijen en een duidelijke leider. Een 
publiek dat een voorstelling heeft 
gezien waarin de dansers wel duidelijk 
bij elkaar horen, maar met elk een indi-
viduele rol, zal na af loop vermoedelijk 
op een meer chaotische manier met 
elkaar samenwerken.’ En onze groep, 
die een voorstelling zag waarin elke 
groepsdynamiek ontbrak? Die groep 
kan alle kanten uit gaan, zegt Van 
Mourik Broekman. ‘Misschien nemen 
ze het niet-solidaire gedrag van de 
dansers over, maar het kan ook zijn dat 
ze juist de sociale orde willen herstellen 
die op het toneel zo ruw werd ver-
stoord. Wel verwacht ik dat dit publiek 
zich minder betrokken zal voelen bij de 
dansers dan dat van de andere twee 
voorstellingen.’ 

harmonie zien leidt tot harmonie 
voelen
Een maand na de voorstelling heeft 
Van Mourik Broekman de enquêtes 
verwerkt. Ze is blij dat een van haar 
hypotheses is bevestigd. Mensen die 
een voorstelling hebben gezien waarin 
dansers harmonieus met elkaar 
omgaan, voelen zich meer met die 
dansers verbonden dan publiek dat een 
voorstelling heeft gezien waarin chaos 
en eenzaamheid heerst. ‘Het is eenvou-
diger je te identificeren met een hechte, 
coherente maatschappij dan met een 
samenleving waarin elke solidariteit 
ontbreekt’, aldus Van Mourik Broekman. 
‘Dat vermoedden we al, maar het wordt 
door dit experiment bevestigd.’ De 
videobeelden van de groepsspellen na 
de voorstelling heeft ze nog niet 
verwerkt, maar wel de na af loop inge-
vulde vragenlijsten. Daaruit blijkt dat 
elk publiek zich ná het groepsspel 
stevig met elkaar verbonden voelt, 
onafhankelijk van de voorstelling die 
het gezien heeft. Samen een onmoge-
lijke klus klaren en voelen hoe het is 
om een labmuis te zijn, schept onmis-
kenbaar een band.

Dat was de voorstelling die uw verslag-
gever en fotograaf bijwoonden. Het was 
dus niet zozeer gekte, dronkenschap of 
dierlijkheid waar we ongemakkelijk van 
werden, maar de afwezigheid van enige 
duurzame relatie tussen de dansers.

Wat wil Van Mourik Broekman nu pre-
cies bewijzen met haar dansproject? 
‘Ik hoop aan te tonen dat toeschouwers 
zich bij een groep betrokken kunnen 
voelen, ook al horen ze daar zelf niet 
bij, en dat ze hun gevoel en gedrag laten 
beïnvloeden door het gedrag van de 
groep waarnaar ze kijken. Ik vermoed 
dat een publiek dat naar een voorstel-
ling heeft zitten kijken waarin mecha-
nische samenwerking wordt uitgedrukt, 
met veel synchrone bewegingen, die 
groepsdynamiek internaliseert. Dus als 
die mensen direct na de voorstelling 

Toeschouwers van de dansvoorstelling 
vullen naderhand een vragenlijst in.

 <<

Onderzoekstalent is een financieringsprogramma van nWO, 

bestemd voor uitmuntende studenten in de maatschappij- en 

gedragswetenschappen die een carrière in de wetenschap 

beogen. De geselecteerde kandidaten mogen vier jaar promotie-

onderzoek doen. Zij worden voor de subsidie voorgedragen door 

de hoogleraar die het promotieonderzoek gaat begeleiden. Ook 

in 2015 kunnen er weer nieuwe aanvragen worden ingediend. 

Zie www.nwo.nl/onderzoekstalent.

