DE BELEVING VAN
INDUSTRIËLE VEILIGHEID IN RIJNMOND

Mijnheer (Mevrouw), mag ik U iets vragen f
Gaat Uw gang.
Wat vindt U van de veiligheid hier in verband met de industrie en zo?
Met de industrie hier? Bedoeld U die raffinaderijen en zo? Nou, volgens mij is daar mets mee aan de hand.
Voor zover er hier risico's zijn, hebben ze die bij de industrie goed onder controle. De
veiligheidsmaatregelen zijn zo scherp dat je de kans dat het echt goed mis gaat rustig kunt verwaarlozen.
U maakt zich daar dus nooit druk overf
Nee hoor, ik niet. Wat de industrie betreft, voel ik me hier volkomen veilig. Ik houd me niet met zulke
dingen bezig. Daarvoor vind ik het niet belangrijk genoeg.
Mijnheer (Mevrouw), mag ik U iets vragen ?

Jawel.
Wat vindt U van de veiligheid hier in verband met de industrie en zo?
De veiligheid hier... Kijk, ik weet natuurlijk ook wel dat er hier bepaalde dingen kunnen gebeuren.
Natuurlijk kan er wel eens wat mis gaan. Maar ja, als je hier woont dan neem je dat op de koop toe. Ik bedoel,
dat hoort nu eenmaal bij Rijnmond.
Wilt U zeggen dat er hier eigenlijk geen echte gevaren zijn?
Nou... die zullen er best wel zijn, maar ik vind dat je de situatie moet nemen zoals die is. Als je bepaalde
voordelen wilt bereiken, zul je er wát voor over moeten hebben. Dat is nou eenmaal zo. Als er genoeg
tegenover staat, vind ik dan ook dat we best wel bepaalde gevaarlijke industrieën hier kunnen toelaten.
Mijnheer (Mevrouw), mag ik U iets vragen ?
Zeker.
Wat vindt U van de veiligheid hier in verband met de industrie en zo?
Wat ik van de veiligheid vind?... Als je sommige mensen moet geloven, zitten we hier op een soort vulkaan.
Dat lijkt me toch wel wat overdreven... Ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik er over denken moet.
Denkt U dat er eigenlijk mets aan de hand is, teminste niets om je druk over te maken?
Nou ja, niets... Er hoeft van mij natuurlijk ook niet meer industrie bij te komen. Maar ja, je kan d'r toch ook
niet de hele dag aan zitten te denken. Dan heb je volgens mij geen leven meer. Er valt toch weinig aan te
doen. Nee, we moeten maar blij zijn dat er al zo lang niets ernstigs is gebeurd en er verder maar gewoon het
ste van hopen.
Mijnheer (Mevrouw), mag ik U iets vragen ?
Gaat Uw gang.
Wat vindt U van de veiligheid hier in verband met de industrie en zo?
Ik ben blij dat U dat vraagt. Ik maak me daar af en toe behoorlijk druk over, ja. Als je eraan denkt wat er
allemaal mis kan gaan, dan slaat de schrik mij om 't hart.
U bent er dus niet gerust op...?
Nee, ik ben er inderdaad niet zo gerust op. Ik probeer de situatie zo'n beetje bij te houden, maar volgens mij
horen we lang niet alles wat er mis gaat, of bijna mis gaat. Het is hier volgens mij veel gevaarlijker dan een
hoop mensen denken. Ik kan me goed voorstellen dat je, als je alles tegen elkaar afweegt, dat je dan liever
ergens anders wilt gaan wonen.

Pieter jan STALLEN
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VOORWOORD

Eind 1979 nam het Openbaar Lichaam Rijnmond het i n l l l i t i c i

gevolgd

door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelij' e Ordening en
Milieubeheer en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor een onderzoek onder de Rijnmondbevolking naar eventueel
bestaande gevoelene van onveiligheid vanwege de grootschalige Industriile bedrijvigheid in het Rljnaondgebled.
Aanwijzingen voor het bestaan van dergelijke gevoelens waren onder
andere geluiden tijdens hoorzittingen over ruimtelijke ordeningevraagstukken en protesten In brede kring bij voorgestelde nieuwe
activiteiten

zoals

het

asnlanden

van

LNG.

Uit

beleldsoogpunt

achtten deze opdrachtgevers In aanvulling op eerder In Rijnmond
verricht onderzoek (Openbaar Lichaam Rijnmond, 1976; Vlek & Stallen, 1979a) nader inzicht gevenat in da aard, de omvang en de intensiteit van deze gevoelens van onveiligheid - en natuurlijk ook:
gevoelens van veiligheid - ; soclaal-watenschappalijk onderzoek in
deze zou tenminste een taal of begrlppenstelsel kunnen

leveren

waardoor men kritischer naar het publiek en naar zichzelf zou kunnen luisteren.
Op grond van een aantal voorgesprekken met de vertegenwoordigers
van overheid en industrie in Rijnmond werden er een aantal beleidsvragen geformuleerd
van

Volkahuiavesting,

in de opdrachtbrlef van het Ministerie

Ruimtelijke

Ordening

en Milieubeheer

als

volgt omschreven:

"In aansluiting op eerder In het Rijnmond verricht onderzoek op
het

gebied van beoordeling van Industríele

risico's, heeft het

project tot doel:
a. zicht te krijgen op de plaats die gevoelens van onveiligheid
met betrekking

tot Industriële activiteiten

in het dagelijks

leven innemen, met andere woorden hoe belangrijk zijn ze in
vergelijking

met

andere emotionele

zaken, hoe

gaat men met

dergelijke gevoelens om?
b. Vast te stellen of en in welke mate er wat betreft bovenstaande sprake Is van groepsverschillen (zoals tussen mannen, vrouwen; werknemers/niet-werknemers van gevaarlijke Industrie; nabij en veraf wonenden en dergelijk)".

vl

Beter Inzicht In bovengenoemde kwesties werd onmisbaar geacht om
een beleid te kunnen ontwikkelen en maatregelen te kunnen nemen
waarbij In voldoende mate rekening gehouden wordt met dergelijke
gevoelens

van

onveiligheid.

Uit

een

sociaal

wetenschappelijke

studie zou een zekere mate van door het publiek beoordeelde of
beleefde

(on)velllgheld kunnen blijken In situaties waarin daar

volgens berekeningen van technologen

'objectief' geen aanleiding

toe bestaat. De zogenaamde discrepantie tussen objectieve en subjectieve veiligheid zou beter bespreekbaar kunnen worden en daarmee hopelijk beter uit de weg te ruimen zijn.

Uitgaande van bovengenoemde vraagstelling bleken naast het Openbaar

Lichaam

Ruimtelijke

Rijnmond
Ordening

en het Ministerie
en

Milieubeheer,

van

ook

Volkshuisvesting,

het

Ministerie

van

Sodale Zaken en Werkgelegenheid alsmede TNO bereid een onderzoek
onder de Rijnmondbevolking te financieren.
Het onderzoek werd gestart op 1 juni
uitgevoerd bij TNO-Apeldoom

1980 en werd

In deeltijd

(Drs. P.J.M. Stallen, Studiecentrum

voor Technologie en Beleid) en de Katholieke Universiteit Nijmegen
(Drs. A. Tomas, Vakgroep Sociale Psychologie). Het veldwerk (de
verzameling van de empirische gegevens door middel van Interviews)
vond plaats In medio 1982, met een uitbreiding In 1983 onder andere vanwege een ontploffing bij een van de In het Rijnmondgebied
gevestlge bedrijven.
Het onderzoek werd begeleid door een Conmlssle waarin de volgende
personen zitting hadden:

Dr. B. Ale (voorzitter)

Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (DGMH), Leldschendam

Drs. G. Bartels

Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (DGMH), Leldschendam

Prof. Dr. P. Defares

Landbouwhogeschool, Wageningen

Mr. Drs. J. Hansen

Stichting Europoort Botlek Belangen.
Schiedam

vil

Prof. Dr. R.H. Meertens

Universiteit van Ansterdan, Amster

Drs. R. Rljnders

Openbaar Lichaam Rijnmond, Rotterdam

dam

Dr. C.A.J. Vlek

Rijksuniversiteit, Groningen

Prof. Dr. R. van der Vlist

Rijksuniversiteit, Lelden

Drs. M. v.d. Woude

Ministerie van Sociale Zaken, en
Werkgelegenheid (DGA), Voorburg

Het proefschrift is gebaseerd op de eerdere rapportage van bevin
dingen aan de opdrachtgevers van het hoofdonderzoek

(Stallen &

Tomas, 1985). Uiteraard werd In die rapportage minder gedetail
leerd

(zie hoofdstuk 3) en uitvoerig (zie hoofdstuk 4) aandacht

geschonken aan de theoretische verankering van de dataverzameling,
terwijl in het proefschrift ook de gegevens vun een extra vervolg
onderzoek worden geanalyseerd

(zie hoofdstuk 10). De plaats van

de huidige studie temidden van ander toegepast onderzoek naai de
beoordeling of - rulmer klinkend - de beleving van technologische
risico's is afzonderlijk (hoofdstuk 2) beschreven. In strict aca
demische zin is deze plaatsbepaling niet noodzakelijk; d.w.z. de
ze plaatsbepaling ligt niet direct ізп gronde aan tén of meerdere
hypothesen voor het eigen empirische onderzoek. In practische zin
is een dergelijke plaatsbepaling wel gewenst. De studie is beter
bruikbaar wanneer wij de overeenkomst en verschillen duidelijk maken met andere, ogenschijnlijk gelijke maar in feite complementaire studies op het elfde beleidsterrein (zie т.п. i 2.4.3.).

De met dit onderzoek beoogde kritische houding

ten aanzien van

uitspraken over aard en omvang van gevoelens van onveiligheid is
bijzonder gewenst op een terrein dst doorgaans wordt betreden met
weliswaar een degelijke technisch/natuurwetenschappelijke maar een
oppervlakkige

en veelal

zeer beperkte

sociaal-wetenschappelijke

uitrusting. Eén ven de bedoelingen van dit onderzoek is dan ook
voor die handicap te waarschuwen. Allereerst lijken sociaal-wetenschappelijke bevindingen vaak voor de hand liggend; na kennisname
ervan is de reactie dikwijls een als "zoiets dacht ik eigenlijk
al". Wij dagen de lezer daarom uit zijn mening omtrent een en
ander vóóraf te geven. Voor dit doel zijn een aantal belangrijke
resultaten van het voorliggende onderzoek gepopulariseerd als

vili

stelling weergegeven In Bijlage IX. Het Is leerzaam om deze uit
spraken eerst zelf te beoordelen en het eigen oordeel daarna te
confronteren met onze bevindingen. Meningsverschillen zullen dan
de prikkel zijn om onze - en daarmee ook de eigen - argumentatie
aan een nader onderzoek te onderwerpen. Het tweede doel van deze
'test' Is daardoor de lezer te helpen bij de selectie van die de
len uit het proefschrift die hem of haar vermoedelijk het meest
zullen interesseren.

Aan de totstandkoming van het proefschrift hebben velen bijgedra
gen. Allereerst danken wij de vele Inwoners van de Rijnmond en
Apeldoorn die ons toestonden met een onpersoonlijke, voorgepro
grammeerde

lijst van vragen en taken

toch

In hun

persoonlijke

levensfeer binnen te komen.
De feitelijk vormgeving van deze gesprekken alsmede de rapportage
ervan werd met

groot vakmanschap door de Nederlandse

Stichting

voor Statistiek, In het bijzonder Dick Bon uitgevoerd.
Bart Bosman was als analist van stapels output onmisbaar.
Catherine Клирschuur zijn wij veel verschuldigd voor de zorgvul
dige en geduldige manier waarop zij de vele manuscripten tot één
proefschrift heeft verwerkt.
WIJ danken het Studiecentrum voor Technologie en Beleid - TNO dat
niet

alleen

In belangrijke mate

het

onderzoek

zelf

financieel

mogelijk heeft gemaakt maar dat ook tijd en geld ter beschikking
heeft gesteld om het onderzoek als een proefschrift te beschrijven.
En, tot slot, niet op de minste plaats willen wij de ontberingen
memoreren die Llda en Fleta hebben doorstaan om dit boekwerk mogelijk te maken. Op meerdere momenten mochten wij onszelf gelukkig
prijzen dat de open haard niet brandde.
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1.

PLAATSBEPALING VAM HEI ONDERZOEK

De afgelopen twintig, dertig Jaar Is In de Westerse wereld de publieke aandacht voor de Mogelijke negatieve gevolgen van Industriële technologische ontwikkelingen sterk toegenomen. Deze technologische ontwikkelingen

zelf zijn stomachtig

verlopen;

In korte

tijd is er veel ontdekt, ontwikkeld, toegepast en in het dagelijks
leven van veel вепвеп gepenetreerd. Een belangrijk kennerk van de
ze ontwikkeling is te vatten Bet de t e m

schaalvergroting: meer

gebeurt in minder tijd, net Binder materiaal of energie. Hen kan
het ook andersom zeggen: met evenveel materiaal of energie kan nu
veel meer worden verricht

of geproduceerd. Voorbeelden zijn de

computer, coinunicatieaatelleten

of de electronenmicroscoop.

De

oorzaken voor deze toegenomen belangstelling voor vooral de ge
varen en ongewenste bijverschijnselen van technologie kan men in
verschillende richtingen zoeken.

Gevoegd bij een grote bevolkingsdichtheid en het intensief gebruik
van technologische systemen betekent de bovengenoemde schaalver
groting ook dat gevolgen soms catastrofaal en onherroepelijk kun
nen

zijn. Voorbeelden

ervan zijn explosies van

LPG-opslagvaten

(Feyzin, Frankrijk, 1966: 16 doden, 90 gewonden) of de ontsnapping
van een giftige

stof als ammoniak

(Potchetstroom,

Zuld-Afrika,

1973: 16 doden, 64 gewonden). Recenter zijn de macabere industri
ële rampen in Mexico-City (1964: ongeveer 500 doden en 7000 gewonden) en Bhopal, India (1984: ongeveer 2500 doden, enige tienduizenden gewonden). Alhoewel de feitelijkheden van deze rampen waarschijnlijk al snel na de gebeurtenis zijn vergeten

*),

Is het goed

mogelijk dat van deze eenmalige gebeurtenissen met op één moment
grote aantallen doden en gewonden een sterk signaal uitgaat: technologie heeft de potentie van catastrophes.

*) Typerend voor dit 'vergeten' was een forumdiscussie op de televisie kort na het ongeval in Bhopal (NOS-Het Capltool, 9 december 1984). Geen van de aanwezige autoriteiten op het gebied van
veiligheid noch de gespreksleider maakten nog melding van het
tot op dat moment in de geschiedenis ernstigste plotselinge industriële ongeval - een LPG ontploffing in Mexico-City - dat
toch slechts één maand eerder had plaatsgevonden.

1

Dat signaal zal sterker zijn dan het signaal dat ongelukken doorgaans uitblijven. Het is Immers moeilijk te zien dat iets zich
niet voordoet! een bevinding die aan velligheidamanagement ook een
paradoxaal karakter geeft: des te beter men bet doet. des te minder men ervan merkt. Ook geldt dat de dreiging van pijn of verlies
in het algemeen een sterkere signaalfunctie heeft voor bet (evirile ven dan de mogelijkheid van plezier of winst (zie bijv. Kanouse
and Hanson, 1971).
Dat de toegenomen aandacht meer de negatieve gevolgen en potentieel schadelijke effecten betreft dan de beoogde positieve gevolgen of de verwachte voordelen kan ook ten dele worden verklaard
uit het nieuwe en min of meer onvoorziene van dergelijke gevolgen:
de kosten of lasten van vel« technologische ontwikkelingen doen
zich eerat nu, maar dat is veelal ni de baten of lusten voor.
Dergelijke nadelen of schades manifesteren zich vaak heel geleidelijk,
andere

zijn

aanvankelijk

daardoor

ook

met

niet

of nauwelijks

grote

zichtbaar

(wetenschappelijke)

en onder

onzekerheid

omgeven. 'Silent Spring' heette de bestseller van Rachel Carson
(1963), het cerate spraakmakende relaas uit de 60-er Jaren over
milieu-aantasting.
Bovendien is er niet alleen sprake van een temporele ongelijkheid
(lasten ná lusten) maar ook vaak van een ruimtelijke ongelijkheid:
de lasten onevenredig zwaarder drukkend op deze dan op gene.

