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Organisatiepsychologie,

Mijnheer de Rector Magnificus, dames en heren,
Vandaag is het dan zover. Met de rede die ik ga uitspreken aanvaard ik het ambt
als hoogleraar om werkzaam te zijn op het vakgebied van de Sociale
Psychologie, in het bijzonder met betrekking tot sociale cognitie en doelgericht
gedrag. Wie had dat ooit gedacht. Henkie wordt hoogleraar. Het ambt als
hoogleraar biedt me de gelegenheid om onderzoek en onderwijs samen met
promovendi aan deze Universiteit verder te ontwikkelen en vorm te geven.
Vandaag ga ik u iets vertellen over een deel van dit onderzoek, namelijk mijn
fascinatie voor doelgericht gedrag en de eigen wil.
Wij mensen worden al op jonge leeftijd geconfronteerd met het idee van een
eigen wil. Aan kinderen wordt regelmatig gevraagd wat ze willen worden als ze
later groot zijn. Ook aan mij is deze vraag gesteld. Ik kan me nog herinneren dat
juffrouw Lies op de eerste dag van de lagere school aan ons vroeg wat we wilden
worden als we klaar waren met school. Vol verbazing hoorde ik dat mijn
leeftijdgenootjes al wisten dat ze brandweerman, voetballer, rijk en beroemd of
zelfs moeder of vader wilden worden. Deze zoektocht naar wat je zelf zou willen
bereiken of zou willen worden ging vrolijk door op de middelbare school via
beroepstesten en gesprekken met de decaan. Ik moet op dit moment echter
concluderen dat er weinig overeenstemming is tussen wat ik heb bereikt, en
datgene wat ik als kind wilde bereiken. En ik zal vast niet de enige zijn. Ik zal u
in deze rede niet gaan vervelen met wat ik als kind wilde worden, en ook niet
met wat er van me is geworden. Dat laatste kunt u wellicht beter beoordelen dan
ikzelf. Nee, in deze rede wil ik het met u hebben over de relatie tussen de eigen
wil en ons denken en doen.
Aan het idee van een eigen wil zijn twee fundamentele principes verbonden
(Blackmore, 2003; James, 1890; Wegner, 2002). Ten eerste wordt de wil in
verband gebracht met het hebben van persoonlijke controle, iets waar we met
z’n allen veel waarde aan hechten. We willen zelf kunnen bepalen wat we denken
en doen. Ten tweede staat de wil voor verantwoordelijkheid. Mensen die uit
eigen beweging ervoor kiezen om bepaalde dingen te doen worden hiervoor
verantwoordelijk gehouden. Kortom, het hebben van een eigen wil impliceert dat
we bewust controle uitoefenen op, en verantwoordelijk zijn voor onze daden. Dit

leidt soms tot maatschappelijke onrust en verdeeldheid. De vrijheid van
meningsuiting is hier een goed voorbeeld van. De wil is dus een moeilijk concept
en als zodanig onderwerp van discussie in verschillende disciplines, zoals de
filosofie, politicologie, rechten en psychologie. Ik zal deze discussie hier nu niet
gaan voeren. Mijn werk sluit aan bij deze discussie door te bestuderen in
hoeverre de eigen wil bewuste sturing geeft aan ons eigen doen en laten.
In mijn onderzoek, waaraan ik met veel passie werk met mijn medewerkers aan
de Universiteit Utrecht, bekijken we de rol van de eigen wil in ons denken en
doen vanuit de psychologie in het algemeen, en de cognitieve sociale psychologie
in het bijzonder. In dit onderzoeksgebied wordt de eigen wil doorgaans gezien
als de causale oorsprong van de doelen die we stellen en de beslissingen die we
nemen. De doelen die we stellen kunnen erg simpel en alledaags zijn, zoals een
kop koffie zetten als we visite krijgen of met onze brommer naar het werk gaan.
Onze doelen kunnen ook wat complexer en minder alledaags zijn, zoals een
beroep kiezen, geld verdienen, een oratie uitspreken of goede ouders zijn. In al
deze gevallen speelt de wil een bewuste rol. Althans, dat is wat we
veronderstellen. Onderzoek en theorievorming naar de causale rol van de wil in
menselijk gedrag, onderscheidt over het algemeen de volgende eigenschappen
aan de werking van de wil (Geen, 1995; James, 1890; Kuhl & Beckmann, 1985):
- de wil bepaalt welke doelen we stellen en nastreven;
- de wil is betrokken bij het kiezen, initiëren en in stand houden van een actie
om het doel te bereiken, met name als de uitvoer ervan enigszins moeite
kost;
- de wil zorgt ervoor dat een doel wordt afgeschermd van irrelevante
gedachten en dat het doel blijft leven in ons hoofd zodat we het niet vergeten
te bereiken.
Kort samengevat: de wil geeft op bewuste wijze inhoud, richting en intensiteit
aan ons gedrag. Dit zijn dan ook de drie criteria die doelgericht gemotiveerd
gedrag definiëren.
In deze rede probeer ik een genuanceerder beeld te geven van de opvatting dat
onze wil een sterke, zeg maar ijzeren, greep heeft op ons doen en laten. In deze
rede wil ik u voorleggen dat onze opvatting over de rol van de ijzeren wil als
bewuste regelaar van onze doelen en gedrag aan corrosie onderhevig is. Wat ik