Onderzoekstalent

‘ Ik hoop aan te 
tonen dat toe-
schouwers zich 
laten beïnvloeden 
door het gedrag 
van de groep 
waarnaar ze 
kijken’

2 1 december 2014

NWO heeft onlangs samen met de natio-

nale onderzoeksfinanciers van Groot-

Brittannië, frankrijk, Duitsland en China 

financiering toegekend aan acht

europees-Chinese projecten voor inter-

nationale samenwerking in de sociale 

wetenschappen. De projecten hebben een 

gezamenlijk budget van 8,9 miljoen euro 

en richten zich op sociaal gedrag van 

individuen en groepen, waarbij een 

koppeling wordt gelegd met de thema’s 

groene economie, immigratie en sociale 

veranderingen. Bij vier van de acht 

gehonoreerde projecten zijn onder-

zoekers van Nederlandse universiteiten 

betrokken. Daarbij gaat het om de 

erasmus Universiteit Rotterdam, tU Delft, 

Universiteit Leiden en Maastricht 

University. De National Natural science 

foundation of China (NsfC) is de Chinese 

partner in de multilaterale samenwerking. 

NWO en NsfC werken al geruime tijd 

nauw samen en voeren diverse succesvolle 

bilaterale programma’s uit. elk jaar wordt 

een nieuw thema gekozen. Inmiddels zijn 

bilaterale programma’s gestart in ‘Water 

Ways’, ‘Plant Developmental Biology’ en 

‘Operations Research in Urban transport’. 

Medio november is de nieuwe call in 

‘Advanced Materials’ gepubliceerd. 

eind 2014 wordt in het tweede China-

programma van NWO, het JstP-

programma, een call in ‘Creative Industries’ 

geopend.

Start duurzame 
netwerken sociale 
wetenschappen 

NWO-nieuws   internationaal

InternatIonaal

De International social science Council 

(IssC), waar ook NWO deel van uitmaakt, 

heeft onlangs financiering toegekend 

aan 38 internationale projecten voor het 

oprichten van een kennisnetwerk. Daarmee 

kunnen de projecten zich voorbereiden 

op de volgende fase van het onderzoeks-

programma transformations to 

sustainability. Dat programma stimuleert 

langlopend onderzoek naar de sociale 

veranderingen die nodig zijn voor een 

duurzame en rechtvaardige toekomst. 

De inter- en multidisciplinaire projecten 

die financiering ontvangen richten zich 

onder andere op duurzame landbouw, 

aanpassing aan klimaatverandering, 

stedelijke veranderingen en vlees-

consumptie. De partners en onderzoeks-

instellingen die bij de 38 projecten zijn 

betrokken, komen uit meer dan zeventig 

landen, merendeels met een laag of 

modaal nationaal inkomen. Op die manier 

moet de samenwerking ook bijdragen aan 

het verkleinen van de kenniskloof die er 

binnen de sociale wetenschappen bestaat 

tussen mondiale regio’s.

Biomassa in Indonesië: 
economie versus 
duurzaamheid 
Het NWO/kNAW-onderzoeksprogramma 

Agriculture Beyond food (ABf) eindigt in 

2015. ABf bestudeert de ontwikkelingen 

op het gebied van biobrandstof in 

Indonesië. Het potentiële gebruik van 

planten voor biobrandstof is enorm ver-

groot, maar biobrandstof wordt ook 

gezien als een bedreiging voor duurzaam-

heid. Veel ontwikkelingslanden staan nu 

voor de uitdaging om te profiteren van 

de productie van biomassa, zonder de 

voedselzekerheid en biodiversiteit in 

gevaar te brengen. In het afsluitende 

boek, Agriculture Beyond Food: 

experiences from Indonesia, trekken de 

Nederlandse en Indonesische onderzoe-

kers onder andere de conclusie dat de 

jatropha-plant de hoge verwachtingen 

niet waar lijkt te kunnen maken door 

tegenvallende opbrengsten en een 

gebrekkige ondersteunende omgeving.

Het verbouwen van palmolie is lucratiever, 

zowel voor grote ondernemers als lokale 

boeren. De negatieve impact hiervan op 

de omgeving is echter substantieel. ABf 

richt zich tevens op mobiele technologie-

en om lokaal biodiesel te produceren. Het 

blijkt dat die alleen goed kunnen worden 

toegepast indien ze in een proces van 

co-creatie zijn ontwikkeld met lokale 

stakeholders. Het boek is te bestellen via 

www.nwo.nl/abf. 
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Een van de projecten gaat over het 
verlagen van de vleesconsumptie in 
China, de VS en Brazilië.

Palmolieplantage in West-Kalimantan.

NWO co-financiert 
Europees-Chinese 
projecten  