Hiermee zijn niet alle factoren van belang aangeduid, laat staan
nauwkeurig in hun onderlinge samenhang als oorzaak beschreven. De
bezorgdheid onder het publiek over mogelijke schadelijke gevolgen
van technologie, over gevaren die hun veiligheid

en gezondheid

bedreigen, is in zekere zin al lange tijd object van sociaal wetenschappelijk onderzoek geweest wanneer we daartoe bijvoorbeeld
ook cultuurfilosofische studies rekenen naar bet al of niet autonome karakter van technologie en de invloed van de technologie op
de menselijke geest

(zie de bibliografie door Mitcham & Mackay,

1973).
De empirische sociale wetenechap is nog maar kort bezig zich over
verklaringen te buigen en partjes van dat veelomvattende probleem
aan onderzoek te onderwerpen.
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Er Is dan ook alle reden om die analytische belangstelling te stimuleren. 'Technological hazards' zijn, zoals Harriss, Uohenemser
& Kates (1978) schreven, al lang 'big business'. Alles bijeen geteld - kosten van preventie, management, herstel, onherstelbare
schade en verliezen bij ongelukken - schatten

zij dat voor de

Verenigde Staten op 10 tot 15X van het bruto nationale produkt.
"Technological hazards are thus (....) comparable in scope to such
major sectors of the national effort as social welfare programs,
transportation, and the national defense" (Harries, Hohenemaer en
Kates, 1978, p. 8 ) . Zo gezien geeft het genoemde feit van de geringe beschikbaarheid van empirisch sociaal wetenschappelijk onderzoek zeker te denken. Alleen al uit het oogpunt van kostenbesparing had men dergelijk onderzoek kunnen veneen. In verband met
vergunningverlening voor het (veer) in bedrijf nemen van een kerncentrale is vel eens de vergelijking getrokken tussen de onkosten
van het één week bulten bedrijf zijn van de Installaties en die
van een onderzoeksproject naar de aard van de publieke of politieke verontrusting over het in gebruik nemen van de centrale vaardoor het besluitvormingsproces korter of gerichter had kunnen verlopen (zie Fischhoff et al. 1981, hoofdstuk 10). De vooral in de
V.S. opgerichte particuliere bureau's die bemiddelen bij conflicten over bijv. milieu-aantasting zijn een voorbeeld van het nuttig
gebruik van dergelijke sociaal wetenschappelijke kennis (zie Green
et al., 1980).

Op Nederland als hoog geïndustrialiseerde natie is veel van het
bovenstaande van toepassing. Industriële veiligheid, zovel intern
(het bedrijf en de verknemers zelf betreffend) als extern (de omwonenden en het milieu betreffend), is dan ook al een aantal Jaren
een duidelijk en belangrijk onderwerp van het beleid van ondernemingen en overheden. De ARBO- vet is onder andere een neerslag van
het denken over de Interne veiligheid; het gebied van de zogenaamde externe veiligheid is, zeker als dat ruim wordt opgevat, sterk
in ontwikkeling

(cf. Indicatief Meerjarenprogramma

Milieubeheer,

1986-1990).
Het behoeft geen verbazing te wekken dat vooral de ontwikkelingen
ten aanzien van de externe veiligheid in sterke mate worden beïnvloed door het Rijnmondgebied en de daarin gevestigde belangen. De
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Rljnnond Is het meest geïndustrialiseerde gebied In Nederland. Het
bevat een wereldhaven met de daarbij behorende opslag en overslag
van allerlei goederen. Er Is een groot aantal Installaties voor
ollerafflnage en er zijn tal van chemische Industrieën gevestigd.
Al deze activiteiten brengen een aantal problemen met zich mee op
het gebied van veiligheid en gezondheid. Zo bestaan er risico's
van explosies, branden en gifwolken door eventuele Industríele
ongelukken. Is er sprake van blootstelling aan luchtvervuiling en
doen zich water- en bodemverontreiniging voor.

In hoeverre voelen mensen zich veilig bij de aanwezigheid van dergelijke gevaren? Dit Is de kernvraag van het voorliggende onderzoek, dat eveneene in de Rijnmond werd verricht. De aanleiding
voor deze studie, de precieze vraagstelling zowel als de oriëntatie die wij voor de beantwoording daarvan hebben gekozen, zullen
in I 1.2. worden beschreven en toegelicht. Hieraan voorafgaand zal
de context van onze studie In twee opzichten worden aangegeven
(t 1.1.).

1.1.

SOCIAAL WETEHSCHAPPELIJKE AANDACHT VOOR OMGEVINGSRISICO'S VAN INDUSTRIËLE ACTIVITEITEN

Hoe nu zijn de diverse sociaal wetenschappelijke benaderingen van
het thema 'industriële veiligheid' onderling te plaatsen? Wij bespreken

daartoe

kort

een Amerikaans

model

(f

1.1.1.),

waarmee

overigens ook de diverse technisch/natuurwetenschappelijke disciplines kunnen worden geordend.
Wij beperken ons vervolgens tot empirisch

sociaal psychologisch

onderzoek. Ook dit onderzoek heeft al een zekere historie, waarbij de globale probleemstelling door de tijd heen geleidelijk van
karakter is veranderd. Deze ontwikkeling - die overigens op zichzelf onderwerp van een nadere wetenschapssociologische studie zou
kunnen zijn - wordt in S 1.1.2. geschetst.

1.1.1.

Een model van ongevalsveroorzaklnn

Onderzoekers aan het Center for Technology, Environment and Development van de Clark University te Horchester, Mass. hebben een mo-
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del of structuur voorgesteld on zicht te krijgen op allerlei as
pecten

van

IndustrlSle

en

technologische

gevaren

(Hohenemser,

Kasperson & Kates, 1962). Aan de hand van dat model, dat In figuur
1.1. Is weergegeven. Is het mogelijk een overzicht te geven van de
verschillende en vaak uiteenlopende studies op dat terrein, in het
bijzonder - en dat lijkt ons zeer waardevol - van de samenhang
tussen die verschillende benaderingen.
Figuur 1.1

geeft een voorbeeld van de wijze waarop een dodelijk

ongeval kan ontstaan. Het schetst een relatie tussen een bepaalde
behoefte (hier: aan voedsel), de keuze van een middel of techno
logie, een effect en het uiteindelijke gevolg. Het voorbeeld van
figuur 1.1.

betreft een Individueel keuzeprobleem. Een dergelij

ke oorzakelijke keten heeft men ook trachten weer te geven voor
een collectief keuzeprobleem; figuur 1.1.
beeld. Analoog aan figuur 1.1
de

geeft daarvan een voor

gaat bet dan om de relatie tussen

maatschappelijke behoefte aan voedeel en - vla bijvoorbeeld

het toepassen van een bepaalde technologie voor Insectenbestrljdlng en gewasbescherming - het
van

kanker. De

algemene

ббгкотеп van sterfte ten gevolge

structuur

die

de

'Clark-onderzoekers'

voorstellen. Is tenslotte weergegeven In figuur 1.1 .
Medici en toxicologen zullen het doorgaans hebben over het einde
van de keten, van 'exposure' tot 'human and/or biological conse
quences ' met de daarop betrekking
held

hebbende

beheerslngsmogelljk-

('block'). Technische Wetenschappers zullen zich het meest

bezighouden met het middendeel van de keten, het voorkomen van
'Initiating events' en van het vrijkomen van stoffen of van on
gewenste energleoverdrscht. Ook de plaats van sociaal wetenschap
pelijk onderzoek - en van psychologisch onderzoek In het bijzonder
- naar de beoordeling van dergelijke dreigingen Is aan de hand van
deze figuren goed te belichten.

Het model als synthetisch kader

Έ Γ I S allereerst psychologisch onderzoek dat op uiteenlopende as
pecten van ongevalsveroorzsklng betrekking heeft. Er Is bijvoor
beeld onderzoek naar mogelijke ongewenste psychische gevolgen van
blootstelling aan technologische gevaren, zoals angst of verlies
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BAZARS CAUSAL SEQUENCE

1.1.a.
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.

change
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-•

human
and/or
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consequences
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Figuur 1.1. : Ongevalsketen zoals weergegeven door Bohenemeer,
Kasperson & Kates (1982).
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van geneenschapszln (bijv. Erikeon, 1976). Evenals het onderzoek
naar publiek gedrag

In noodsituaties als Industriële

dit aan het einde van de keten te plaatsen

rampen

Is

*).

Het vemogen van de mene vooruit te kunnen denken, brengt net zich
nee dat hij zich ook bezorgd kan naken over gebeurtenissen die nog
niet tot een bepaald reaultaat ('Initiating event') hebben geleld.
Gevaarlijke of beangstigende situaties zijn altijd situaties vaar
een kans bestaat op schadelijke gevolgen. Aangezien deze geschatte kans erg afhankelijk Is van de veronderstelde effectiviteit van
de beheeralngsmogelljkheden en vaak niet beter te kwantificeren Is
dan als een 'nate van geloof', kunnen er hier grote meninge- en
waarderlngBverschlllen

ontstaan.

Haar

de

een

onbezorgd

onder

blijft, voelt de ander zich bedreigd. Naar dergelijke verschillen
In de beoordeling van ongevalskansen Is veel onderzoek gedaan. In
hoofdstuk 2 zal daar ook uitvoerig op worden Ingegaan.
Om genoemde verschillen net betrekking tot ongevalsveroorzaking of
-voorkoming goed te begrijpen, zal eveneens onderzoek naar de relatie 'need—»want' nodig zijn. De cultureel antropologe Douglas
en de politicoloog Hlldavsky bijvoorbeeld hebben net hun boek Risk
and Culture (1982) de aandacht op dit cerate stadium villen richten. Zij betogen dat ve niet goed kunnen begrijpen vaarom wij ons
in het Westen over sommige risico's vel en over andere niet druk
maken wanneer we niet
samenleving

inzien boe de sociale structuur

in onze

samenhangt met het nastreven van bepaalde waarden.

'Cotnon values lead to comon fears' (Douglas Ь Vlldavsky, 1982,
p. 8 ) . Dit perspectief op de beoordeling van technologische risi
co's is rijk aan veronderstellingen

die om empirische

toetsing

vragen (Douglas, 1985). Ter llluatratle hiervan moge het volgen
de dienen.

*) Het ie dan ook niet vreemd dat de term risico in dit type on
derzoek niet centraal staat. Green, Penning-Rowsell & Parker
(1984) bijvoorbeeld prefereren de term schade ('detriment')
boven risico ('risk').
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Thompson (1981) onderscheidt In de sociale of subculturele omge
ving twee dimensies: de sterkte en de aard van groepsblndlngen. In
figuur 1.2. zijn deze weergegeven. Groepen met een sterke binding,
stelt hij, bieden weinig aanleiding of gelegenheid tot het nemen
van risico's; het wordt eerder bestraft en het Is riskant omdat
men daarmee In zekere zin groepskapltaal op het spel zet. De sterk
samenhangende groep Is daarom risicomijdend. Om soortgelijke re
denen Is de geatomiseerde groep, het

'echte' Individu, relatief

sterk risico-genegen: een mogelijke winst valt tenminste

geheel

aan hemzelf toe.

Four cultural Ы е - 1 of risk
Cuttunl

Sodai
СОІШІОЯ

Figuur 1.2.: Tier verschillende typische wijzen van zich
opstellen tegenover risico's al naargelang
de sterkte van de sociale binding en de aard
van de maatschappelijke verhoudingen.
(Bron: Thompson, 1981).

Op het eerste gezicht sluit deze analyse niet goed aan op bevin
dingen over het optreden van wat Is genoemd

'group think' (zie

Janis & Mann, 1977), een collectieve blindheid

die - zoals het

Varkensbaai Incident aantoonde - roekeloos gedrag eerder dan wel

doordacht gedrag tot gevolg heeft. De bevindingen zijn echter niet
strijdig als we Thompson als volgt verstaan: groepen net een sterke binding zijn weinig geneigd risico's te nemen welke die binding
In gevaar brengen. Er zal een sterke nelging tot conformeren zijn
en In die zin zal In dergelijke groepen weinig of geen deviant of
riskant

gedrag

voorkomen. Hen kan

zich

daarbij niettemin

zeer

goed conformeren aan een besluit of gedragslijn welke grote maar
andersoortige risico's Inhoudt, zoals mogelijke schade door het
eigen gedrag voor derden of de omgeving. Zo gezien verwijst dezelfde term (risico) bij de verschillende theoretische benaderingen dus naar verschillende soorten ongewenste gevolgen; men zou
ze als groepsintern versus groepseztem kunnen karakteriseren. De
vraag Sf een groepsbeslissing In dit 'extern' opzicht ook Inderdaad riskant in plaats van voorzichtig zal zijn, zal beantwoord
moeten worden door te kijken naar de aard van de desbetreffende
groep en van het probleem dat men tracht op te lossen.
Ook volgens Thompson (1981) is de aard van de relaties van belang.
De kern ervan is of de omgeving aan het individu opties ontneemt
en voorschrijft of dat het individu de mogelijkheid heeft opties
te kiezen en anderen voor te houden.
Met andere woorden: is het politieke regime in een groep

'top

down' of 'bottom up'? Daarmee gaan namelijk waardenorlEntaties samen: hiërarchisch respectievelijk egalitair, streven naar consensus en compromis en besloten overleg resp. naar polariteit, onderhandeling en open (Juridisch) dispuut. Z6, zegt de cultureel antropoloog, is bijvoorbeeld te begrijpen dat in Engeland het 'engineering Judgement' een beslissende rol speelt 1л de aanpak van
veiligheid, maar dat in de Verenigde Staten het principe van 'com
pensatie voor risicoblootstelling' kan floreren. Het ene principe
kan niet (tenminste nie"t in die mate) in de endere samenleving be
staan. Daarom ook, stelt Thompson, heet de Instantie die verant
woordelijk is voor de veiligheid in kerncentrales in Engeland de
Nuclear Installations Inspectorate (publiek heeft slechts behoef
te aan inspectie van elders overeengekomen normstelling en regels)
en in de V.S. de Nuclear Regulatory Comission (openbaar is juist
de regelgeving zelf: zie ook O'Rlordan, 1983).
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Het model als analytisch kader

De onderzoekers van de Clark University hebben zelf het node! van
figuur 1.1. gebruikt om een taxonomie of classificatie van technologische dreigingen te ontwikkelen. Daartoe zijn zij nagegaan hoe
een 16-tal vooral technisch/natuurvetenechappelljke
of

aspecten

van

het

ongevalsproces

empirisch

determinanten

saaenhangen

(zie

Hohenemser, Kaspereon & Katee, 1982). Deze 16 aspecten werden zoveel mogelijk z6 gekozen dat zij objectieve kenmerken van de verschillende stadia In de ongevalsveroorzakende keten representeren.
Bijv. bij

'release of materials or energy' werd gescoord op de

deelaspecten:
-

Ruimtelijke omvang van de vrijgekomen stof(fen).