zal laten zien is dat we niet altijd bewust onze doelen kiezen en in stand houden,
maar dat de omgeving waarin we ons bevinden dit eigenlijk voor ons doet. Ik
moet u op voorhand zeggen dat mijn wetenschappelijke zoektocht naar deze
materie verre van af is. We kunnen slechts het topje van de ijsberg zien. Dat is
wellicht onbevredigend, maar ik hoop toch dat mijn rede over de corrosie van de
ijzeren wil u aan het denken zet. Ik hoop ook dat het u aanzet om na te gaan in
hoeverre de wil in uw eigen gedrag een causale rol speelt. Ik zal in de resterende
tijd proberen uit te leggen hoe we onze doelen kunnen nastreven zonder dat
daar de wil bij aan te pas hoeft te komen. Ik zal dit doen aan de hand van twee
onderzoekslijnen: de rol van gewoontes in doelgericht gedrag, en het onbewust
nastreven en bereiken van doelen.
ONDERZOEKSLIJN 1: GEWOONTES EN HET VOORSPELLEN VAN GEDRAG
Eén van de meest gebruikte modellen in de afgelopen 30 jaar om doelgericht
sociaal gedrag te voorspellen, is het Model van Beredeneerd Handelen (Fishbein
& Ajzen, 1975) met als opvolger, het Model van Gepland Gedrag (Ajzen, 1985).
Het model is waarschijnlijk zo vaak gebruikt omdat het zo logisch en aannemelijk
klinkt. Het model stelt dat gedrag direct voortkomt uit onze bewuste voornemens
om dat gedrag uit te voeren. Deze, door onze wil bepaalde, voornemens zijn
weer een optelsom van onze attitudes, sociale normen en waargenomen controle
ten aanzien van het gedrag. Kortom, of we iets willen doen hangt af van hoe
positief we het zelf vinden, wat we denken dat anderen ervan vinden en of we
onszelf in staat achten om het te doen. Geniaal en tegelijkertijd simpel bedacht,
niet? Het model is sterk gebaseerd op jarenlang onderzoek waarin de invloed van
de sociale omgeving op attitudes, normen en waargenomen controle was
aangetoond, en men er stellig van overtuigd was dat deze invloed op gedrag
moest lopen via bewuste voornemens.
In de negentiger jaren van de vorige eeuw was het testen van dit model
één van de meest belangrijke zaken waar sociaal psychologen zich mee bezig
hielden, en het credo leek wel “hoe meer psychologische variabelen we
toevoegen aan het model, hoe beter we gedrag kunnen voorspellen, en hoe
beter we begrijpen wanneer en waarom het gedrag optreedt”. En inderdaad,
door verschillende onderzoeksgroepen werden allerlei variabelen toegevoegd om
de voorspelling van gedrag (via voornemens) te optimaliseren. Ik heb nooit het
gevoel gehad dat deze wijze van onderzoek ons verder hielp. Toegegeven, ik ben

onder de indruk van de creativiteit waarmee de onderzoekers verschillende
variabelen toevoegden aan het model van gepland gedrag, en ook steun vonden
voor de meerwaarde van deze toevoegingen. Zo werden bijvoorbeeld risicopercepties, persoonlijke normen, morele opvattingen, geanticipeerde spijt, eigeneffectiviteit en eigen-identiteit toegevoegd aan het model (zie Eagly & Chaiken,
1993). Maar wat me opvalt is dat deze variabelen invloed hebben op gedrag via
intenties, die gelijk staan aan de wil, en dat de relatie tussen deze intenties en
gedrag verre van perfect is (Sheeran, 2002; Webb & Sheeran, 2006). Dat wil
zeggen, onze bewuste voornemens lijken helemaal niet zo goed ons doelgericht
gedrag te voorspellen en te sturen, hoe graag we dat ook zouden willen zien.
DE VOORSPELLENDE WAARDE VAN GEDRAG UIT HET VERLEDEN. IN
DEZELFDE LITERATUUR WORDT OOK EEN ANDER EFFECT GERAPPORTEERD
WAAR EIGENLIJK NIET VEEL AANDACHT AAN WORDT BESTEED: FREQUENTIE
VAN GEDRAG IN HET VERLEDEN BLIJKT VAAK DE BESTE VOORSPELLER TE ZIJN
VAN TOEKOMSTIG GEDRAG. DEZE RELATIE WORDT MET VEEL ARGWAAN
AANSCHOUWD OMDAT DEZE DOET DENKEN AAN EEN OUDE EN AFGEZWOREN
STROMING IN DE PSYCHOLOGIE, “HET BEHAVIORISME”; EEN STROMING
WAARIN DE MENS WERD GEZIEN ALS EEN NIET-DENKEND WEZEN ZONDER
EIGEN WIL. EEN WEZEN DAT IS OVERGELEVERD AAN DE KRACHTEN VAN DE
OMGEVING. MET DEZE OPVATTING ZIJN WE HET IN DE MODERNE PSYCHOLOGIE
NIET EENS. DE HUIDIGE OPVATTING IS DAT ONS GEDRAG VOORTKOMT UIT
ONS VERMOGEN TOT DENKEN EN HET VERWERVEN VAN IN ONS HOOFD
OPGESLAGEN KENNIS, OF COGNITIES, EN BINNEN DEZE OPVATTING MOET EN
ZAL DE EIGEN WIL EEN GROTE ROL SPELEN.
Echter, het feit dat gedrag uit het verleden een goede (en wellicht de
beste) voorspeller is voor gedrag in de toekomst, wil niet per se zeggen dat onze
cognities hierbij geen rol spelen. Uit recent onderzoek in de cognitieve
psychologie weten we dat het herhaald uitvoeren van dezelfde handeling tot
geautomatiseerde cognitieve processen leidt; processen die zonder bewuste
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voornemens acties te kiezen en uit te voeren om onze doelen te bereiken (Bargh,
1989; Hasher & Zacks, 1979; Norman & Shallice, 1986). Met deze kennis in de
hand heb ik samen met Bas Verplanken en Ad van Knippenberg onderzocht hoe
gedrag in het verleden doelgericht gedrag in de toekomst kan voorspellen binnen

