Model van ontspoord gedrag

premisse: de angst voor het onvoorspelbare
is de grootste drijfveer van de mens

Beteugeling van deze angst door te streven
naar (illusory) control (copingmechanisme)

Persoonlijkheid, grootte en specificiteit
van de angst, de self-efficacy en de
context bepalen welk gedrag emergeert
om (illusory) control op te leveren

Onbewust
gedeelte

(illusory) control vormt reeds een beloning
op zich, dus er zal al snel een hierop gericht
gedragspatroon ontstaan, zeker als die control
ook nog tot andere beloningen leidt

(illusory) control houdt op alleen een
copingmechanisme te zijn, maar wordt
een daadwerkelijk machtsmiddel,
over een ander of over je zelf: er ontstaat

voor een subject vormt de
ander het bij uitstek
onvoorspelbare

een machtskoppel van heerser en onderdaan

Machtsuitoefening begint altijd voorzichtig,
maar macht over een ander betekent een
mogelijkheid tot verdere onvoorspelbaarheidsreductie
(→ motief). Toenemende machtsuitoefening zal niet veel
weerstand ondervinden (er is immers al een machtsverhouding → gelegenheid), dus indien geen
bewuste interventies zal de machtsongelijkheid
blijven toenemen

Mogelijkheid tot
bewuste interventie

De zucht naar (illusory) control van heerser en
onderdaan werkt ook nog eens dezelfde kant op,
waardoor er een symbiose ontstaat. Nu zijn er
zoveel beloningen dat de (nu echte) uitgeoefende
control zelfbekrachtigend wordt → de bijbehorende
gedragspatronen worden dominant → het gedrag
van heerser én onderdaan ontspoort

Alles weer onbewust
Zelfregulering schiet tekort
(illusory) control onderdaan:
learned helplessness,
verlatingsangst,
angst voor andere heerser

STELLING I: indien geen bewuste interventies, dan
kunnen machtsongelijkheid en machtsmisbruik
alleen maar groeien; per koppel tot een bepaald
maximum, maar vanuit het individu (heerser én
onderdaan) bekeken onbeperkt (heerser/onderdaan
wordt onderdaan van andere, machtigere heerser)

CONCLUSIE: het zelfcorrigerend vermogen van
zowel heerser als onderdaan is altijd kleiner dan
het corrigerend vermogen door een derde (een
‘bewustmaker’ en/of nieuwe heerser)

Ontsporen van macht
is theoretische
wetmatigheid

CONSEQUENTIE: gezien de groeiende macht van
alle heersers van alle koppels, zal bij elk koppel
(op één na) uiteindelijk een nieuwe heerser
binnendringen, waarna weer een nieuwe cyclus
van machtsongelijkheid ontstaat, weer een nieuwe
derde komt, etc.

STELLING II: (rendement op) particuliere
(elite)macht is altijd groter dan (rendement op)
totale publieke macht

rendement =
gewicht gerealiseerde
machtswensen / gewicht
nagestreefde machtswensen