-

Concentratie ervan ten opzichte van de natuurlijke achtergrond.

-

Blijvendheid of persistentie.

-

Frequentie waarmee het vrijkomen zich kon herhalen.

Voor elk van 93 technologieën met een potentieel gevaar Is daartoe
door een kleine groep deskundigen nagegaan hoe deze op grond van
In de literatuur gerapporteerd« wetenschappelijk· gegevens op een
16-tal kwalitatieve, 'harde' variabelen (steeds op logarlthmlsche
schalen) gescoord moest worden. Bij twijfel volgde discussie, ook
om eventueel de beschikbare literatuur te verduidelijken.

Het bleek dat de 16 aspecten tot S onderling onafhankelijke clusters van aspecten of 5 factoren konden worden teruggebracht: al
of niet aanwezige doelgerichtheid van de activiteit, blijvendheid
van gevolgen, cataatrofaliteli, het eventuele globale karakter van
de dreiging en de voorkomende of de geschatte jaarlijkse sterfte,
'Annual mortality'. De laatste

factor hangt dus kennelijk niet

samen met andere belangrijke karakteristieken van technologische
risico's. Dit betekent dat het mogelijke aantal dodelijke ongevallen niet predlctief is voor de totale objectieve bedreiging die er
van een technologie uit kan gaan.
Dit nu is opmerkelijk. Jaarlijkse sterfte is weliswaar opgenomen
in het

kwantitatieve

rlsicobegrip, het

z.g.

objectieve

risico,

maar het is kennelijk maar één van tenminste 5 aspecten of kwantificeerbare terreinen die ббк tot het concept van technologisch ri
sico behoren. De onderzoekers concluderen daarom over hun vereen-
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voudlglng tot 5 factoren: "At the sane time (It constitutes) a
considerable extension of the concept of technological risk frequently used by analysts" (Uohenemser, Kasperson & Kates, p. 27).
We kunnen ons nu Is het licht van het eerste deel van deze paragraaf

1.1.1. afvragen hoe het komt dat het

risicobegrip

In de

technische wereld zo eng of weinig omvattend is. Is het een 'culturele bias' voor dat vat makkelijk te tellen en te registreren
isî

Als het begrip

'objectief risico' al technisch/natuurwetenschap-

pelijk gezien complex is, wordt het belangrijk te weten op welke
gronden het publiek een technologische ontwikkeling riskant noemt.
Voor welke objectieve karakteristieken van het ongevalsproces zijn
leken gevoelig of misschien overgevoelig? Aan deze en andere vragen die het begin van sociaal wetenschappelijk onderzoek naar de
beoordeling van technologische risico's markeren, zullen wij in
hoofdstuk 2 aandacht besteden door de beschikbare empirische gegevens te bespreken. Hieronder zullen wij echter eerst

schetsen

van welke algemene ontwikkeling in vraagstelling bij dat onderzoek
sprake

is geweest

en vanuit welke verschillende

gezichtspunten

deze vraagstellingen zijn bestudeerd.

1.1.2.

Veranderende Probleemstellingen

Het beoordelen van en tot besluiten komen over technologische risico's is aan het eind van de jaren '70 onderwerp van studie aan
verscheidene onderzoeksinstellingen

en het

thema

inspireert

so-

ciale wetenschappers van uiteenlopende discipline. Als voorlopers
van het onderzoek in deze jaren "kunnen vooral onderzoekers van de
afdeling 'Geografie' van de Universiteit van Chicago in de 50 en
60-er jaren worden genoemd. Een aantal van de medewerkers van toen
heeft ook nu nog belangrijke wetenschappelijke
terrein van technologische veiligheid

posities op het

(bijv. Bob Kates en Roger

Kasperson In de V.S. aan de in S 1.1.1. genoemde Clark University; Ian Burton in Canada). Op het huidige werk van de eerstgenoemden zullen we dan ook In de volgende paragraaf nog terugkomen.
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Alhoewel de onderzoekslijn aan de genoemde afdeling geografie niet
op technologie betrekking had, was de aandacht wel gericht op gevaarsaspecten die In het latere onderzoek naar risico's van technologie ook van belang worden, zoals het beoordelen van waarschijnlijkheden. Een voorbeeld la de studie van Kates (1962). Bij vond
dat sommige bewoners van overstroomde gebieden aan het optreden
van overstromingen een zekere regelmaat toekenden en derhalve ongevoelig waren voor het wezenlijke toevalskarakter ervan. Anderen
maakten zichzelf minder onzeker door van aangebrachte beveiligingen

een

absolute

beechennlng

te

verwachten

bij

een

eventuele

nieuwe overstromingsdreiging.

De toepassing van kernenergie voor vreedzame, civiele doeleinden
is een van de eerste en belangrijkste technologieën waarbij de belangstelling van sociale wetenschappers werd gericht op de publieke aandacht voor negatieve, gevaarlijke kanten dienaangaande. Passend in de 'Atoms for Peace' campagne werd in een enkele studie
nagegaan in welke mate het nagatieve imago van civiele toepassing
was

ontstaan

door

het

militaire

gebruik

(bijvoorbeeld

Kay

&

Gltlln, 1949). Anderen verklaarden de weinig ontvankelijke houdingen vanuit anti-vooruitgang sentimenten of uit psychische onevenwichtigheid: "People who evaluated atomic energy positively
were

marked

by

a high

degree

of

psychological

(...)

effectiveness"

(Douvan & Withey, 1954).
Als enkele Jaren later voor de vreedzame toepassing van kernenergie ook duidelijke commerciële perspectieven ontstaan, neemt ook
het onderzoek toe. Het oogmerk is vaak dat van de Public Relations
(bijvoorbeeld Seeley, 1971; Robin et al., 1974). Sonnig onderzoek
richt zich zelfs uitsluitend op tegenstanders. Deze - zo veronderstelt oen - missen de noodzakelijke kennis. Het instemmen met de
technologische ontwikkeling vordt in deze studies derhalve impliciet als de vanzelfsprekende, normale reepons gezien.
Wanneer in de zeventiger Jaren de milieubeweging opkomt, wordt het
onderzoek evenwichtiger. De aandacht gaat ook uit naar het waardeaspect van opvattingen. De voorstanders - extreem gezegd - bena-
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drukken daarbij de noodzaak feiten en waarden gescheiden te houden, de tegenstanders willen wijzen op het achterliggende en onontkoombare waardepatroon van elk van belde posities (bijvoorbeeld
Mazur,

1973; Stallen & Meertene,

1979; Eiser & Van der Pligt,

1979).

In tabel 1.1. ie deze verandering van probleemstelling en de daarbij overwegende bedoeling schematisch weergegeven. Het is wel gesteld dat de
problemen

toepassing van kernenergie en het bestuderen van de

daaraan

verbonden

een

technologische ontwikkelingen

'pathfinder

vervult

role' voor

andere

(bijv. HSfele, 1974). Het

is in dat licht gezien niet verrassend dat verscheidene huidige
onderzoekers op het terrein van de beoordeling van technologische
risico's zich dan ook in eerdere instantie met vraagstukken van
beoordeling van gevaren van kernenergie bezig hebben gehouden.

Ook in het onderzoek naar de (publieke) beoordeling van technologische risico's is een ontwikkeling van probleemstellingen te onderkennen. We bespreken ook deze ontwikkeling kort.
De conflicten rondom het bouwen en in gebruik nemen van kernenergiecentrales maar ook het toenemende aantal problemen rond andere
Industriële processen en technologische ontwikkelingen met gevaren voor het milieu, voor omwonenden of voor de consument

(zie

voor een aantal gevalsbeschrijvingen bijv. Lawless, 1977) maken
het thema 'risico's' langzaam tot een herkenbaar zij het niet duidelijk afgebakend multidisciplinair onderzoeksveld. Rove's "Anatomy of Risk" (1977) is de eerste omvangrijke poging tot een systematische beschrijving van problemen bij
analyse

als bij

zowel

evaluatie en management

identificatie

en

van risico's. Hij kan

daarbij nog nauwelijks beschikken over specifieke op dat onderwerp
gerichte sociaal wetenschappelijke studies.
In 1981 verschijnt echter het internationale
'Risk Analysis' dat in zijn 2

kwartaaltijdschrift

jaargang al twee thentanuDmers op-

neemt voornamelijk gewijd aan de (sociaal) psychologische optiek
op problemen van het beoordelen van veiligheid van

industriële

processen en risico's van technologie.
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OBJECT OF RESEARCH

CENTRAL QUESTION

A. Nuclear Power

1. Why are some
people opposing
the peaceful
use of nuclear
power?
2. Which wrong knowledge do opponents have?
3. In which respects do pro's
and anti's differ

B. Technological
Risks

DOMINANT VIEW

CONTRARY VIEW

Undoing nuclear power
from Its negative military Image.
Promoting the
(commercial)
use of nuclear
power.
Separating
facts from
values

1. How are risks
perceived by
the public?

Demonstrating
the gap between objective and subjective risks.

2. Why are some
risks not accepted (and go sone
undetested)?

Proving the
Irrationality
of public responses to
technology.

3. How much weight
should public
perceptions of
risk have in
administrative
policy?

Improving the
efficiency
of regulatory
policy with
due respect to
the market
forcee.

Stressing
the inevitably evaluative aspect of any
position.
Demonstrating the complexity of
risk judgements.
Differences
between expert and lay
notion.
'Acceptable
risk' Is a
decision problem. Individual and
collective
decision making are essentially
dissimilar.
Exploring opportunities
for public
Involvement
In various
strategies of
regulation.

Tabel 1.1. : Schets van variatie In probleemstellingen en daarbij overwegende
bedoelingen in sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar beoordeling van kernenergie en van technologische risico's.
(Bron: Stallen & Tomas« forthcoming).

U

De probleemetelling die vooral aan de eerste sociaal wetenschappelijke studies naar de beoordeling van technologische

risico's

ten grondslag ligt, is ogenschijnlijk recht toe recht aan en vanzelfsprekend: hoe ziet het publiek technologische risico's?
In het Nederlands wordt hiervoor het ongelukkige, maar illustratieve anglicisme

'risico perceptie' gebezigd. Ongelukkig en on-

juist omdat risico's niet direct zintuiglijk waar te nemen zijn
en in die zin dan ook niet objectief vast te stellen zijn. Illustratief omdat de technologen aan de term risico al verschillende
maar steeds duidelijk natuurvetenschappelljke betekenissen hadden
gegeven, bijv. kans op een bepaalde schade(lijke gebeurtenis). De
begrippen objectief risico en subjectief risico doen dan ook hun
intrede en het ia aan de sociale wetenschapper na te gaan waardoor
het laatste niet met het eerste risico samenvalt en hoe die kloof
te overbruggen valt. De beantwoording stokt al gauw bij de eerste
vraag. Bet begrip

'risico' (bijv. Slovlc, Fischhoff

stein, 1980) of riskantheid

& Llchten-

(Vlek & Stallen, 1979a) blijkt com-

plexer dan gedacht. Ook al blijkt er wel het éën en ander op de
wijze waarmee het publiek met statistische informatie omgaat, aan
te merken (bijv. Tversky & Kahneman, 1983) - overigens In dat opzicht ook wel op de experts zelf (Tversky & Kahneman, 1971) - de
publieke opvatting van risico is niet te herleiden tot een eenvoudige formule als kans χ gevolg.
De bevinding dat een ijking van het zogenaamde subjectieve risico
aan een objectieve maatstaf niet mogelijk is - waarmee ook de be
tekenis van wel bepleitte risicoschalen als de schaal van Richter
(zie Struycker Boudler et al., 1985) op losse schroeven komt te
staan - leidt tot een zekere scheiding der geesten. De eerderge
noemde kloof blijkt nu vooral een communlcatiekloof te zijn.

De bovengenoemde studies van 'risico perceptie' waren theoretisch
geïnspireerd door besliskundige denkbeelden. Onder invloed daarvan
groeit geleidelijk het inzicht dat de eigenlijke vraag niet is hoe
groot het risico is of - beter - hoe riskant men de keuze voor een
activiteit vindt, maar hoe aanvaardbaar men die riskante activiteit en daarmee het risico acht (zie Derby & Keeney, 1981). Een
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nieuwe probleemstelling wordt zo weliswaar geformuleerd, maar al
naar gelang aan welke kant van de kloof men het probleemveld bekijkt, wordt deze probleemstelling verschillend

geïnterpreteerd.

Wie sterk met de zijns Inziens objectief veelal geringe risico's
sympathiseert, - of vindt dat dergelijke risico's naast alle voordelen van de technologie geen gewicht van betekenis In de schaal
leggen - hoopt door onderzoek de Irrationaliteit van de publieke
afwijzing van of angst voor bepaalde technologische risico's aan
te tonen. Aan de overzijde staat men op bet standpunt dat riskante
activiteiten die men zelf kan verkiezen te ondernemen, onvergelijkbaar zijn met riskante activiteiten aan de eventuele gevaren
waarvan men door anderen wordt blootgesteld.

We zijn hiermee aangeland bij de stand van zaken in de beginjaren
tachtig. De kloof is nog niet overbrugd, en het slaan van bruggen
wordt ook bemoeilijkt door gebrek aan daadwerkelijke belangstelling van de zijde van de overheid voor een gedegen sociaal wetenschappelijk onderzoekeprogranma
nische/natuurwetenBchappelijke
communicatieprobleem

naast

de wel bestaande tech-

onderzoekeprogranma's. Dat

er een

is, wordt wel onderkend maar dan vooral op-

gevat als voorllchtingeprobleem:
mensen bang voor gevaren van

In hoeverre maken de media de

technologie

(bijv. Kuttechreuter,

Gutteling & Wiegman, 1985)? Hoe zijn technische/statistische gegevens over technologische risico's beter over te dragen? (Covello, Von Wlnterfeldt & Slovic, 1986).
Met deels dezelfde geest wordt een nieuwe (probleem)stelling betrokken: Welk gewicht moet aan de publieke beleving van (onveiligheid van industriële activiteiten of technologische processen
worden toegekend? Hoe kan de beleidsmaker zich er voldoende rekenschap van geven? In hoeverre houdt een eventueel daarmee te bereiken verbetering van de besluitvorming ook een verbetering van
de veiligheid in? Deze vragen worden bijvoorbeeld op een werkbijeenkomst van een aantal Nederlandse deskundigen,

representatief

voor industrie, overheid en onderzoeksinstellingen, tot de belangrijkste gerekend
sprake

van

(RMNO, 1985). Natuurlijk is er ook hierbij nog

verschillende

richtingen

waarin

men

een

oplossing
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zoekt: enerzijds een grotere efficiëntie In de besluitvorming en
uitvoering van beleid, anderzijds een grotere participatie aan of
Invloed van publieke overwegingen op het vaststellen van de hoofdlijnen van het beleid zelf.