de context van het Fishbein en Ajzen model (Aarts, Verplanken & Van
Knippenberg, 1998). In één van onze onderzoeken namen we vragenlijsten af bij
burgers uit Wijchen, waarin intenties en gewoontes ten aanzien van openbaar
vervoer en autogebruik naar Nijmegen werden vastgesteld. Daarna hielden onze
respondenten een reisdagboekje bij, waardoor we konden achterhalen hoe vaak
ze met de auto en het openbaar vervoer naar Nijmegen waren gereisd. Uit dit
onderzoek werd duidelijk dat het vervoersgedrag in het verleden de beste
voorspeller is voor toekomstig vervoersgedrag.
ZWAKKE EN STERKE GEWOONTES. DE RELATIE TUSSEN GEDRAG IN HET
VERLEDEN EN IN DE TOEKOMST IS EIGENLIJK EEN DOODDOENER. TEN EERSTE,
HET ZEGT ENKEL EN ALLEEN DAT WE DE DINGEN DOEN ZOALS WE ZE DEDEN
IN HET VERLEDEN. DAT IS VANUIT HET BEGRIJPEN EN VERKLAREN VAN
DOELGERICHT SOCIAAL GEDRAG NIET ECHT INFORMATIEF EN VERHELDEREND.
TEN TWEEDE, DE GEDRAGSMODELLEN DIE IK EERDER HEB BESCHREVEN
WAREN VOORAL BEDOELD OM INTERVENTIES TE ONTWIKKELEN ZODAT WE
GEDRAG KUNNEN VERANDEREN (BIJVOORBEELD VIA ATTITUDEVERANDERING
OF VAARDIGHEIDSTRAININGEN). DE DIRECTE RELATIE TUSSEN GEDRAG IN HET
VERLEDEN EN IN DE TOEKOMST LEVERT IN DAT OPZICHT WEINIG IDEEËN OP
OVER
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DOORDRONGEN VAN DEZE TWEE BEPERKINGEN ZIJN WE IN ONS ONDERZOEK
EEN STAPJE VERDER GEGAAN. OP BASIS VAN HET THEORETISCHE IDEE DAT
GEWOONTEGEDRAG NIET MEER VIA DE EIGEN WIL BEWUST WORDT GEKOZEN,
HEBBEN WE ONDERZOCHT IN HOEVERRE INTENTIES TOEKOMSTIG GEDRAG
VOORSPELLEN ONDER VERSCHILLENDE NIVEAUS VAN GEWOONTESTERKTE TEN
AANZIEN VAN AUTOGEBRUIK. UIT DIT ONDERZOEK BLEEK DAT NAARMATE HET
AUTOGEBRUIK STERKER GESTUURD WORDT DOOR GEWOONTES, INTENTIES
OM DE AUTO OF OPENBAAR VERVOER TE GEBRUIKEN ER STEEDS MINDER TOE
DOEN.
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GEDRAGSVERANDERING TE BEREIKEN. IN SAMENWERKING MET UNNA DANNER
EN NANNE DE VRIES BEN IK OP DIT MOMENT IN OPDRACHT VOOR ZONMW

BEZIG OM UIT TE ZOEKEN HOE WE GEWOONTES BETER KUNNEN DOORBREKEN
EN VERANDEREN OM MENSEN GEZONDER TE LATEN LEVEN. EEN PITTIGE MAAR
UITDAGENDE KLUS.
De gevonden relaties tussen metingen van gedrag in het verleden,
intenties en toekomstig doelgericht gedrag zeggen weinig over het mechanisme
dat automatisch doelgericht gedrag mogelijk maakt wanneer er een gewoonte is
opgebouwd. Om hier meer inzicht in te krijgen heb ik samen met Ap Dijksterhuis
een serie experimenten opgezet. Onze gedachte was dat zodra een reisdoel
bekend is (bijvoorbeeld naar de stad gaan om te winkelen) dat dan automatisch
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geactiveerd dat ons naar het reisdoel brengt. Echter, deze geautomatiseerde
doel-middel schema’s zijn met name aanwezig voor mensen die dat schema
herhaaldelijk in het verleden hebben doorlopen en er dus een gewoonte voor
hebben opgebouwd. Het onmiddellijk activeren van dit schema maakt het voor
gewoontedieren mogelijk om zonder intenties doelgericht gedrag uit te voeren.
In verschillende experimenten hebben we deze gedachte getoetst en hiervoor
ondersteuning gevonden (Aarts & Dijksterhuis, 2000a; 2000b). Bovendien laten
we zien dat dit idee niet alleen opgaat voor verplaatsingsgedrag. In een recente
studie uitgevoerd onder studenten in Sheffield tonen we aan dat habituele
drinkers zonder nadenken alcoholische boven non-alcoholische consumpties
prefereren zodra ze het doel hebben om zich te vermaken met vrienden
(Sheeran, Aarts e.a., 2005). Kortom, wanneer gewoontes sterk zijn dan worden
doelen bereikt zonder dat de eigen wil bewust betrokken is bij het kiezen en
implementeren van een geschikte actie.
Normen en automatisch doelgericht gedrag. Ons gedrag wordt niet alleen
bepaald door persoonlijke voorkeuren en ervaringen. Uit onderzoek weten we
ook dat mensen een sterke neiging hebben om zich te conformeren aan
heersende sociale normen (Cialdini & Trost, 1998). Dergelijke sociaal-normatieve
processen worden zichtbaar als we gaan kijken hoe mensen zich gedragen
wanneer ze in bepaalde omgevingen zijn waarin bepaalde normen gelden voor
gedrag. Denk bijvoorbeeld aan een kerk of een bibliotheek waar we stil horen te
zijn, of een diner in een sjiek restaurant waarbij we ons netjes dienen te
gedragen, of een overvolle bus waar je als jonge man of vrouw wellicht hoffelijk
je zitplaats afstaat aan mensen die op zeer hoge leeftijd zijn. Het bestaan en

