Grote dienst
aan sociale
psychologie

Gezond

tekst vittorio busato

‘Emoties zijn een cruciale bron van informatie. Zonder emoties zou-

den we niet weten wat andere mensen beweegt, waarom ze zich
gedragen zoals ze doen, wat ze van ons willen en wat wij van hen

tekst wicher van vreden

Dat stelt Gerben van Kleef, hoogleraar sociale psychologie aan de

‘Hoe heeft het zover kunnen komen dat we

Met dat boek wil hij een groot publiek deelgenoot maken hoe onze

ons te vertellen wat er op ons bord ligt?’

kunnen verwachten.’

Universiteit van Amsterdam, in zijn pas verschenen Op het gevoel.
emoties zowel invloed hebben op anderen als op onszelf. Zo laat hij

onder (heel veel) meer zien wat voor wetenschappelijke ontwikke-

ling het begrip emotionele intelligentie heeft doorgemaakt, vergelijkt hij het wereldberoemde gevangenisexperiment van Philip Zimbardo met het gedrag van Amerikaanse soldaten in de Iraakse Abu
Ghraib-gevangenis, en illustreert hij dat het afhankelijk is van wat

je wilt bereiken of je je in onderhandelingssituaties beter star of
meegaand kunt opstellen.

Zijn boek vormt een evenwichtige mix van wetenschap, historische
verkenningen en persoonlijke anekdotes. Daarmee bewijst hij zijn
vakgebied een grote dienst. Sociaalpsychologen wordt de laatste

tijd geregeld verweten dat ze vooral mediagenieke feitjes publiceren
zonder zich om theorievorming te bekommeren. Zo hebben de
fraude van Diederik Stapel, de premature ejaculatie van Roos Vonk

dat uit onderzoek zou blijken dat vleeseters hufteriger zijn dan niet-

vleeseters en de recente ontmaskering van hoogleraar consumentengedrag Dirk Smeesters het imago van de sociale psychologie
besmeurd.

In Op het gevoel staan eveneens veel feitjes. Maar Van Kleef besteedt

steeds zorgvuldig aandacht aan de onderzoeksopzet en het fundament van die feitjes – en daar kan het grote publiek echt iets van
leren.

Op het gevoel - Hoe we elkaar

beïnvloeden met onze emoties

een onderzoeksjournalist nodig hebben om
Deze verzuchting slaakt Michael Pollan, au-

teur van In Defense of Food en een aantal
andere uiterst leesbare bestsellers over het

hoe een waarom van onze voedselindustrie.
De belangstelling voor voedsel, eten en koken is enorm, en tegelijkertijd is er nooit

zoveel junkfood gegeten als in het huidige

tijdsgewricht. De afstand van de consument tot de voor consumptie bedoelde cul-

tuurgewassen alsook tot de levende have
die wij tot ons nemen is groot. Hoe vaak ziet

een consument nog een boerenkool of een

varkenspoot? Wat we voornamelijk te zien

krijgen is potjes met onbestemde inhoud,
door Pollan fijntjes omschreven als ‘edible
foodlike substances’ – dit is wat tegenwoordig het grootste deel uit van ons dieet uit-

maakt. Ondertussen raakt de planeet uitge-

put door de monocultuur van mais en soja,
waarop de voedselindustrie is geënt. Wat te
doen? Stemmen met je vork, suggereert
Pollan. Een goede vuistregel is ‘not to eat

anything your (great) grandmother would
not recognize as food’.

Gerben van Kleef

In de voetsporen van Michael Pollan dook
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wereld achter een doorsnee Nederlandse

Atlas (2012)

Volkskrant-journalist Mac van Dinther in de
maaltijd. In Ons Eten zoekt hij voor ons uit

waar de tomaten voor de soep van Unox
groeien. Hij zoekt uit hoe de karbonade op

ons bord heeft geleefd, waar Albert Heijn
zijn sla vandaan haalt en welke koeien de

melk leveren voor de yoghurt van FrieslandCampina. Hij reisde naar Spanje om toma-

ten te oogsten, vloog naar Italië voor de sla,
zag aardappelen groeien in de Flevopolder
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