VRAAGSTELLING EN OPTIEK VAN DIT ONDERZOEK

De In de vorige paragraaf al aangesneden kwestie van een vermeende kloof tussen de objectieve en subjectieve risico's heeft ook
In Nederland de gemoederen beziggehouden. Het la de directe aanleiding geveest

tot een tamelijk omvangrijke, tweeledige onder-

zoeksinspanning. Aan de ene kant werd daarin door psychologisch
onderzoek het zogenaamde subjectieve risico nader bestudeerd (Vlek
& Stallen, 1979a). De psychologische deelstudie - die In het volgende hoofdstuk nader zal worden besproken - verd opgebouwd op
basis van duidelijke besliskundige ideeën. Aan de andere kant verd
getracht aan de hand van statistische ongevalsgegevens een zo goed
mogelijke schatting te geven van de feitelijke overlijdensrisico's
waaraan de Nederlander bloot staat (Visser, 1979).
Eën van de belangrijkste oogmerken van beide studies was een conceptuele zuivering van en daardoor wellicht een grotere samenhang
tussen diverse gehanteerde begrippen en benaderingen te bewerkstelligen. Dit doel verd naar onze mening In redelijke mate bereikt.
Met stelligheid kan dan ook sindsdien bijvoorbeeld worden geschreven:
"
risico is geen begrip zoals bijvoorbeeld gewicht,
lengte of helderheid, variabelen waarover In de psychofyslca veelvuldig perceptie-onderzoek is gedaan en waarover in
de psychologische handboeken gestandaardiseerde psychofysische functies zijn te vinden. Risico, als functie van kans
op en omvang van een mogelijk verlies of ongeval, is slechts
te objectiveren voorzover kan worden voldaan aan de condities van het frequentistische kansbegrip, er consensus bestaat over de omvang en ernst van de effecten ën men het
eens is over de onderlinge afveging van kans en omvang. Wil
men zulk 'objectief risico' vergelijken met 'subjectief risico', dan zullen beide begrippen In exact dezelfde termen
gedefinieerd moeten zijn. Daarbij is het de vraag of die
termen het beste ontleend kunnen worden aan een statistisch-economisch model dan wel aan een cognltlef-psychologisch model voor het beoordelen van riskante situaties."
(Kuyper & Vlek, 1964, p. 21).
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1.2.1.

Vraagstelling

Mede op grond van de uit bet bovengenoemde Nederlandse risico-onderzoek gewonnen Inzichten kon de behoefte worden gearticuleerd
aan onderzoek waarin een complementair aspect van de publieke beoordeling van risico's verbonden aan technologische en Industriële
activiteiten belicht zou worden, te weten onderzoek naar de beleving van risico's en gevaren In termen van angst of gevoelene van
onveiligheid. Eventuele angstgevoelens kunnen uiteraard

een be-

langrijk gevolg van een technologische ontwikkeling zijn > waarmee
men dan ook In beleidsbeslissingen rekening zal willen houden. Om
dat echter goed te kunnen doen, dient men te beschikken over de
taal en Instrumenten om voldoende betrouwbaar vast te kunnen stellen hoe serieus en hoe wijd verbreid dergelijke gevoelene In feite
zijn. Aangezien een dergelijke taal niet bekend was, werd getracht
daarin te voorzien door een wetenschappelijk onderzoek op dit terrein te entameren.
Aan het huidige onderzoek liggen In wezen drie vraagstellingen ten
grondslag. Deze kunnen als volgt worden geformuleerd:
1. In welke mate voelen Kljnmonders zich onveilig bij de technologische en Industriële bedrijvigheid In hun gebied?
2. Welke

plaats nemen dergelijke

gevoelens van onveiligheid

In

het dagelijks leven van de Rljnmonders In, hoe belangrijk zijn
ze In vergelijking met allerlei andere zaken waarover mensen
zich gewoonlijk druk maken?
3. Hoe gaan mensen met eventuele gevoelens van onveiligheid om?
Vraagstelling 1 en vooral 3 zijn duidelijk vanuit het disciplinaire gezichtspunt van de psychologie te beantwoorden. Zij zullen In
dit proefschrift uiteraard centraal staan. De tweede vraagstelling
daarentegen, waarvan tijdens het onderzoek duidelijk werd dat deze meer dan de andere twee voor het beleid van belang werd geacht,
blijkt zich niet naar een discipline «f theorie te willen schikken. Op het daardoor gecreëerde spanningsveld

zullen wij bij de

beschrijving van de desbetreffende meetinstrumenten en de resultaten nader ingaan (zie 5 6.2.1. en verder).
Kuyper & Vlek (1984) noemen een 6-tal functies van psychologisch
risico onderzoek:
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"a) de verheldering van begrippen, methoden en variabelen, die
nodig Is voor het tot stand komen van een éénduidige taal
waarin vanuit verschillende disciplines kan worden gesproken,
geoordeeld en beslist over riskante technologische activiteiten;
b) het categoriseren van riskante activiteiten op een zodanige
wijze dat een psychologisch gedifferentieerd veiligheidsbeleid mogelijk wordt;
c) het karakteriseren en begrijpen van rolverschillen en discrepanties in visie tussen groepen van betrokkenen (beleidsmakers, publiek, belangengroepen en dergelijke) met betrekking
tot een gegeven riskant keuzeprobleem;
d) het leveren van gegevens over probleemvisies, en over verwachtingen en waardeoordelen over mogelijke gevolgen van (potentieel) betrokken bevolkingsgroepen ten behoeve van politieke besluitvorming;
e) het voorspellen van publieke reacties op voorgenomen beleidsbeslissingen;
f) het begrijpen van mogelijke discrepanties tussen de persoonlijke risicobeoordeling van bepaalde groepen mensen en de
uitkomsten van technisch-statistische risicoschattingen".
(Kuyper & Vlek, 1984, p. 30).
Het moet worden verwacht dat de resultaten van dit onderzoek vooral dienstig zullen zijn voor meer conceptuele helderheid en een
betere communicatie

tussen publiek, bestuurders en veiligheids-

experts; in termen van de door Kuyper & Vlek genoemde functies
moet men vooral denken aan functies a, d en f.

Optiek

De drie vraagstellingen nopen allereerst tot onderzoek naar de affectieve of emotionele aspecten van de beoordeling
beleving) van industriële

(ook wel: de

(on)veiligheid. Het is te contrasteren

met het cognitieve accent dat bijvoorbeeld in de besliskundige benadering wordt gelegd (zie ook S 2.4.3.).
Emoties nu worden nogal gemakkelijk irrationeel genoemd en daarom
niet ter zake verklaard. Emoties heten dan een slechte raadgever,
zijn wisselvallig. Emoties zijn echter niet per definitie ongeordend en onvoorspelbaar. Strongman (1978) bespreekt een 30-tal theorieën over emoties. Emoties zijn er altijd, soms als koele deskundigheid, soms als verhitte onenigheid. Er kan redelijk over gesproken worden en dan kan ook blijken dat rationaliteit en emotionaliteit niet eikaars absolute tegenpolen zijn. In het begrip
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'voorkeur' raken ze elkaar (zie ook Koch, 1976). Met het huidige
onderzoek willen ve laten zien dat men over gevoelens van onveiligheid verstandig kan praten; men kan er niet zonder meer alles
over beweren. In zeker opzicht is daarom juist waar het gaat om
zaken als angst

en onveiligheidsgevoelens

een wetenschappelijke

aanpak erg gewenst.

De noodzaak van een theoretisch gezichtspunt

Wat zijn gevoelens van onveiligheid? Hoe kan men ze vaststellen?
Wanneer is iemand écht bang? Waaruit blijkt dat, wat moet zo iemand doen of gedaan hebben? Voor de een is iemand echt bang als
hij de koffers voortdurend

gepakt heeft, voor de ander als hij

kalmerende middelen slikt. Of is het degene die zich nooit in het
industriegebied zal ophouden, is het de vrouw die voortdurend over
de gevaren van de industrie praat, of zij die er juist nooit over
praat? Deze vragen mogen al duidelijk maken dat er niet slechts
één manier van kijken of observeren is, noch dat er maar één opvatting bestaat

over wat

een gevoel van onveiligheid

eigenlijk

is. WIJ zullen om deze vragen te kunnen beantwoorden vóóraf een
gezichtspunt

moeten

innemen, een theoretische

oriëntatie moeten

kiezen. Alleen dan is goed te zien waarom bepaalde reacties zoals
een antwoord op een vraag of een kruisje op een formulier tijdens
een vraaggesprek onderling samenhangen. Deze keuze zal in positieve zin in hoofdstuk 3 worden beargumenteerd. Een negatieve keuze,
inhoudende dat bepaalde oriëntaties niet geschikt werden geacht,
zullen wij in deze paragraaf verwoorden. Daarbij

is een tweede

element van de vraagstellingen van belang, namelijk de expliciete
interesse in een psychisch proces van ontstaan en omgaan met gevoelens van onveiligheid.

De interesse van de opdrachtgevers voor het huidige onderzoek in
de derde vraagstelling stoelde op concrete problemen opgedaan bij
de communicatie van risico's en gevaren tussen beleidsambtenaren
en

veiligheidsdeskundigen

enerzijds

en het

publiek

anderzijds.

Wanneer mensen bijvoorbeeld op een hoorzitting over de vestiging
van een Industrie zeggen dat zij zich onveilig voelen, dat nu 'de
maat vol is', wat zeggen zij dan eigenlijk, wat gaat er in hen om?
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En meneen die geen bezwaren laten horen, voelen die zich evenzeer
bedreigd maar zijn zij te zeer door andere emotiee ín beslag genomen om die bezorgdheid of angst nog duidelijk te uiten? Hebben zij
dergelijke gevoelens verdrongen of onderdrukt? Of zijn die gevoelens gewoon afwezig?
Ogenschijnlijk strijdige onderzoeksresultaten kunnen soms eenvoudig consistent worden gemaakt door te stellen dat de betreffende
personen iets anders zeggen dan zij in werkelijkheid vinden. Zo
veronderstelde Defares (1980) op grond van bevindingen uit het Geintegreerde Milieu Onderzoek in Rijnmond dat bewoners van Pernis
op kunstmatige wijze mentale spanningen verminderen of problemen
oplossen: Pernis was blijkens een aantal objectieve milieu Indicatoren een relatief sterk bedreigd gebied en toch waren de bewoners
het minst geneigd tot verhuizen en voelden zij zich over het geheel genomen het meest tevreden met hun omgeving. De redenering
hierbij Is dan dat de bewoners aanvankelijk deze bedreiging ook
als zodanig hebben ervaren, daar echter niets tegen hebben weten
te doen, zich vervolgens machteloos zijn gaan voelen en zich bij
de situatie hebben neergelegd en de woonsituatie dan als 'normaal'
zijn gaan beschouwen.
Het zal duidelijk zijn dat de juistheid van een dergelijke redenering zorgvuldig moet worden getoetst gezien de belangrijke implicaties voor het veiligheidsbeleid

in een bepaald gebied. Het is

ëén van de belangrijkste doeleinden van de onderhavige studie een
dergelijke toets uit te voeren en het daarvoor benodigde instrumentarium te ontwerpen.

De beperking van een theoretisch gezichtspunt

Gezien bovengenoemde aandacht voor emotionele en motlvationele aspecten van de beoordeling van veiligheid hebben wij enkele andere
benaderingen van stress afgewezen.
Er is niet gekozen voor een fysiologische oriëntatie, gebruikmakend van indicatoren als hartslagfrequenties, bloeddruk, hormonale afscheidingen, e.d.. De keuze van een van deze als indicator
van stress Is ook nogal arbitrair (Brousseau & Hallinger, 1961).
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Ook wordt er geen medisch gezichtspunt Ingenomen waarbij de Interesse allerlei somatische of lichamelijke klachten betreft blijkend uit geneesmlddelengebrulk of artsenbezoek. Een overweging die
hierbij heeft meegespeeld. Is dat bij eerder onderzoek onder de
bevolking van de Rijnmond (Openbaar Lichaam Rijnmond, 1976) gebleken was dat verschillen In ervaren lichamelijke gezondheid weinig
of niets van doen hebben met verschillen In de beleving van het
milieu en van milieuverontreiniging. Ook objectieve mllieukenmerken vertoonden In deze studie geen samenhang met de lichamelijke
gezondheid. Bij een ander vergelijkend onderzoek bleek overigens
wel dat aandoeningen van de luchtwegen in Vlaardingen (industrieel, stedelijk) lichtelijk vaker voorkomen dan in Vlagtwedde (niet
industrieel, landelijk); in hoeverre dat verschil te wijten is aan
industriële luchtverontreiniging of aan verontreiniging uit andere
bronnen als verkeer, blijft echter vooralsnog de vraag (Van der
Lende & Schouten, 1981).

De keuze voor het richten van de aandacht op het psychische proces dat ertoe leidt dat Iemand (tijdene een vraaggesprek) zegt of
laat merken zich al of niet veilig te voelen, brengt met zich mee
dat in het onderzoek niet voor allerlei uiterlijke gedragingen (te
denken valt aan vandalisme en apathie e.d.) na zal worden gegaan
of en zo ja, in welke mate die veroorzaakt worden doordat men zich
bedreigd voelt. Het

is zelden mogelijk uit gedrag direct voor-

keuren en opvattingen af te leiden zonder dat men een aantal ongetoetste assumpties maakt

(zie Fischhoff et al, 1961). Het zijn

Juist de assumpties die het interne psychische proces betreffen
welke ons nu Interesseren.
In dit onderzoek zal de aandacht tenslotte ook maar in zeer beperkte mate uitgaan naar de meting

аЪ externe factoren of omstan

digheden waardoor gevoelene van onveiligheid worden of zouden kun
nen worden opgeroepen. Men kan hierbij denken aan het nagaan van
de invloed van sociale factoren zoals de diverse vormen van infor
matieverschaffing

(bv. massamedia)

of

de mate waarin

de eigen

werk- en/of woonomgeving ten aanzien van de industriële veiligheid
gelijkgestemd is. De reden hiervoor is deels van practische aard:
de beperktheid van tijd en de te beschikking gestelde middelen.

22

Deels Is de reden Inhoudelijk van aard. Bet heeft weinig zin te
onderzoeken door welke factoren een effect of verschijnsel zich
voordoet als het verschijnsel zelf nog niet goed vastgesteld en
gemeten kan worden. Een goede beantwoording van vooral de eerste
ons gestelde beleidsvraag zou ons Inziens te zeer In het gedrang
komen door tegelijk ook dergelijke externe factoren In de meting
te moeten betrekken. Dit ligt waarschijnlijk anders bij de derde
beleidsvraag. De trljze waarop mensen met hun onlustgevoelens omgaan, wordt

stellig beïnvloed

men heeft. In ons onderzoek

door de sociale verhoudingen

die

Is de aard van een dergelijke soci-

ale context niet als zodanig geobserveerd of gemeten; het onderzoeksmodel zelf heeft daar overigens wel aanknopingspunten voor
geboden (zie bijv. { 7.2. en ( 8.2.). WIJ zijn ons er van bewust
geweest dat wij door de gekozen onderzoeksaanpak het risico liepen een in werkelijkheid ook en wellicht vooral ook sociale problematiek te individualiserend te hebben weergegeven. Dit risico
leek ons echter aanvaardbaar.
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PSYCHOLOGISCH ONDERZOEK BETREFFENDE PUBLIEKE BEOORDELING VAS RISI
CO'S VAN TECHNOLOGIE

In de Verenigde Staten, Engeland, Duitsland en Nederland Is de af
gelopen 10 Jaar door psychologen onderzoek gedaan

naar het risi

cobegrip, d.w.г. naar de vljze van beoordelen van risico's van

*)
technologische processen of ontwikkelingen

. Zoals In het voor

gaande hoofdstuk werd gesteld, is dit onderzoek de eerste poging
om antwoord te geven op de vraag hoe het publiek technologische
risico's beoordeelt. De resultaten van dat onderzoek zijn ook nu
nog van belang, niet in het minst omdat dezelfde vraag nog steeds
met dezelfde Intentie of vanuit hetzelfde gezichtspunt (zie tabel
1.1.) wordt gesteld. De desbetreffende studies zijn alle min of
meer expliciet gemodelleerd naar het technische risicobegrip, ri
sico als kans (F) maal gevolg (V). We zullen daarom voor ons over
zicht in dit hoofdstuk deze structuur volgen.
Hoe goed schatten leken kansen? (S 2.1.) Welke rol speelt die kans
In het psychologische begrip van riskantheid?