belang van dit soort doelgerichte sociale gedragingen wordt ons tijdens de
opvoeding bijgebracht zonder dat we ze direct hoeven te oefenen. Een
interessante en belangrijke vraag is daarom of dergelijk sociaal gedrag altijd
direct geoefend moet worden om automatisch (zonder bewuste voornemens) te
kunnen verlopen of dat dit ook kan zonder directe oefening. Zou het niet
voldoende kunnen zijn om te weten hoe je het gedrag uitvoert (stil zijn, wie leert
het niet als kind) en dit gedrag associeert met de normatieve betekenis van de
omgeving (zoals de bieb)? Recent onderzoek uit ons laboratorium laat zien dat
dit inderdaad het geval is (Aarts & Dijksterhuis, 2003; Aarts, Dijksterhuis &
Custers, 2003).
In één van onze experimenten werden proefpersonen achter een computer
gezet waar ze kort een foto van een bibliotheek te zien kregen. Om
proefpersonen aan het denken te zetten over de normatieve betekenis van de
omgeving kreeg de helft van hen het doel om de betreffende omgeving later te
bezoeken. Daarna werd aan alle proefpersonen gevraagd om woorden hardop te
lezen die op het computerscherm werden gepresenteerd. Dit gaf ons de
gelegenheid om stiekem hun stemvolume te meten en na te gaan hoe luid ze
spraken. En wat bleek … proefpersonen die het doel hadden om de bibliotheek te
bezoeken praatten beduidend zachter dan proefpersonen die enkel naar de foto
hadden gekeken. De proefpersonen waren zich hiervan niet bewust. We hebben
dit effect ook aangetoond voor andere omgevingen en normatieve gedragingen.
Zo laten we bijvoorbeeld zien dat mensen de kruimels die tijdens het eten van
beschuit op tafel vallen meer opvegen wanneer ze eerder is verteld dat ze naar
een exclusief restaurant zullen gaan. Met andere woorden, ze gedragen zich
netjes – zoals dat hoort in een sjiek restaurant. We hebben hierbij systematisch
gecontroleerd of directe oefening met het gedrag (zoals stil zijn in de bieb of je
netjes gedragen in een sjiek restaurant) een voorwaarde was voor de gevonden
effecten. Deze directe oefening bleek geen voorwaarde te zijn.
Laat me even een tussentijdse samenvatting geven: het voornemen om een doel
te bereiken leidt automatisch tot het selecteren en uitvoeren van gedrag zonder
dat de wil daarbij aan te pas hoeft te komen. Met andere woorden, het gaat
vanzelf. Dit kan via direct leren (zoals de auto pakken om naar je werk te gaan),
maar ook via indirect leren waar relaties worden gelegd tussen het reeds

aanwezige gedragsrepertoire en sociale normen in omgevingen (zoals stil zijn in
de bieb).
ONDERZOEKSLIJN 2: ONBEWUST NASTREVEN VAN DOELEN
Tot dusver heb ik laten zien dat voor het selecteren en uitvoeren van een
bepaalde handeling om een doel te bereiken geen bewuste wilskracht nodig is.
Het kan zonder een overwogen, uitgezet plan. Echter, in het hiervoor besproken
onderzoek werd het doel altijd expliciet gegeven, en zijn mensen zich dus bewust
van het te realiseren doel. Veel onderzoek naar doelgericht gedrag maakt
gebruik van deze “bewuste aangeefmethode”. Dat wil zeggen, de onderzoeker
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bijvoorbeeld: “Neem je voor om naar de bibliotheek te gaan”), en observeert
vervolgens wat de effecten zijn van deze instructies op het denken en doen van
de proefpersoon. In dit type onderzoek kan daarom niet worden uitgesloten of de
eigen wil wel of niet een bewuste invloed heeft op ons denken en doen. Het geeft
bijvoorbeeld geen antwoord op de vraag hoe onze doelen zelf tot stand komen
en geactiveerd worden. Hebben we onze ijzeren wil nodig om doelen te stellen
en er vervolgens voor te werken om ze te bereiken? Of speelt de wil geen rol in
het bewust aanzetten, sturen en motiveren van ons gedrag? Dit zijn de vragen
waar mijn medewerkers en ik ons mee bezighouden.
Eén van de eerst gepubliceerde onderzoeken op dit terrein betreft een
studie van John Bargh en collega’s over het direct activeren van het doel om te
presteren – een wenselijk doel onder veel studenten aan de Universiteit van New
York waar het onderzoek werd uitgevoerd (Bargh e.a., 2001). Zij lieten in een
serie experimenten zien dat studenten die op subtiele wijze werden blootgesteld
aan woorden die voor prestatie staan (zoals presteren, winnen en wedijveren)
beter en harder werkten op een daaropvolgende puzzeltaak. Zij lieten ook zien
dat de effecten motivationele eigenschappen bezaten: proefpersonen gingen
gewoon door met presteren op de puzzeltaak ondanks dat ze gevraagd werd om
te stoppen, en dit persistentie-effect trad na 5 minuten nog steeds op. In
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onderzoeksprogramma’s gestart om dit verschijnsel van automatisch doelgericht
gedrag in een sociale context te plaatsen. Onderzocht is wanneer, en onder
welke voorwaarden, onze waarneming van andere mensen ons zonder eigen wil
verleidt om zelf gemotiveerd te geraken om doelgericht gedrag te vertonen.