(( 2.2.) Op welke

(andere) gronden wordt iets riskant genoemd? (( 2.3.) Ten aanzien
van de eerste vragen bestaan nogal verschillende meningen en wor
den onderzoeksbevindingen dienaangaande door collega-onderzoekers
soms slordig weergegeven (zie b.v. Upton, 1982). Deze tussenstap
kan dan gemakkelijk tot onjuiste weergave in publieke media lei
den, waardooi de publieke discussie over technologische risico's
niet eenvoudiger wordt

(Stallen, 1982). In de laatste paragraaf

zullen we ingaan op de vraag op welke gronden een risico accepta
bel wordt gevonden. We zullen de desbetreffende studies bespreken
onder twee rubrieken: die waar vraagstukken van (eigen) veiligheid

*) We laten hier het onderzoek naar de beoordeling van het risico
van aankoop en/of gebruik van (consumptie)goederen en naar het
risico van ondernemen buiten beschouwen. Het eerste is te ex
clusief productgericht (zie bijv. Bettman, 1973; Derbaix,
1983), het tweede betreft niet de oriëntatie van het publiek
en gaat bovendien doorgaans van een vaststaand risicobegrip als
(semDvariantle uit. Ook de beoordeling van gevaar en onveiligheid van produktieprocessen door werknemers op de arbeidsvloer,
het terrein van de z.g. interne veiligheid, valt buiten de beschouwing.
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of (persoonlijke) aanvaardbaarheid worden opgevat als een oordeel
over of beoordeling van een omstandigheid

({ 2.4.1.) en die waar

dat wordt benaderd als uitdrukking van een behoefte of voorkeur
({ 2.4.2.). Belde oriëntaties

zullen daarop

tot slot

onderling

worden gecontrasteerd (S 2.4.3.).

2.1.

HET SCHATTEN VAN KANSEN OF FATALE ONGEVALLEN

Een van de discussiepunten in de wereld van 'risk assessors' betreft het vermeende verschil tussen

'actual and perceived risk'

(zie Covello et al., 1963). In dergelijke discussies wordt dit
verschil vaak toegespitst op het kansbegrip, bijv. door de bewering dat het publiek In tegenstelling tot deskundigen geen reële
voorstelling heeft van de werkelijke kans of risicocijfers

(zie

ook tabel 1.1.). De vraag is nu: is dat inderdaad zo? We zullen
het beschikbare materiaal daartoe hieronder ordenen.

Het schatten van frequenties

Lichtenstein et al. (1978) lieten studenten voor elk van 41 oorzaken het gemiddelde aantal doden per Jaar schatten. Vergeleken
met het gemiddelde aantal feitelijke slachtoffers bleken de (geometrisch) gemiddelde schattingen van de studenten bij lage feitelijke frequenties

te hoog

en bij hoge

te laag. Morgan

et al.

(19Θ4) repliceerden deze resultaten met succes, waarbij zij nauw
keuriger data voor de feitelijke ongevalsfrequentles gebruikten.
Het verband tussen feitelijke frequenties en persoonlijk geschat
te frequenties wordt door deze auteurs weergegeven als een kwa
dratische functie; of dit echter ook voor elke reeks van indivi
duele schattingen het geval was, werd niet gerapporteerd. Gegeven
de tamelijk grote spreiding in de schattingen van de studenten
onderling voldoet bij Morgan с в . , voorzover met het blote oog
valt te zien, anders dan bij Lichtenstein с.s. een lineaire func
tie ook goed. Renn (1981) rapporteerde soortgelijke bevindingen,
zij het met een onderschatting pas bij een zeer hoge feitelijke
frequentie. Ook Vlek & Stallen

(1979e) vonden bij

ondervraging
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van een groot aantal bewoners van een Industriegebied aanwijzingen van zowel over- als onderschatting; zij constateerden daarnaast dat de correspondentie tussen feitelijke frequenties en persoonlijk geschatte of verwachte aantallen doden absoluut

gezien

niet groot is. Von Winterfeldt, John & Borcherding (1981) rapporteerden bij een logarithmische weergave dezelfde tendens.

Hoe accuraat nu schat de leek ongevalefrequenties? Het antwoord
moet waarschijnlijk
vooral niet

zijn: absoluut

ten aanzien

gezien niet

erg

nauwkeurig,

an zeer grote feitelijke ongevalsfre-

quenties (zie ook Daamen e.a., 1985). Dit laatste echter is ook
een signaal dat het psychologische model voor

'kansschsttingen'

bijgesteld moet worden. Maakt men de assumptie dat psychologisch
gezien het verschil tussen 10 en 20 groter is dan tussen 100 en
110, dan is de logarithmische weergave van genoemde onderzoeksdata bij Lichtenstein et al. en Morgan et al. goed verdedigbaar.
Als de data van Vlek en Stallen zo worden weergegeven (zie Stallen

& Tomas,

1984),

wordt

eveneens

een

goede

overeenstemming

verkregen, zij het nog steeds met enige overschatting van lage
en onderschatting van hoge frequenties.

Interessant is dat hetzelfde verschijnsel door Vlek en Stallen ook
gevonden werd voor schattingen door deskundigen

*) op

het terrein

van technologische veiligheid. Hun gemiddelde schattingen bleken
weliswaar lichtelijk beter dan die door het publiek maar vertoonden toch hetzelfde over- en onderschattlngeverschijnsel

(Vlek &

Stallen, gerapporteerd in Stallen & Tomas, 1984).
Von Winterfeldt, John & Borcherding

(1981) - die overigens hun

risicostlmuli ook nauwkeuriger beschreven - vonden onder studenten voor de samenhang tussen feitelijke, berekende schatting en
persoonlijke

schatting, waarbij

beide

schattingen

gelogarithmi-

seerd verden, een mediane correlatie van 0,80. Vlek & Stallen

*) Dat wil zeggen veiligheidsfunctionarissen van bedrijven of gemeentelijke en regionale overheidsinstanties, die deelnamen aan
een vervolgcursus veiligheidskunde.
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(1979a) ondervroegen bewoners van het Rijnmondgebied

en rappor-

teerden voor schattingen van overlljdensfrequentles een gemiddelde concordantle-coëffIciïnt van 0,56. Met andere voorden: de persoonlijke
tusaen

schattingen

van

de verschillende

jaarlijkse

mensen

sterfte

onderling

wel

stemnen
In

doorgaans

grote

lijnen

overeen.

Het schatten van kansen

Indien men de assumptie zou willen maken dat personen bij hun frequentleschattlng onderling dezelfde populatie voor ogen hebben gehad, dan kan men bovengedane uitspraken ook opvatten als kansultspraken. Deze assumptie 1ε echter twijfelachtig en een minder In
directe meting van het hanteren van het kansbegrlp Is gewenst. In
dat opzicht zijn twee Nederlandse onderzoekingen relevant.
Vlek & Stallen

(1979a) hebben In het al genoemde onderzoek ge

tracht ook op een meer directe wijze grip te krijgen op het per
soonlijke kansbegrip.

Zij lieten hun respondenten voor alle 26

paren van 8 activiteiten aangeven bij het ondernemen van velk van
die twee activiteiten voor Iemand "de kans om binnen 10 jaar daar
aan te overlijden" het grootste was (zie tabel 2.1.). Deze stimu
li verden In 28 paarsgewijze combinaties aan respondenten voorge
legd met de vraag om steeds de stimulus met de grootste overlijdingskans aan te vijzen. In termen van het Clark-model

(zie de

eerdere figuur 1.1.) is deze stimulusbeschrijving als een van de
velnige correct. Niet alleen omdat het steeds een activiteit be
treft maar vooral ook omdat de gevraagde schattingen zo betrekking
hebben op een duidelijke populatie: degenen die tot die activiteit
besloten hebben. Door deze nadere voorvaarde zouden we hier willen
spreken van een conditioneel-kansbegrip.

Aan de hand van dergelijke paarsgewijze vergelijkingen was het mo
gelijk per persoon de

waarschijnlijkheidsrangorde voor de 6 acti

viteiten te construeren. Het bleek dat ruim 2/3 van de ondervraag
den hun kansbegrip

zeer consistent en duidelijk tot uitdrukking

hadden weten te brengen. Het bleek echter ook dat er tussen de
respondenten onderling nagenoeg géén overeenstemming was over wat
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"DE KANS OM BINNEN 10 JAAR TE OVEBLIJDEN IS HET GROOTST":

1. Voor Iemand die neer dan 15 sigaretten per dag rookt.
2. Voor Iemand die polltle-agent 1ε In een grote stad.
3. Voor Iemand die woont op enige afstand van een kerncentrale
die In bedrijf 1ε.
Α. Voor Iemand die bijna elke dag 1 uur auto rijdt In steden
en op snelwegen.
5. Voor Iemand die woont in de nabijheid van een opslag-instal
latie van vloeibaar aardgae (NLG).
6. Voor iemand die geregeld electrleche apparaten gebruikt en/
of zelf repareert.
7. Voor iemand die bijna elke dag veel en vet eet.
8. Voor iemand die bijna elke dag voedsel eet dat bereid 1ε
uit chemisch bespoten land- en tulnbouwprodukten.

Tabel 2.1.: Acht 'overlljdensmogelijkheden' gebruikt als beoor
delingemateriaal door Vlek i Stallen (1979a).

de meer en wat de minder waarschijnlijke doodsoorzaak zou zijn
(concordantie-coëfficiënt
genstelling

tot

0,10). Dit laatste is eventueel in te-

een nlet-condltioneel

kansbegrip

Indien uit

de

schattingen van jaarlijkse sterfte tenminste een dergelijk kansbegrip

afgeleid

mag

worden. Over

dergelijke

schattingen

bleek

hierboven wel een grote mate van overeenstemming tussen personen.
Midden (1966) legde een landelijke steekproef voor elk van een 9tal door hem nader omschreven ernstige gevolgen de uitspraak voor:
"Als wij in Nederland kernenergie op ruime schaal gaan toepassen
voor het opwekken van electrleche stroom dan leidt dat ertoe dat
er een zodanig ongeluk plaatsvindt

dat dit ernstig gevolg zich

voordoet". Vervolgens stelde hij de vraag of de persoon op een
verbale antwoordschaal wilde aangeven "hoe groot U de kans op een
zodanig ongeluk acht". De meeste respondenten achtten deze kans
zeer groot. Het is echter door de formulering van de vraag en van
de antwoordmogelljkheid niet duidelijk hoe deze respons gelntepreteerd moet worden: als een oordeel over de kans dat het beschreven ernstige gevolg zich voordoet gegeven het zodanige ongeluk of
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als een oordeel over de kans dat het beschreven ernstige gevolg
zich voordoet gegeven de betreffende toepassing van kernenergie In
Nederland. Elders werd echter ook de vraag gesteld "Hoe vaak denkt
U dat er (bij die schaal van toepassing) een ongeluk plaatsvindt
waarbij 1000 mensen overlijden als gevolg van dit ongeluk?" Ongeveer een derde antwoordde "dat gebeurt gemiddeld

1 keer per 10

jaar", een ander derde deel oordeelde 1 keer per 100 jaar. Midden's conclusie "Een groot deel van de bevolking acht zeer ernstige ongelukken zeer waarschijnlijk"

(Midden, 1986, p. 210) wordt

door deze laatste respons geschraagd; met de overige kansuitspraken is zij echter niet noodzakelijk in overeenstemming en zou gezien het belang van de conclusie - nader onderzoek gewenst zijn.

Conclusies

Op grond van bovenstaande onderzoekingen zijn naar onze mening de
volgende conclusies te trekken:
1. Over het gemiddelde jaarlijkse aantal doden/jaar voor een reeks
van uiteenlopende activiteiten lopen de schattingen in het publiek qua orde van grootte onderling niet erg uiteen. Absoluut
gezien echter zijn de schattingen vaak onnauwkeurig.
2. Schattingen

lopen sterk uiteen bij een preciezer kansbegrip,

nl. de kans dat iemand komt te overlijden gegeven dat hij aan
een bepaalde activiteit ie blootgesteld. De meeste mensen hebben voor zich wel een duidelijk idee wat meer en minder waarschijnlijk is maar hun volgorde wijkt doorgaans (erg) af van
de rangorde van anderen.
3. Gemiddeld lage overlijdensfrequenties worden over het algemeen
wel overschat, gemiddeld hoge frequenties onderschat.

De theoretische en eventuele praktische betekenis van deze resultaten lijkt ons de volgende. Als we rekening houden met de vaak
grove aanduiding van de ongevalsoorzaak, het feit dat aan de berekening

van

de extreem

lage

feitelijke

frequenties

juist

ook

grote onzekerheid kleeft (zie Morgan et al., 1984), dat lage frequenties nu eenmaal makkelijker zijn te overschatten dan te onderschatten - hetgeen een kunstmatige vertekening

(artefact) kan
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veroorzaken - en tenslotte en vooral dat de resultaten

slechts

op over personen gemiddelde schattingen betrekking hebben, valt
vooralsnog niet

te zeggen dat leken veel noch weinig

feitelijk

juiste kennis hebben van ongevalefrequenties. Het Is dan ook onjuist op grond van deze studies te concluderen dat "risk levels
and their probability

in an average year are perceived relativ-

ely correctly by the public", zoals Renn (1983, p. 53) doet.

Het publiek heeft, zo zou men in zijn algemeenheid vel kunnen
stellen, In deze een zeker gevoel voor verhoudingen. Het publiek
heeft het echter moeilijk een dergelijk gevoel voor verhoudingen
correct tot uitdrukking te brengen. Een voorbeeld daarvan is dat
informatie

over

waarschijnlijkheden

vetten van logica
& Kahnemann
perts

in

strijd

met

elementaire

In de kansberekening vordt verwerkt. Tversky

(1983) laten zien hoe zovel door leken als door ex-

(bijvoorbeeld

bij het hanteren

van

scenario's) daartegen

gezondigd wordt en hoe moeilijk het is deze fouten bij zichzelf
te onderkennen en daaropvolgend ook niet meer te maken.
Maar waar heeft dat gevoel mee te maken? Wat heeft het eigenlijk
te maken met de beoordeling van risico's? Dat is uiteindelijk de
sociaal

wetenschappelijk

cruciale

en

interessante

vraag

(zie

Midden, Daamen & Verplancken, 1983; Vlek, 1984).

KANSSCHATTING EN HET BEGRIP 'RISKANTHEID'

Een groep Amerikaanse onderzoekers liet studenten, leden van een
politieke vereniging, zakenlieden, en een vijftien-tal

personen

die beroepshalve met de beoordeling van risico's te maken had (experts), een 30-tal bronnen van gevaar op hun riskantheid beoordelen. Voor 25 ervan beschikten zij tevens over de feitelijk opgetreden of analytisch geschatte jaarlijkse overlijdenefrequenties.
Zij

concluderen:

"De

gemiddelde

beoordeling

(van

riskantheid,

FJS/AT) door experts hingen zo zeer met de statistische of berekende frequenties samen dat we redelijkerwijs kunnen zeggen dat
de experts onder het risico van de activiteit of technologie het
jaarlijkse aantal slachtoffers verstaan. De beoordeling van dit
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risico door leken blijkt daarentegen slechte matig samen te han
gen met het jaarlijkse sterftecijfer; het Ie dus mogelijk dat ri
sico voor hen niet synoniem Is met het aantal fatale ongevallen"
(Slovlc, Flschhoff & Llchtensteln, 1979, p. 19).
De onderzoekers zijn vervolgens nagegaan of leken hun Idee over
al of niet riskant wellicht baseren op het gemiddelde sterftecij
fer dat zij In hun hoofd hebben, een zogenoemd 'subjective fatllIty estimate' dat - zoals we boven zagen - soms afwijkt van het
statistische getal. Wat bleek? Dat ook deze persoonlijke kansschat
ting niet veel samenhang vertoonde met de

rlskantheldsoordelen.

Bij kernenergie verwachtte men over het algemeen het minste aantal
dodelijke ongevallen maar het werd gemiddeld wel als de meest ris
kante

technologie

aangemerkt.

Slovlc

c.s. concluderen

dan: "We

kunnen dus de stelling verwerpen als zouden leken risico's wel aan
Jaarlijkse sterftecijfers gelijk willen stellen maar dat zij daar
bij fouten maken. Kennelijk betrekken zij naast het aspect van
Jaarlijkse sterfte andere aspecten In hun beschouwing van het ri
sico".
Een kritiek punt in deze studie van Slovic c.s. blijft de onge
nuanceerde aanduiding van de doodsoorzaken. Stimuli zijn zo vaag
als 'Pesticiden', 'Kernenergie', 'Zwemmen' en 'Crote bouwwerken'.
Ook biedt alleen een analyse op basis van over een groep gemiddel
de schattingen op zich geen voldoende grond om hun conclusie zon
der meer te onderschrijven. In enkele studies is overigens wel ge
vonden - zoals wij In І 2.1. al opmerkten bij de bespreking van de
samenhang tussen geregistreerde of berekende frequentie en persoon
lijke schatting van die frequentie - dat bevindingen op basis van
groepsgemiddelde gegevens ook geldig bleken voor individuen afzon
derlijk.

Von Winterfeldt et al. (1981) vroegen hun proefpersonen oordelen
over elk van 14 activiteiten, waarbij deze activiteiten nauwkeurig
waren geformeerd als individueel te ondernemen activiteiten. Zij
vonden tussen beoordeelde riskantheid enerzijds en de kans (gelogarithmlseerd) dat iemand komt te overlijden als gevolg van het
één Jaar lang ondernemen van de activiteit anderzijds een mediane
individuele correlatie van 0,49 onder Amerikaanse studenten en van
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0,70 onder Duitse studenten. Deze mediane correlaties waren steeds
beduidend zwakker als het in plaats van de genoemde persoonlijke
sterftekans ging om het geschatte aantal sterfgevallen per jaar
(0,13 resp. -0,07) of om een schatting van het aantal doden bij
het ergst denkbare ongeval met die activiteit (-0,21 resp. -0,22).
De betekenis van de gegeven schatting bij deze laatste vraag naar
het ergst denkbare ongeval - en daarmee van de gerapporteerde correlaties - is overigens onduidelijk gegeven de individuele aard
van de activiteit waarop die schatting toch betrekking moest hebben.

De onderzoekers van de Clark University hebben hun 93 technologieën (zie p. 10) ook door leken op de 16 variabelen van hun causale model (figuur 1.1) laten beoordelen. Tegelijkertijd vroegen
zij naar de vermeende riskantheid. Hohenemser (1983) rapporteert
als resultaat

dat

"the only dimension of hazard

correlation with the global variable

that

shows no

'perceived risk' is annual

mortality" (p. 326). Vergeleken met de scores van experts, zegt
Hohenemser,

zijn de

schattingen

van

leken

op de

16 objectieve

kenmerken van de gevaarsketen gecomprimeerd: zij onderkennen over
het algemeen niet de geweldige spreidingen of grootte-orden zoals
de wetenschappers dat doen. Naar de mening van de Clark-onderzoekers mag men stellen dat "in a very broad sense people can understand the dimensions of hazard that we define, but that there are
important differences between lay and scientific judgements of our
scales" (p. 325).

De aanpak van Slovic c.s.. Von Winterfeldt e s . en de Clark-onderzoekers kan men 'extern' noemen: de betekenis van een begrip,
hier: riskantheid, wordt achterhaald door het in verband te brengen met metingen van andere, verwante noties. Er is nu ook een
andere methode, die men wel als 'interne' analyse aanduidt. Deze
berust op het hanteren van multidimensionale schaaltechnieken en
werd

op het

terrein van risicobeoordeling

door Vlek & Stallen

vooral veel gebruikt

(1979b). De psychologische betekenis of in-

32

houd van een begrip wordt dan achterhaald door te kijken In welke
mate een aantal personen datzelfde begrip

(vandaar: Intern) In

verschillende situaties ook hetzelfde gebruikt. De aannemelijke
veronderstelling wordt dan genaakt dat Iemand die de verschillen
de (nauwkeurig omschreven) situaties A, B, C, D In termen van bij
voorbeeld riskantheid ordent als A, C, B, D daarbij wel aan Iets
anders gedacht zal hebben dan de persoon die de situaties rangor
den t als B, A, C, D.
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Figuur 2 . 1 . : Configuratie van riskante a c t i v i t e i t e n op basis
van oordelen over riskantheid.
(Bron: Vlek & Stallen, 1979a).
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Figuur 2.1. geeft de posltlee van de 26 riskante activiteiten uit
de studie van Vlek en Stallen veer In een psychologische ruimte
welke door een dergelijk Interne analyse werd geconstrueerd.
Op grond van deze afbeelding stellen die auteurs dat men bij een
oordeel over riekantheid blijkbaar de volgende twee dlaensiee In
beschouwing neemt: "omvang van een mogelijk c.q. denkbaar ongeval",

(In figuur 2.1. toenemend van rechts naar links) en "ma-

te van georganiseerde beveiliging"

(In de figuur toenemend van

onder naar boven). Deze

laatste mag men ook Interpreteren

"mate

beheersbaarheid"

van

persoonlijke

of

als

"voorstelbaarheid"

van een mogelijk ongeval (Stallen & Vlek, 1980). Over het belang
van de eerste beoordellngsgrond, zo concluderen de onderzoekers,
lopen de meningen tussen respondenten onderling niet erg uiteen;
verschil van mening bestaat er wel over het belang van de tweede.
Bij de In het begin van de paragraaf besproken 'externe' analyses
bleken er geen aanwijzingen voor een systematische relatie tussen
geschatte overlljdensfrequentle en de gemiddelde beoordeelde riskantheid te zijn. Ook In de door een Interne analyse gereconstrueerde conceptuele ruimte kon door Vlek & Stallen geen duidelijke
kansfactor

worden

aangewezen. De

beheersbaarheid' of vermijdbaarheid

2

dimensie van

'persoonlijke

doet daar nog het meest aan

denken, waarbij het dan vooral - in termen van figuur 1.1.
sproken

-

de persoonlijke

beheersbaarheid

van

een

ge-

'initiating

event' lijkt te betreffen en niet zozeer die van de blootstelling
gegeven het vrijkomen van stoffen of energie.

Alvorens een conclusie te fomuleren over de rol van het kansaspeet in de beoordeling van riskantheid, moeten we ook bij de studie van Vlek en Stallen een kanttekening plaatsen. De formulering
van hun stimili, ni. als een activiteit in plaats van als een Produkt

of vaag aangeduide technologie, is theoretisch

dan bij Slovlc, Fischhoff en Lichtenstein

duidelijker

(1979). Verder is ook

hun analyse methodiek geavanceerder en doet zij meer recht aan
Individuele verschillen dan bij anderen. Niettemin

is het door

hen gekozen besliskundig perspectief niet consequent aangebracht.
Immers, uit

de verzameling van 26 riskante activiteiten blijkt

dat zij er toch van zijn uitgegaan dat individueel te ondernemen
activiteiten (bijvoorbeeld "in bed roken voor het slapen gaan")
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qua riskantheid vergeleken konden worden met activiteiten waartoe
In zekere zin collectief wordt besloten (bijv. "autogas (LPG) opslaan voor verkoop bij tankstations in steden"). Empirisch bleken
deze twee soorten riskante activiteiten ook door de respondenten
in het onderzoek van Vlek en Stallen onmiddellijk als ongelijk van
aard te worden gezien. Zelf formuleren Vlek & Stallen (1979a) dan
ook als suggestie: "Vergelijkingen van de ernst van maatschappelijke/industriële risico met die van de risico's van persoonlijke/individuele activiteiten zijn niet goed te maken" (p. 172).
Op grond van het hierbovenstaande betoog zijn, lijkt ons, de volgende conclusies te trekken ten aanzien van de rol die het kansbegrip speelt In het oordeel over de riskantheid van een activiteit.

1. Persoonlijke schattingen van het gemiddelde aantal doden/Jaar
behorende bij een Individuele activiteit spelen nagenoeg geen
rol in de publieke beoordeling van het risico of de riskantheid verbonden aan een dergelijke activiteit.
2. Persoonlijke schattingen van het gemiddelde aantal doden/Jaar
behorende bij een collectief te kiezen activiteit spelen een
zeer beperkte rol In de publieke beoordeling van het risico of
riskantheid verbonden aan een dergelijke activiteit.
3. In de publieke beoordeling van de riskantheid van een individuele activiteit speelt kans een rol als voorwaardelijke kans:
de kans op overlijden gegeven het ondernemen van die activiteit.
4. In de publieke beoordeling van de riskantheid van een collectief te kiezen activiteit speelt de omvang

(afschrikwekkend-

heid) van de gevolgen van een ongeval een belangrijke rol.
ANDERE GRONDEN VAN HET BEGRIP ' RISKANTHEID '
De empirische vraag "op grond waarvan noemt iemand iets riskant?"
is in feite een oorzakelijke vraag en veronderstelt dus tenminste
enige theoretische opstelling vóóraf op grond waarvan de onderzoeker gaat zoeken. De verschillende studies zijn in dit opzicht
echter nogal beperkt. Slovic, Fischhoff

& Lichtenstein

(1980)
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beperken zich tot onderzoek naar nu eenmaal veelvuldig genoemde
variabelen; Von Winterfeldt, John & Borcherding

(1981) richten

zich zonder nadere theoretische toelichting op het kansbegrip en
geven

daardoor

geen

vraag: "what would

antwoord

op de door

be the most

henzelf

wel

gestelde

'natural' interpretation

people

give to risk?" (p. 279).

De resultaten van Vlek & Stallen (1979a) enerzijds en Slovic e s .
anderzijds zijn met elkaar in overeenstemming te brengen, ook al
verdeo zij via geheel verschillende methoden verkregen. Uitgaande van de brede verzameling riskante technologieën en activiteiten die deze beide groepen onderzoekers gebruikten! blijkt riskantheid vooral te berusten op de ernst van de eventuele gevolgen: Slovic c.s. benoemen het als de mate waarin een eventueel
ongeval gevreesd wordt ('dread'). Door Vlek en Stallen wordt het
belangrijkste

aspect

van

het

begrip

riskantheid

als

negatieve

waardering van de "omvang van een mogelijk c.q. denkbaar ongeval"
geïnterpreteerd. Ook het onderzoek van Kuyper, Boekhoudt & Vlek
(1964) onderstreept
belangengroepen
riskantheid

dit: voor al de verschillende

rondom LPG

van

een

ondervraagde

en SO- gebruik hangt de beoordeelde

10-tal activiteiten

sterker net

de

omvang

van een eventueel ongeval samen dan met de kans op dat ongeval

.

Als een tweede, tenminste ander kenmerk of karakteristiek van beoordeelde riskantheid wijzen de Aberikaanee onderzoekers op de mate waarin de risico's van betreffende technologie bekend ("known
precisely

by

the

persons

exposed")

of

begrepen

(bijvoorbeeld

"known to science") zijn. Dit is ons inziens duidelijk verwant
aan wat de Nederlandse onderzoekers als tweede aspect van riskantheid zagen: "mate van georganiseerde beveiliging", welke empirisch
sterk samen bleek te hangen met de "persoonlijke onvemiJdbaarheld" en de "onvoorstelbaarheid" van eventuele nadelige gevolgen
of schade (Zie Stallen & Vlek, 1980). Figuur 2.1. bracht deze dimensies al in beeld.

*) De eerdere kritiek op het gebruik van een inhomogene stlmulusverzameling is overigens ook op dit onderzoek van toepassing.
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Ook Von Wlnterfeldt, John & Borcherdlng (1961) zijn nagegaan welk
van de 3 variabelen het meest net de beoordeling van rlskantheid
samenhing:
1. geschatte individuele overlijdenskans gegeven ondernemen van de
activiteit;
2. totale jaarlijkse sterfte ten gevolge van die activiteit en
3. aantal doden betrokken bij een "worst, most disastrous accident
that vas 'reasonably possible'".
De eerste variabele vertoonde wel samenhang met riskantheid, de
andere twee niet. We hebben het hierover in de vorige paragraaf
al gehad. Interessant Is echter toch nader in te gaan op hoe de
beoordeelde riskantheid met de 3e genoemde variabele

samenhing.

Wij geven om dit te verduidelijken de resultaten van het Duitse
deel van het onderzoek van Von Wlnterfeldt

c.s. op een speciale

manier veer: hun configuratie hebben vij in figuur 2.2. twee maal
gespiegeld zodat de assen gelijk gericht zijn aan die van figuur
2.1. De oriëntatie van de Duitse figuur stemt nu opvallend overeen met de configuratie uit het Nederlandse onderzoek.
In figuur 2.2. is door Von Wlnterfeldt с.s.een stippellijn getrok
ken die in de voorden van deze auteurs een onderscheiding aan
brengt

tussen

"individual activities

that have a high

fatillty

probability and affect only a fev (...)

and collective activities

that have a low fatillty probability

and possibly affect many"

(p. 281)

. De onderzoekers concluderen dat het geschatte aantal

doden bij een catastrofaal ongeval voor het ene deel van hun sti
muli ('coal' tot 'nuclear plant') wel met riskantheid samenhangt,
voor het andere deel echter niet. Bij nadere inspectie blijken
het nou juist ook die andere stimuli

('car' tot

'stuntman') te

zijn waarvoor een sterke samenhang van rlskantheid met individu
ele voorwaardelijke overlijdenskans geconstateerd kon worden.

*) Nu wringt de schoen want de hier 'collectief' genoemde acti
viteiten waren toch expliciet - dat was immers de kern van de
gehele studie-opzet - als individuele activiteiten geformu
leerd en ter beoordeling voorgelegd.
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Figuur 2.2.: Correlatie tussen gemiddelde rlskantheldsoordelen en gemiddelde schattingen van dodelijke
ongevallen. (Bron: Von Wlnterfeldt et al., 1981;
hun figuur Is door ons 2 χ gespiegeld).

Ook Green
van

een

(1979) rapporteert een dergelijke bevinding op basis
reeks

onderzoekingen
ervaren

van

empirische

maakten

persoonlijke

studies. Ce

steeds een
onveiligheid

duidelijk
en

studenten

uit

onderscheid

ervaren

zijn
tussen

maatschappelijke

bedreiging. Het eerste bleek te voorspellen uit vermeende onge
valskansen

en kans op overlijden

gegeven het ongeval. De mate

van ervaren maatschappelijke bedreiging bleek het best te voor
spellen uit het jaarlijkse aantal ongevallen en het maximum aan
tal doden dat men bij een ongeval voor mogelijk hield. Uit on
derzoek van Green, Brown & Goodsman

(1963) blijkt

dat de twee

typen gevaren ook door het Engelse publiek als verschillend van
aard worden gezien.
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Bovenstaande Inzichten Boeten, gevoegd bij de al eerder gerapporteerde bevindingen en het daarbij door ons geleverde commentaar,
ons Inziens tot de vaststelling lelden: het risicobegrip heeft met
betrekking tot Individuele activiteiten vaarblj men zelf een zekere controle kan uitoefenen over "Initiating events" en/of haar
"exposure to materials or energy" (zie de Hazard Causal Sequence
In figuur 1.1.) een andere Inhoud dan met betrekking tot activiteiten waarbij van een dergelijke beheersbaarheid géén sprake Is.
Korter gezegd: risico's van Individueel te ondernemen activiteiten, waarbij men

zelf

tot op zekere hoogte

begingebeurtenissen

kan bepalen, zijn - hoe ook analytisch gekwantificeerd - van een
andere kwaliteit of (psychologische) orde dan risico's van collectief te kiezen activiteiten. Het Is niet zinvol deze kwantitatief
te vergelijken.