Doelattributies en doelbesmetting. Een van deze programma’s betreft ons
eigen onderzoek naar doelattributies en doelbesmetting (Aarts, Dijksterhuis &
Dik, 2006). Het is bekend dat we vaak betekenis geven aan andermans gedrag
door er doelen aan toe te schrijven – ongeacht of deze doelen de werkelijke
oorzaak zijn van het geobserveerde gedrag. Bijvoorbeeld, wanneer iemand zich
inschrijft voor een vakantiebaan, dan denken we dat de persoon dit doet om geld
te verdienen. Evenzo, wanneer iemand een driedelig pak koopt in een modezaak,
dan denken we doorgaans niet dat die persoon de betreffende verkoper een
plezier wil doen met de aankoop. Nee, die persoon wil er waarschijnlijk mooi
uitzien op een feestelijke gelegenheid of een belangrijk zakengesprek. Wij
mensen schrijven zelfs balletjes en driehoekjes die zich op een bepaalde manier
bewegen doeleigenschappen toe (Heider & Simmel, 1944). Het maken van deze
doelattributies staat ook wel bekend als “folk psychology” (Fodor, 1987), “the
intentional stance” (Dennett, 1987) of “theory of mind” (Premack & Woodruff,
1978). Op het eerste oog zou je denken dat deze doelattributies bewust worden
gemaakt. Echter, mensen maken deze attributies spontaan en automatisch, en
ze hoeven zich niet eens bewust te zijn van het feit dat ze de doelen afleiden
(Aarts & Hassin, 2005; Hassin, Aarts & Ferguson, 2005).
Deze automatische doelattributies hebben twee sociale functies. Ten
eerste helpen ze ons te voorspellen wat de andere persoon mogelijk gaat doen
om het doel te bereiken. Ten tweede kunnen de doelen die we afleiden bij
anderen voor ons zelf relevant zijn, en ons derhalve motiveren om hetzelfde doel
na te streven. Bijvoorbeeld, wanneer iemand u een glas wijn aanbiedt tijdens de
receptie, dan kan dat betekenen dat deze persoon samenwerking zoekt of u
misschien wel meer dan leuk vindt. Afhankelijk van welk doel u afleidt kan u
vervolgens bepalen wat u hiermee gaat doen. En bij dit alles hoeft de eigen wil
niet bewust betrokken te worden – wat handig is aangezien we vaak weinig
aandacht en tijd aan dit soort dingen kunnen besteden.
In een serie experimenten hebben ik samen met Peter Gollwitzer en Ran
Hassin dit proces nagebootst (Aarts, Gollwitzer & Hassin, 2004). Dat wil zeggen,
we hebben onderzocht of mensen die een specifiek doel in het gedrag van een
andere persoon zien, met dat doel besmet raken en het zelf onbewust gaan
nastreven. Om dit te toetsen werden mannelijke heteroseksuele studenten eerst
gedurende 30 seconden blootgesteld aan een kort verhaal. Het verhaal gaat als

volgt: Een mannelijke persoon genaamd “Bas” bevindt zich in een danscafé, en
komt daar een oude studievriendin “Natascha” tegen. In één conditie eindigt het
verhaal met een dansje op de dansvloer. In de experimentele conditie brengt Bas
Natascha naar huis, en vraagt of hij nog even mee naar binnen mag. Uit eerder
onderzoek was gebleken dat studenten uit dit laatste gedrag automatisch
afleiden dat Bas geslachtsverkeer met Natascha wil. De vraag was of onze
proefpersonen dit doel ook automatisch zouden nastreven. Om dit te testen
kregen alle proefpersonen na het lezen van het verhaaltje het verzoek om
feedback te geven op een saaie taak die ze eerder hadden gedaan. De taak was
ontworpen door een mannelijke of vrouwelijke student: Ellen van Doorn of Edwin
van Doorn. Het idee is dat wanneer de heteroseksuele mannelijke studenten het
doel om seks te hebben eerder hadden afgeleid en dat doel ook willen nastreven
(zonder het zelf te weten), zij meer inspanningen zouden verrichten om te
helpen met de feedback, maar alleen wanneer de persoon die om feedback vroeg
een vrouw is. Met andere woorden, het afgeleide seksdoel zou strategisch en
selectief moeten werken. Dit is precies wat we observeerden: Wanneer het
seksdoel was afgeleid hielpen de mannelijke proefpersonen de vrouwelijke
student meer dan de mannelijke student, terwijl ze ook gewoon naar huis
hadden kunnen gaan. Ze waren zich niet bewust van deze doelbesmetting.
Vervolgexperimenten toonden aan dat dit effect motivationeel van aard is, en het
karakter van een ijzeren wil draagt. Bijvoorbeeld, we konden laten zien dat het
effect nog steeds na 5 minuten pauze aanwezig was, wat aangeeft dat de
proefpersonen het doel behoorlijk lang actief hielden in het hoofd.
In een ander experiment observeerden proefpersonen iemand die acties
ondernam waaruit je zou kunnen afleiden dat deze geld wil verdienen. Daarna
werd ze gevraagd om een taak te verrichten die, wanneer er voldoende tijd over
was, gevolgd zou worden door een loterij (waar geld kon worden verdiend).
Proefpersonen die het doel om geld te verdienen hadden afgeleid uit het eerdere
gedrag werkten sneller en harder op de tussenliggende taak, kennelijk om zeker
te stellen dat ze nog aan de loterij konden deelnemen. Een belangrijke bevinding
in
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effect
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voor

proefpersonen die op het moment van deelname een gebrek aan geld hadden.
Met ander woorden, er was een behoefte aanwezig, alleen de proefpersonen
waren er zich niet bewust van dat ze deze behoefte wilden oplossen als gevolg
van het eerder afgeleide doel om geld te verdienen.