DE (PERSOONLIJKE) AANVAARDBAARHEID TAN RISKANTE ACTIVITEITEN

Beperken we ona, zoals ook In de vorige paragrafen, In hoofdzaak
tot de Individuele beoordeling van aspecten van riskante activiteiten door leek, expert of politicus - en sluiten we dus de maatschappelijke beoordeling of collectieve besluitvorming

aangaande

risico's hier buiten -, dan is de tweede belangrijke vraag (zie de
Inleiding op hoofdstuk 2) op dit terrein: op welke gronden wordt
een risico al of niet acceptabel gevonden?

Aanvaard risico versus aanvaardbaar risico

Het is alvorens specifieke studies te bespreken van belang even
stil te staan bij het wel genaakte onderscheid tussen aanvaardbaar en aanvaard risico, niet in het minst vanwege de politieke
implicaties die het onvoldoende onderschelden van de twee termen
kan hebben. De bedoeling van de bestudering van aanvaarde risico's is een objectieve grondslag te geven voor maatschappelijke
besluitvorming, waarbij wordt verondersteld

dat de maatschappij

zich door vallen en opstaan in het verleden optimaal aan risico's
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en gevaren heeft aangepast. Van een aanvaard risico is strict genomen dán sprake vanneer de activiteit waaraan het risico is verbonden, is aanvaard, dat wil zeggen wanneer de activiteit daadwerkelijk wordt of werd ondernomen. Aanvaard risico wordt direct
verbonden aan het al of niet voorkomen van gedragingen in heden
of verleden. In de literatuur wordt dit ook vel 'revealed preferences' of 'bootstrapping' genoemd (cf. Fischhoff et al., 1981).
De psychologisch

interessante vraag

is echter wat men voor de

toekomst uit dat gedrag kan of mag afleiden. Dit veronderstelt
inzicht
van Renn

in hoe het gedrag tot stand

is gekomen. Een experiment

(1981) maakt dat duidelijk. Personen die één van drie

testgeneesmlddelen

'kozen' te slikken,

rapporteerden minder li-

chamelijke bijverschijnselen dan zij die door de proefleider een
van de drie middelen kregen aangewezen. Het gedrag (te weten het
slikken) was in alle gevallen dus identiek, de verschijnselen (In
zeker opzicht het gedrag in ruime zin) echter niet. Vooral deze
vraag moet daarvoor worden beantwoord: in hoeverre heeft men zelf
tot een bepaald gedrag besloten, in hoeverre hebben omstandlgheden daartoe gedwongen

*)

Studies volgens de benaderingswijze van 'aanvaard risico' nu worden gekarakteriseerd door het ontbreken van een duidelijke psychologische theorie, hetgeen dan ook leidt tot zeer betwistbare conclusies. Een voorbeeld van dit type onderzoek is de al enigszins
klassieke studie van Starr (1969). Het directe verband dat deze
pionier op het terrein van risico-onderzoek op basis van observatie van allerlei verleden gedragingen legde tussen vrijwilligheid
enerzijds en acceptatie van risico's anderzijds is op het bovengenoemde punt van een twijfelachtige vrijwilligheid bekritiseerd
(bijv. McLean, 1982; Otway & Cohen, 1975, door wie de studie ook
in empirisch opzicht werd bekritiseerd). Het begrip 'vrijwillig

*) Dergelijke vragen zijn overigens niet alleen object van empirisch sociaal- psychologisch onderzoek. De wijsgerige antropologie bijvoorbeeld worstelt met de fundamentele of existentiële kant van deze vragen en resultaten van psychologisch
onderzoek zullen uiteindelijk ook tegen het licht van daar
gerijpte visies over vrijheid van handelen en vrije wil moeten worden gehouden.
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risico' wordt echter ook door sommigen die de kritiek op Starr beamen wel ongenuanceerd gebruikt: herhaaldelijk valt te horen dat
de risico's van deelname aan het verkeer - in tegenstelling tot
bijvoorbeeld die van het wonen nabij een chemisch bedrijf - vrijwillig zijn.
Dit probleem bij de Interpretatie van 'aanvaard risico' wordt niet
opgelost door een vermeende eenstemmigheid onder bet publiek aan
te roepen betreffende het karakteriseren van riskante activiteiten in termen van vrijwilligheid, zoals Lital et al. (1983) doen:
"However, in most cases there is a rather clear choice as to what
we believe the vast majority would assign as the proper characteristic" (p. 215). Alhoewel hun werk een verbetering

is van het

eerdere onderzoek van Starr (1969) en van Rove (1977) en, zoals
zij ook zelf stellen, als basis kan dienen voor een discussie over
niveau's van aanvaardbaar risico, zal die discussie toch staan of
vallen met de houdbaarheid van de psychologische theorie waarbinnen de geobserverde gedragingen werden geïnterpreteerd. Lital c.s.
verwijzen daarvoor direct naar bevindingen van onderzoekers die
het al of niet aanvaarden van risico's als aanvaardbaarheid hebben bestudeerd.

Het begrip 'aanvaardbaar' (dus 'te aanvaarden') risico is psychologisch beter bruikbaar omdat het nadrukkelijk naar mogelijkheden
voor gedrag verwijst: het risico kán aanvaard worden. Wanneer de
psychologische theorie voldoende sterk en specifiek is, mag men
verwachten dat het risico ook inderdaad zal worden aanvaard; dat
wil zeggen, dat de desbetreffende activiteit zal worden ondernomen of voortgezet.
Bieronder zullen een aantal studies worden besproken waarin men
heeft getracht over de (persoonlijke) aanvaardbaarheid van risico's uitspraken te doen uitgaande van een theorie waarin het gezichtspunt van afwegen van mogelijkheden en wenselijkheden centraal is gesteld. Dit gezichtspunt past binnen één van twee perspectieven: enerzijds een perspectief op vooral motivationele processen

en

het

bevredigen

(§ 2.4.1.) en anderzijds

van

soms

conflicterende

een perspectief

op vooral

behoeften
cognitieve
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processen en het beoordelen van soms sterk verschillende omstandigheden (S 2.4.2.). Met deze twee perspectieven hangen, zoals we
in S 2.4.3. zullen betogen, ook andere verschillen in optiek samen.

2.4.1.

Aanvaardbaar risico opgevat als persoonlijke beoordeling van situa tlekenmerken.

De benadering van aanvaardbaar risico als volgend uit de beoordeling van kenmerken van een riskante activiteit treft men nadrukkelijk aan bij onderzoekers die als theoretisch kader de psychologische besliskunde kiezen.
Vlek

(1984) bijvoorbeeld

formuleert

het aldus: "Which level of

risk is acceptable depends upon which alternative course of action
in a risky choice problem is most attractive, or best rejectable"
(p. 7).
Ook sommig waarderlngs- of attitude-onderzoek toont qua structuur
en object van onderzoek een perspectief op aanvaardbaar risico als
gebaseerd op de beoordeling van eltuatiekeranerken.

Besliskundige benadering.

De eerste onderzoekingen waarin expliciet de publieke beoordeling
van

risico's

(nog

steeds: van

industriële/technologische

aard)

werd bestudeerd, zijn alle door deze besliskundige optiek geïnspireerd. Er is sprake van kansen, gevolgen, risico's en (verwachte)
voordelen. Het

idee van het tegen elkaar afwegen van mogelijke

voor- en nadelen is doorgaans in de concrete onderzoeksopzet ook
aanwezig, maar het vervolgens expliciet kiezen tussen gedragsal-

*)
tematleven of opties Is meestal afwezig . Een ontwerp voor onderzoek vaarln deze oriëntatie duidelijk zichtbaar is, is weergegeven in figuur 2.3.

*) In hoofdstuk 1 werden overige punten van kritiek op deze studies besproken qua aard van gehanteerde stimuli en het gekozen
niveau van analyse.
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Figuur 2.3.: Beslissingetheoretiscbe ordening van 32 risico
aspecten. (Bron: Vlek & Stallen, 1979a. p. 57).

Vermoedelijk de meest bekende studies met

een besliskundig ge

zichtspunt zijn die van Decision Research, een Amerikaanse onder
zoeksgroep van het eerste uur. Uit een reeks van eigen onderzoe
kingen concluderen Slovlc et al. (19Θ3), dat mensen bereid zijn
veel risico's te accepteren wanneer de voordelen gemoeid met de
betreffende riskante activiteit groot

zijn. Hoe groter het ver

meende voordeel, des te groter de tolerantie voor risico's.
Dit accent

op de voordelen wordt ook door andere onderzoekers,

bijv. Vlek & Stallen (1979a) en Renn (1983) gelegd. Eerstgenoemden vinden

dat

de psychologische

ruimte waarin

een aantal in

dustriële, maatschappelijke en persoonlijke activiteiten wat hun
vermeende voordeligheid/nut betreft kunnen worden geplaatst nagenoeg identiek is aan de ruimte waarin die activiteiten voor wat
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hun aanvaardbaarheid betreft gerangschikt kunnen worden. Dit resultaat

is vooral frappant

omdat deze

'ruimtee' gereconstrueerd

verden uit antwoordpatronen van twee geheel onafhankelijke steekproeven. De onderzoekers veronderstellen dan ook dat mensen bij
de vraag naar de aanvaardbaarheid van dergelijke activiteiten kennelijk aan dezelfde aspecten denken als bij de vraag naar de vermeende voordeligheid of het verwachte nut (ook al wordt wellicht
over het belang of gewicht van die aspecten bij de ene vraag anders gedacht dan bij de andere).

Er is in deze overigens

duidelijk sprake van groepskarakteris-

tieke verschillen. Vlek & Stallen (1979a) vinden dat personen in
bestuurlijke

groepen

of

werkzaam

in

de

economlsch-conaercieie

sector meer gewicht toekennen aan het maatschappelijk nut van industriile activiteiten waarmee zekere risico's gepaard gaan dan
personen uit de sfeer van ondervijs. welzijn of wetenschap. Deze
laatste tillen zwaarder dan de eerstgenoemden aan de potentiële
gevaren. Dezelfde bevinding werd gedaan door Cotgrove (1982).
Kuyper & Vlek (1964) en Kuyper, Boekhoudt

& Vlek (1984) hebben

zich In meer detail met groepsspecifieke beoordelingen van aanvaardbaarheid,
hun

resultaten

riakantheid
met

en voordeligheid

betrekking

tot

bezig gehouden. Ook

aanvaardbaarheid

illustreren

dat m^n duidelijke verschillen kan vervachten tussen groepen: voor
sommigen hangt aanvaardbaarheid van riskante activiteiten sterker
samen met de veronderstelde riskantheid, voor anderen sterker met
verwachte voordelen. Tabel 2.2. bijvoorbeeld laat zien dat de aanvaardbaarheid van het transport van SO. in tankauto's voor personeelsleden van de SO, verwerkende bedrijven

(in niet-management

functies), vakbondsleden

de

en

omwonenden

van

SO. verwerkende

suikerindustrie sterker met de vermeende riskantheid ervan samenhangt dan met aspecten van voordeligheid of nut. Voor een ondervraagde groep van ambtenaren van het Ministerie van Economische
Zaken lijkt

dit Juist

omgekeerd, zoals ook voor een groep van

werknemers in de S02 verwerkende suikerindustrie zelf : de eerstgenoemden leggen daarbij een accent op de maatschappelijke baten,
voor de werknemers overweegt het individuele voordeel.
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a) Tussen haakjes aantallen Tespondenten per groepering.

Percentages waarmee voorspeller-variabele per groepering het
hoogste set 'aanvaardbaarheid' correleert (bron: Kuyper,
Boekhoudt i Vlek, 1984).

Harks & Von Hlnterfeldt

(1984) deden onderzoek naar opvattingen

onder kustbewoners betreffende riskantheid

enerzijds en nuttig

heid anderzijds (en hun onderlinge verhouding) van olleborlngen
voor de kust. Zij gebruikten daarbij expliciet een besllsslngsanalytlsche methodiek, namelijk de Simple Multi Attribute Bating Tech
nique (SMART). Overigens: ook deze onderzoekers voerden dit weer
niet zo consequent door dat zij de door SMART geïmpliceerde beslissing over aanvaardbaar risico onderzochten aan de hand van een
keuze door één

en dezelfde persoon tussen alternatieve boorloca-

tles of wijzen van oliewinning.
Verschillende bevolkingsgroepen, waaronder die wonend nabij een
feitelijke boorlocatie, beoordeelden

aspecten van

de feitelijk
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voorgestelde en van een mogelijke andere boorlocatie. In overeenetenming met de bevindingen bij omwonenden uit eerder door ons besproken studies is hun bevinding dat de houding van de door een
boorlocatie

in hun buurt meest

'bedreigde' bevolkingsgroep, te

weten de kustbewoners, naar deze bewoners zelf zeggen meer door
de gevreesde risico's dan door de mogelijke voordelen werd bepaald. BIJ het bepalen van hun oordeel over de aanvaardbaarheid
van een mogelijke boorlocatie ver van hun gebied, dat wil zeggen
zonder eventuele directe bedreigingen voor zichzelf, gaven deze
bewoners desgevraagd echter te kennen dat daarbij aan (dezelfde)
mogelijke voordelen en

(dezelfde) vermeende risico's een gelijk

gewicht toegekend zou moeten worden. Dit is niet verwonderlijk:
als de risico's de persoon zelf betreffen, zal daar meer belang
aan worden toegekend dan wanneer deze anderen betreffen. De auteurs maken

echter aannemelijk dat

álle bevolkingsgroepen, dus

niet alleen de direct bedreigde personen, in feite - dat wil zeggen blijkens analyse

door de onderzoekers

in tegenstelling tot

blijkens 'eigen zeggen' - hun oordeel over de aanvaardbaarheid en
wenselijkheid
hun

van olleboringen

beoordeling

ervan. Daarbij
de

van

en

dan

door

de

leek men vooral van mening

mogelijkheid

voordoen

risico's

toch sterker lieten bepalen door

niet

dat

op

over

zich

ongewenste

de mate

van

mogelijke

voordelen

te verschillen over

gevolgen

ongewenstheid

zich

zullen

zelf van

de

diverse risico's.

Op grond van bevindingen als hierboven wordt wel gepleit voor een
minstens even grote aandacht voor de psychologische beoordeling
van voordeligheid/nut als voor de beoordeling van riskantheid. Dit
pleidooi past ook goed in de tendens om te verlangen dat van bijv.
beleidswijzigingen

zowel de vermeende voor- als nadelen worden

aangegeven. Daartoe heeft bv. het Amerikaanse presidentiële 'Office of Management and Budget' onlangs opdracht gegeven zowel een
handboek voor de beoordeling van risico's alewel voor de beoordeling van voordelen te doen samenstellen. De bijdrage van Fischhoff
& Cox (1985) in het handboek "Benefits Assessment: The State of
the Art" verzamelt het verspreid voorhanden empirische materiaal
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en geeft de eerste aanzet tot theorievorming op dit nieuwe terrein. Het lijkt ons ook gezien dergelijke ontwikkelingen van belang dat onderzoek als hierboven besproken meer consequent plaatsvindt binnen de beleden theoretische context van een duidelijke
keuze tussen aangeboden of voorhanden alternatieven.