Het idee dat onze sociale omgeving doelen kan aanzetten en op deze wijze
onbewust doelgericht gedrag in ons kan motiveren heeft inmiddels veel
empirisch aftrek gevonden. We weten nu dat onze waarneming van leden van
specifieke groepen waar we bepaalde doelen mee associëren, in staat is om
onbewust doelgericht gedrag in ons te ontlokken (Aarts, Chartrand e.a., 2005;
Moskowitz, Salomon & Taylor, 2000). Zo leidt het zien van een verpleegster
automatisch tot het nastreven van het doel om anderen te helpen, en door het
zien van een bankdirecteur willen we automatisch geld verdienen. Onze
interactie met belangrijke anderen, zoals ouders en partners, maakt doelgericht
gedrag in ons los dat we associëren met die anderen en onze relaties met hen
(Fitzimons & Bargh, 2003; Shah, 2003). Maar niet alleen de sociale omgeving in
de vorm van mensen kan ons onbewust motiveren om doelen na te streven. De
geur van Kruidvat allesreiniger motiveert ons om onze directe omgeving schoon
te houden en op te ruimen wanneer het een puinzooi dreigt te worden, zonder
dat we ons bewust zijn van de geur en het doel dat speelt (Holland, Hendriks &
Aarts, 2005). Onderzoek van Martijn Veltkamp laat zien dat mensen een glas
water een stuk groter inschatten wanneer ze dorst hebben en onbewust aan
drinken hebben gedacht, een typisch verschijnsel dat we kennen uit de
functionele perceptieliteratuur (Veltkamp, Aarts & Custers, 2006). En tenslotte
laat Giel Dik zelfs zien hoe het kijken naar bewegende balletjes op een
computerscherm ons denken en doen automatisch kan sturen in termen van “ik
wil mensen helpen” (Dik & Aarts, 2006). Onze ijzeren wil lijkt dus te worden
gesmeed door allerlei processen waar we ons niet van bewust zijn.
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DOELGERICHT GEDRAG
De snelle opsomming van al dit onderzoek naar onbewust doelgericht gedrag
wekt wellicht de indruk dat het allemaal erg simpel is. Je activeert een doel door
mensen bloot te stellen aan bepaalde stimuli uit de omgeving, en mensen gaan
zich conform dat doel gemotiveerd gedragen. Kortom, alles lijkt “activeerbaar
buiten de bewuste wil om”. Maar we zijn er nog lang niet. We zullen nog
verschillende aspecten verder moeten onderzoeken om echt overtuigd te zijn dat
we ons doelgericht en gemotiveerd kunnen gedragen zonder tussenkomst van de
eigen wil. Er is een aantal zaken die een uitdaging vormen voor de opvatting dat

de “ijzeren” wil aan corrosie onderhevig is. Ik zal er hier drie kort toelichten die
ik binnen mijn leerstoel verder ga ontwikkelen en bestuderen. Ik verwacht dat
deze drie uitdagingen ook het onderzoek buiten mijn leerstoel de komende jaren
flink zal domineren.
Motivatie van doelgericht gedrag zonder eigen wil. Een eerste uitdaging
betreft de opvatting dat we zonder tussenkomst van de eigen wil gemotiveerd
kunnen zijn om voor een doel te werken. Met andere woorden, onbewust weten
we dat we een doel willen nastreven en dat we er tijd en energie voor willen
vrijmaken om het te bereiken. Dit idee is best wel raar. Immers, we lijken ons
voortdurend bewust van wat we willen doen, en nu zeg ik hier eigenlijk dat deze
bewustwording geen invloed uitoefent op wat we doen en misschien wel
helemaal niet nodig is? U wist waarschijnlijk voordat u naar dit prachtige gebouw
kwam dat u mijn oratie wilde aanhoren. Misschien moest u hiervoor helemaal
vanuit Maastricht of Groningen komen. De vraag is echter of u bewust hiervoor
heeft gekozen, of dat uw motivatie om hier naar toe te komen onbewust is
ontstaan. Om deze vraag te beantwoorden is het van belang om te onderzoeken
of, en hoe we onbewust weten dat we iets willen doen.
In samenwerking met Ruud Custers probeer ik hier meer zicht op te
krijgen (Custers & Aarts, 2005; 2006). In ons onderzoek veronderstellen wij dat
ons mentale systeem automatisch een signaal afgeeft dat een doel (zoals deze
oratie bezoeken) wenselijk en nastrevenswaardig is om te bereiken. Het doel is
als het ware positief geladen. Dat ons mentale systeem dit signaal kan afgeven
komt omdat er in onze hersenen een associatie bestaat tussen het doel en
positieve gevoelens. En we hoeven ons niet bewust te zijn van de aanwezige
associatie noch van het signaal zelf. Sterker nog, de associaties tussen het doel
en positief affect kunnen zelfs onbewust ontstaan. Als dan vervolgens het doel in
uw hoofd wordt geactiveerd dan weet u, zonder daar over na te hoeven denken,
dat u het doel wilt bereiken. In ons onderzoek vinden we steun voor deze
redenering.
In een serie experimenten, waarin studenten deelnamen als proefpersoon,
hebben wij doelen onbewust gekoppeld aan positief affect. Dit werd gedaan door
een doelwoord (bijvoorbeeld studeren) onder de bewuste waarnemingsdrempel
op een computerscherm te laten zien. Het woord “studeren” wordt dus zo kort
aangeboden op het beeldscherm dat het niet zichtbaar is, maar wel nog

onbewust door de hersenen verwerkt kan worden. Vervolgens kreeg de
proefpersoon direct een aantal positieve woorden te zien zoals “zomer” en “fijn”.
Op deze wijze krijgt het doel om te gaan studeren een positieve lading zonder
dat de proefpersoon dit doorheeft. De resultaten van deze experimenten laten
zien dat proefpersonen waarbij het doel onbewust positief is geladen, harder
werken om ervoor te zorgen dat ze het doel kunnen bereiken dan proefpersonen
waarbij het doel neutraal blijft. En ze deden dit op dezelfde manier als
proefpersonen die een bewust doel hiertoe hadden gekregen doordat ze expliciet
werden gewezen op het belang om te gaan studeren. Met andere woorden, door
een doel onbewust positief te maken konden we de werking van de eigen wil
nabootsen. Dit is echt een fascinerende bevinding. Het laat zien dat we zonder
nadenken kunnen bepalen en besluiten om tijd en energie te stoppen in het
nastreven van het doel als het doel een positieve lading heeft. In de komende
jaren zullen we de dynamiek van deze processen verder onderzoeken, waarbij
we preciezer nagaan hoe positief geladen doelen onbewust ons denken en doen
beïnvloeden en ons daardoor het gevoel kunnen geven dat we een eigen wil
hebben.
Onbewust doelgericht gedrag en het werkgeheugen. Een tweede uitdaging
betreft de opvatting dat wij ons doelgericht kunnen gedragen omdat we daar een
gespecialiseerd brein en daarmee samenhangend mentaal apparaat voor hebben
ontwikkeld:
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we
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betrekkelijk nieuwe omgevingen doelen stellen, plannen, nastreven en bereiken.
We kunnen op zoek gaan naar nieuwe manieren, en reageren op gelegenheden
die opportuun zijn om onze doelen te bereiken. We kunnen onze doelen actief
houden in ons hoofd en acties vertonen die we nog niet eerder hebben
aangewend om het doel te bereiken. Door het werkgeheugen kunnen we doelen
nastreven en bereiken waarvoor een ingesleten gewoontepad niet beschikbaar is.
Het werkgeheugen maakt ons gedrag flexibel en adaptief.
Volgens recente inzichten in de cognitieve-neurowetenschappen bevindt
het werkgeheugen zich in de prefrontale cortex en naburige gebieden, zeg maar
de voorzijde van uw hersenen (Curtis & D’Esposito, 2003; Smith & Jonides,
1999). Deze hersengebieden worden ook actief wanneer u bewust aan een doel
denkt dat u wilt bereiken. Vandaar dat vaak verondersteld wordt dat het
werkgeheugen via de eigen wil bediend wordt en daarom doelgericht gedrag

bewust verloopt (Baars & Franklin, 2003; Baddeley, 1993). Echter, het is
onduidelijk waarom mensen dit veronderstellen. Hoezo kan het werkgeheugen
enkel en alleen via de eigen wil bewust aangestuurd worden en alleen een rol
spelen bij bewust doelgericht gedrag? Je zou toch net zo goed kunnen beweren
dat het werkgeheugen wordt aangezet door onbewuste activatie van een doel, en
als gevolg daarvan gewoon haar werk doet? Deze relatie tussen onbewuste
doelen en werkgeheugen is nog niet eerder gelegd. Vandaar dat ik samen met
Ran Hassin recentelijk in ons laboratorium een begin heb gemaakt om dit te
onderzoeken (Aarts & Hassin, 2005; Hassin e.a.. 2006).
In
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waarnemingsdrempel blootgesteld aan een voor hun persoonlijk relevant
doelwoord, zoals uitgaan of afvallen. Na deze onbewuste doelwoord taak kregen
ze een werkgeheugentaak. Als het zo is dat een onbewust geactiveerd doel het
werkgeheugen aanzet en daardoor capaciteit opeist, dan zou hierdoor minder
capaciteit over blijven om op een andere (ongerelateerde) werkgeheugentaak te
presteren. Dit is precies wat we vonden: proefpersonen waarbij doelen onbewust
geactiveerd waren presteerden slechter op de werkgeheugentaak, en deze
verslechtering

was

sterker
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en

nastrevenswaardig voor ze was. Deze resultaten suggereren dat een doel dat
onbewust in ons hoofd is aangezet het werkgeheugen aanspreekt om met dat
doel aan de slag te gaan. We hoeven hiervoor niet bewust te zijn dat het doel
speelt. Het werkgeheugen reguleert de doelen die op een bepaald moment actief
zijn als het ware uit zichzelf. We hebben op dit moment onderzoek lopen waarin
we het werkgeheugen onder de loep nemen om beter te begrijpen of, en op
welke wijze, onbewuste doelen van bewuste doelen verschillen.
Zelfcontrole en het weerstaan van verleidingen. De derde uitdaging betreft
de rol van de ijzeren wil in het weerstaan van verleidingen wanneer we een
ander gewenst doel willen bereiken (Mischel, 1996; Baumeister e.a.., 1998;
Trope & Fishbach, 2000). Over het algemeen wordt verondersteld dat het
weerstaan van verleidingen wilskracht vraagt, omdat er een beroep moet worden
gedaan op bewuste selectie en controle om het gewenste doel te bereiken en de
verleiding tegen te werken. Neem bijvoorbeeld het doel om af te vallen, en het
feit dat we dagelijks blootstaan aan allerlei lekkernijen. Hoe kunnen we ons doel
om af te vallen bereiken, en de lekkere dingen die onze aandacht trekken

weerstaan? De meeste gangbare theorieën stellen dat dit alleen succesvol werkt
wanneer we ons bewust voornemen om af te vallen en om niet te snoepen en
ons hier zo sterk mogelijk aan committeren en op concentreren. Het vergt dus
wilskracht! Recent onderzoek van Fishbach en collega’s suggereert echter dat dit
automatisch kan (Fishbach, Friedman, & Kruglanski, 2003). Zij laten zien dat
blootstelling aan snoepgoed (zoals chocola, koekjes en ijs) automatisch het doel
om af te vallen oproept en ons dus onmiddellijk helpt om van de lekkernij af te
blijven. De verleiding zou dus in staat zijn om onze ijzeren wil te prikkelen om
dezelfde verleiding te weerstaan. Echter, zo simpel ligt het niet. Dit zou
betekenen dat iedereen die lijnt ook altijd de verleidingen kan weerstaan en dus
succesvol is in lijnen. Ik weet niet of u lijnt of iemand kent die aan de lijn is,
maar dat verhaal van Fishbach klinkt niet echt overtuigend. De werkelijkheid ziet
er vaak veel minder rooskleurig uit.
Op basis van deze observatie werk ik samen met Wolfgang Stroebe en
Esther Papies aan een project waarin we uitgaan van het idee dat lijnen vaak
misgaat omdat de lekkernij in onze omgeving ons doel om te lijnen in het
geheugen wegdrukt, waardoor de ijzeren wil om af te vallen min of meer
verloren gaat. Het zien van lekkere koekjes, chocola en chips roept bij mensen
die voortdurend lijnen een sterk verlangen op om deze te eten, en deze
“aandrang” om al dat lekkers te eten drukt het conflicterende doel om te lijnen
weg. Het gevolg is dat we sneller en makkelijker overstag gaan en de lekkernij
gaan eten. De eerste bevindingen in ons lab ondersteunen dit idee (Stroebe,
Mensink, Aarts, Schut & Kruglanski, 2006). Echter, recent onderzoek van Esther
Papies laat zien dat er ook hoop is voor lijners: De negatieve effecten kunnen
deels worden goed gemaakt wanneer het doel om af te vallen na de waarneming
van lekkere dingen weer (onbewust) opnieuw geactiveerd wordt, bijvoorbeeld
door het zien van een weegschaal of een slanke mevrouw (Papies, Stroebe &
Aarts, 2006).
Het is op dit moment nog niet helder in hoeverre we de ijzeren wil nodig
hebben om verleidingen te kunnen weerstaan. De bewijsvoering dat het zonder
eigen wil kan is mager en verdient verder onderzoek. Het niet kunnen weerstaan
van verleidingen zou kunnen duiden op een slecht ontwikkelde eigen wil. Dit
gebrek aan zelfcontrole of zelfbeheersing spoort met de reacties die ik soms krijg
van anderen uit mijn directe omgeving wanneer ik verleidingen niet kan
weerstaan. Ze vinden me dan zwak wanneer ik niet van de chips kan afblijven.

Misschien wil ik wel liever lekker eten dan afvallen, maar ben ik me hier vaak
niet bewust van.
Conclusies en slotoverweging
Ik ben aangekomen bij het einde van mijn rede. In deze rede heb ik geprobeerd
om aan te geven dat de eigen wil niet altijd een bewuste rol heeft bij het stellen,
nastreven en bereiken van onze doelen. Het nastreven van bepaalde doelen kan
een gewoonte worden, waardoor bewuste sturing minder noodzakelijk wordt. Dit
“verdwijnen” van de eigen wil is niet alleen het gevolg van directe oefening. Ook
zonder directe oefening kunnen we doelen onbewust nastreven. Ik heb u laten
zien dat dit idee van onbewust doelgericht gedrag controversieel en uitdagend is.
Ik heb u ook laten zien dat er steeds meer evidentie is dat veel zaken waarvan
we eerder dachten dat die alleen maar kunnen verlopen via bewuste sturing van
de eigen wil, ook onbewust kunnen verlopen. Zo kan het aanleren van
doelgericht gedrag, het weten dat je een doel wilt nastreven en het doelgericht
aanzetten en gebruiken van het werkgeheugen op onbewuste wijze plaatsvinden.
Dat

deze

zaken

onbewust

kunnen

verlopen

lijkt

verrassender

dan

in

werkelijkheid het geval is. Onderzoek in de neurowetenschappen laat zien dat
veel van de processen die ik hier heb beschreven gewoon via hersenactiviteit
verlopen. Deze hersenactiviteit wordt op gang gebracht door, en interacteert met
de omgeving waarin we ons begeven. Op deze wijze wordt de werking en
daaropvolgende ervaring van de eigen wil gerealiseerd. U loopt eigenlijk met uw
bewuste ervaringen achter de onbewuste feiten aan. Doelgericht gedrag kan
daardoor onbewust verlopen. Deze stelling wordt steeds vaker ondersteund,
zoals recentelijk bleek in de David De Wied-Lezing van mijn collega Edward de
Haan hier in Utrecht. Ons werk biedt dus nieuwe aanknopingspunten om de
neurologische voorstelling van onbewust doelgericht gedrag te traceren. Het
hebben van een eigen wil is een bewuste en soms ook mooie ervaring, maar als
sturend instrument voor ons denken en doen lijkt het een minder grote rol te
spelen dan vaak wordt gedacht. En de vraag is of we dit erg moeten vinden.
Ik heb in mijn rede een grote schat aan onderzoek niet of nauwelijks
aangestipt of vermeld. Het betreft onder meer het onderzoek waarin (impliciet
dan wel expliciet) wordt aangenomen dat doelgericht gedrag alleen mogelijk is
via bewuste sturing van de eigen wil, en waar onderzoeksmethoden worden
gebruikt die de nadruk op deze assumptie leggen. Ik wil met mijn rede de

relevantie en betekenis van dit onderzoek niet diskwalificeren. Integendeel, we
zijn ons constant bewust van onze doelen, en de gevonden relaties tussen deze
doelen en ons gedrag is een belangrijke bevinding vanuit zowel theoretisch en
praktisch oogpunt. Echter, het onderzoek van mijn onderzoeksgroep laat zien dat
de eigen wil niet altijd bewuste sturing aan doelgericht gedrag geeft, ook al lijkt
dat wel zo. Dus, wanneer iemand zich doelgericht en gemotiveerd gedraagt dan
kunnen we niet zomaar stellen dat die persoon zich hiervan bewust is. Als u dat
onthoudt, en er bij stilstaat wanneer u uw eigen handelingen en die van een
ander beoordeelt en betekenis geeft, dan is mijn onderzoek en deze rede bij u
goed ontvangen.

Ik heb gezegd!
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