Algemene Waarderings-benaderlng

Verscheidene onderzoekers concentreren zich niet op het vaststellen van dimensies waarop uiteenlopende riskante situaties worden
beoordeeld en onderling vergeleken, maar op het vaststellen van
de concrete waarden die (soms ook in termen van dergelijke dimensies) aan riskante situaties worden toegekend. Het betreft in dit
onderzoek meestal een analyse van een globale
slecht, positief- negatief) van een object

evaluatie

(goed-

of activiteit: deze

globale evaluatie wordt voorspeld uit de produkten van veronderstellingen of waarschijnlijkheidsoordelen over een kenmerk van het
betreffende object

of activiteit met

de positieve

of negatieve

waardering van dat kenmerk. Risico'e en vermeende voordelen van
een technologie kunnen dan in deze benadering worden opgevat als
negatief respectievelijk positief gewaardeerde mogelijke kenmerken
of aspecten van die technologie

(cf. Subjective Expected Utili-

ties; Fishbeln & AJzen, 1975).
Als typische representant van deze benadering van riskante activiteiten kunnen studies aan het eind van de Jaren 70 van voor- en
tegenstanders van het civiele gebruik van kernenergie worden genoemd

(Otway & Fishbeln, 1977; Stallen & Meertens, 1979; Thomas

et al., 1980). Deze studies hebben met eenzelfde oriëntatie en in
grote lijnen ook volgens eenzelfde analyse model de persoonlijke
beoordeling van risico's van kemenergietoepassing onderzocht.

Stallen en Meertens ondervroegen (mannelijke) wetenschappers werkzaam op universiteiten. Zij vonden dat voor- en tegenstanders in
deze

groepering

vooral verschilden

In hun

opvattingen

over de

waarschijnlijkheid dat zich schade of anderszins negatieve gevolgen zouden voordoen. In samenhang daarmee bleken voor- en tegenstanders ook duidelijk te verschillen in hun opvattingen over het
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belang van het technologisch kunnen voor sociale en maatschappelijke ontwikkeling In het algemeen. Onder deze wetenschappers bleken voor- en tegenstanders In veel geringere mate van waardering
te verschillen over de mogelijke vooral technische en economische
voordelen van toepassing van kernenergie.
Ook uit onderzoek naar waarderingen van toepassing van kernenergie door andere groeperingen is gebleken dat dergelijke, principieel verschillende waarderingen van technologie opvattingen over
de aanvaardbaarheid van kernenergie kleuren (zie Eiser & Van der
Pllgt, 1979; Cotgrove & Duff 1980).

In het onderzoek van Thomas et al. (1980), dat als een uitbreiding van het eerste, exploratleve attitude onderzoek door de onderzoekers

van

Assessment

(Otway & Flshbeln, 1977) moet worden gezien, werd de

het

Joint

IAEA/HAS A

Research

Project

on

Risk

globale evaluatie van de energiedragers uraan, kolen, wind, zon
en water geanalyseerd aan de hand van oordelen over steeds een
en dezelfde reeks van 39 mogelijke kenmerken of eigenschappen van
energiedragers

*).

Figuur 2.4. geeft weer hoe bijvoorbeeld voor- en

tegenstanders

onder de respondenten uit hun onderzoek verschilden

in de mate

waarin men verwachte dat bepaalde soorten gevolgen zich bij het
gebruik van deze energiedragers zouden voordoen.

*) Deze reeks was ontleend aan de reeks van 41 kenmerken uit de
studie van Stallen & Meertene (1979) en daardoor meer toegespitst op de mogelijke kenmerken van kernenergie dan op de
overige 4 energiedragers.
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BELIEFS ABOUT FIVE ENERGY SOURCES mû
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PRO A H ) CON THE l £ E OF NUOEAR Eh€RCY

яюшагм! «m»
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I INtMISCT RI»

I eNVKMCNTtL RISK

PSYCH0U5CICAL AW
mvsiDu. RT»
D TECHNCUXn OEVELCnCNT

Figuur 2.Α.: Beliefs over viJ f energiebronnen.
(Ontleend aan Thomas et al., 1979).

Aanvaardbaar risico opgevat als р е г в о о п Щ к е uitdrukking van be
hoeften
Het al of niet aanvaardbaar zijn van riskante activiteiten wordt
ook vanuit

andere

theoretisch perspectieven

benaderd. Het

gaat

dan om de wijze waarop Iemands houding of attitude ten aanzien
van een activiteit

to stand komt en hij/zij aan zijn gevoelens

uitdrukking geeft. Meestal zijn ook dit studies waar éën onderwerp centraal staat, bijvoorbeeld de toepassing van kernenergie.
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Persoonlijke houdingsbenaderIng

Vanaf het midden van de 70'er jaren neemt het onderzoek naar de
beoordeling

van

risico's van

bepaalde

technologische

lingen en van toepassing van kernenergie

ontwikke-

In het bijzonder toe.

zowel qus omvang als qua diepgang (zie voor een overzicht bijv.
Thomas & Balille, 1962; Midden, 1986). Om de globale verschillen
die bij de algemene waarderingebenadering aan het licht zijn gekomen beter te kunnen begrijpen. Is het nodig meer aandacht te
schenken aan de beoordelende persoon zelf, dat wil zeggen aan het
feit dat hij

(noodzakelijk) omstandigheden

selectief karakteri-

seert en waardeert. Deze verschuiving naar onderzoek van de factoren die de persoonlijke houding ten aanzien van bepaalde risico's bepalen, komt

het eerst

en meest duidelijk nsar voren in

onderzoek van attitudes ten aanzien van de toepassing van kernenergie.

Een aantal onderzoekers (bijv. Thomas et al., 1980; v.d. Fligt,
v.d. Linden & Ester, 1982; Midden, 1986) betrekt

in hun studie

ook de sociale verhouding tussen voor- en tegenstanders: hoe beoordelen zij elkaars opstelling; welke invloed hebben dergelijke
verhoudingen op de eigen verhouding? Van deze onderzoekers geeft
Midden zijn theoretisch model het meest duidelijk weer

(zie fi-

guur 2.5.)
Uit zijn onderzoek blijkt dat het model jls geheel zich beter
leent voor toepassing op de attitudevorming van personen die een
sterke betrokkenheid bij het bestudeerde gedrag vertonen en die
van het gedrag ook duidelijk effect verwachten dan van personen
met een lage betrokkenheid en met een geringe effectiviteitsverwachting. De subjectieve norm als een afzonderlijke, intermediërende factor blijkt In het geheel van het model nog de zwakste
schakel. Midden stuit hierbij onder andere op het probleem hoe
op basis van een momentopname in het heden uitspraken te kunnen
doen over processen in het verleden.
Deze kwestie

(waarop we

overigens

in

de volgende

hoofdstukken

nog zullen terugkomen) wordt ook door Renn (1981) gesignaleerd in
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Figuur 2.5.: Theoretisch model over reactie op collectieve, risicodragende technologische
activiteiten. (Bron: Midden, 1986).

zijn bespreking van bet tot stand konen van een houding of attitude (zie figuur 2.6.). Deze onderzoeker benadrukt in zijn model
de mogelijkheden voor het individu om voortdurend direct dan vel
door

het

mechanisme

van

terugkoppeling

een

zo

uitgebalanceerd

mogelijke en bij het zelfbeeld passende attitude aan te nemen.
Zijn model is echter heuristisch van aard en vooralsnog te algemeen om feitelijke gedragingen te voorspellen; zo rula gestelde
beweringen over selectieve aandacht en selectieve rechtvaardiging
zijn niet te falsifiëren.

Stress(achtige) benadering

Een laatste categorie studies is die wsarln men tal van psychologische
gische
hier

gevolgen

risico's

niet

alleen

van

of

het

geconfronteerd

industriële

de houding

worden

met

technolo-

gevaren onderzoekt. Het betreft

of attitude

tegenover

of activiteit maar ook andere verschijnselen

een

object

die deel uitmaken

van eigen gezondheid en welzijn. Nadrukkelijker dan bij de persoonlijke houdingebenadering ligt hier het accent op een geheel
van persoonlijke

ervaringen in een riskante situatie: het past

dan ook vooral hier om te spreken van risico-beleving in tegenstelling tot risico-beoordeling, laat staan risicoperceptie.
Ook dit type studies is het meest op de voorgrond getreden door
een gebeurtenis met kernenergie, het ongeval op Three Mile Island in 1979 (zie Hartsough i Savltsky, 1984). De eerste belangrijke studie werd door Dohrenwend et al. (1981) verricht; de onderzoekers

plaatsen

hun

bevindingen

daarbij

tegen

een zij het

theoretisch niet expliciete achtergrond van begrippen en inzichten uit de traditie van onderzoek naar psychologische stress.
Enkele bevindingen van hen zijn dat na het ongeluk meer verontrusting is ontstaan onder vrouwen dan mannen; meer onder jongeren dan ouderen; meer onder omwonenden < 5 mijl dan omwonenden
tussen 5 en 20 mijl en meer onder vrouwen met kleuters dan onder
vrouwen met géén of met oudere kinderen. Deze verontrusting had
te maken met het besef

in zijn fysieke gezondheid bedreigd

te

zijn. In de dagen na het ongeluk was er voorts sprake van een
tamelijke ernstige mate van psychologische desoriëntatie ("Wat
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Figuur 2 . 6 . : Model van het proces van rlelco-aanvaardlng.
(Bron: Renn, 1981).

heeft

't leven voor zin?", "'t Zweet breekt me soms Ineens uit"

e.d.) Deze bleek In de daarop volgende maanden af te nemen. In 't
algemeen vertoonden mannen en getrouwde personen minder desoriëntatie dan vrouwen en ongehuwden. Van de schoolgaande Jeugd zelden
de meisjes meer dan de Jongens van het ongeluk geschrokken te zijn
en er zich ook oog steeds zorgen over te maken. Degenen die geëvacueerd ware (geweest), voelden zich ook het meest ongerust. Vrouwen onder de omwonenden

(< 20 mijl) voelden er minder voor dan

mannen om In het gebied te blijven wonen, zoals ook jongeren daarvoor en moeders van kleuters minder voelden dan ouderen respectievelijk vrouwen

zonder kleuters. Vooral moeder met kleuters die

binnen de 5 mljlsgrens wonen, blijken ook nog enige maanden na het
ongeluk sterk geneigd het gebied te verlaten. Over het algemeen
speelt bij de verhulsgeneigdheld onder omwonenden de woonafstand
tot de TMI-centrale geen rol van betekenis.

Verschillen tussen de benaderingen van aanvaardbaar risico

De twee hiervoor aan de hand van de karakteristieke studies besproken benaderingen van aanvaardbaar risico zijn te zien als elkaars complement. De benaderingen van aanvaardbaar risico als persoonlijke beoordeling van sltuatlekenmerken zijn te typeren als
verstandelijk en rationeel

*)

De benaderingen van aanvaardbaar risico als persoonlijke uitdrukking van behoeften daarentegen als motlvatloneel en op expressie
gericht. In tabel 2.3. zijn deze twee benaderingen in een aantal
opzichten met elkaar gecontrasteerd.

*) Onder rationeel wordt verstaan het zodanig kiezen van waargenomen gedragsalternatieven door een persoon dat "de keuze
in overeenstemming is met zijn voorkeursordening van de uitkomsten van de verschillende alternatieven en met zijn opvattingen omtrent de waarschijnlijkheid van het optreden van de
uitkomsten van de verschillende alternatieven" (Koch, 1976,
p. 3A8). Rationeel gedrag is dus doelgericht keuzegedrag.
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PSYCHOLOGICAL PERSPECTIVES ON
'ACCEPTABLE RISK'

DISCRIMINATING

EXPRESSIVE

JUDGEMENTAL

Central notion

Attitude

Decision

Elements

Affects/Needs

Beliefs/Values

Process

Motivational/

Informational/

Emotional

Cognitive

Objective

Conminlcating

Problemsolving

Class of theory

Descriptive

Prescriptive

ASPECTS

Tabel 2.3.: Characteristic differences between the expressive
and Judgemental perspectives in the study of acceptable riek. (Bron: Stallen & Tonas, forthcoming).

Bet centrale begrip In de expressieve benaderingen

is duidelijk

de persoonlijke houding, waarbij men vooral oog heeft voor de gevoelens en behoeften die tot de vorming van de houding(en) leiden.
De aanwezigheid van gevaar bedreigt de bevrediging van bepaalde
behoeften en roept daardoor bij het individu verschillende soms
strijdige gevoelens op. Het tot uitdrukking laten komen van behoeften en het omgaan met
directe

bevrediging

van

(soms strijdige) gevoelene wanneer de
bepaalde

behoeften wordt

bedreigd,

is

een motivationeel proces. Expressieve benaderingen beogen allereerst dat te beschrijven wat naar de mening of het gevoel van de
persoon bedreigd wordt en hoe hij/zij daar vervolgens op reageert
en mee omgaat. De benaderingen bevatten geen nadrukkelijke voorschriften of uitspraken over wat de beste houding of reactiewijze is; het doel van het onderzoek is dan ook eerder bij te dragen aan een verheldering van het probleem dan aan een oplossing
ervan.
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De oriëntatie op verstandelijke en rationele processen en gedragingen spreekt niet alleen de bestuurder doorgaans het meeste aan
maar lijkt door zijn verwantschap met de wijze waarop de technische wetenschappers het risico beschrijven ook voor vele anderen
de enig Juiste manier om vragen van aanvaardbaar risico te benaderen. De technische wetenschapper berekent het risico verbonden
aan een activiteit of proces doorgaans als het produkt van de kans
op een gespecificeerd ongewenst effect maal de negatieve, vaak als
verlies van geld of mensenlevens uitgedrukte waarde van dat effect
(of geeft het risico zo nodig als een verzameling van dergelijke
Produkten weer). Het Is denkbaar om dan dit produkt als verwachte
kosten In een kosten-baten analyse mee te nemen en zodoende een
antwoord te geven op de vraag of men de riskante activiteit moet
ondernemen, voortzetten dan wel Juist beëindigen.
Naast deze 'harde' opvatting over hoe een rationele beslissing tot
stand kan komen, komen er ook zachtere varianten voor waarmee de
(bestuurlijke) besluitvormer de aanvaardbaarheid van risico's kan
beoordelen. Daarmee worden goede resultaten verkregen, vooral als
het doel Is meer Inzicht te krijgen In de factoren die tot het
verwachte nut bijdragen en In de kwaliteit van de Informatie op
basis waarvan men een keuze zal maken. Een strikt normatief gebruik als vare het een receptuur voor beslissen mag men niettemin
daar niet van verwachten

(zie ook Fischhoff, Golteln i

Shaplra,

19β0).

Bij de bespreking van het onderzoek naar het begrip rlskantheld
zijn al een aantal punten van kritiek op

of beperktheid

In de

uitwerking van de verstandelijke benadering, geïnspireerd door besliskundige modellen, geformuleerd. Het betrof daar niet zozeer de
theorie - die Is ook vooral voorschrijvend, normatief van aard als wel de toepassing ervan: de gebrekkige en weinig consequente
beschrijving van situaties of stimuli en de afwezigheid van alternatieve keuzemogelijkheden.
In diverse studies vanuit de algemene waarderingsbenadering worden
een groot aantal attributen of kenmerken van de riskante activiteit ter beoordeling voorgelegd. Een punt van kritiek is hier dat
er geen enkele aanduiding van een eventuele structuur of hiërarchie tussen deze kenmerken is; dit wordt bij de analyse van de ge-
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gevens als het vare aan de computer overgelaten. Dit gebrek lijkt
overigens karakteristiek te zijn voor toegepast sociaal wetenschappelijk onderzoek op nieuwe terreinen. Zo noemt Stokols (1979) in
zijn bespreking van het in de 60-er jaren opgekomen omgevingspsychologisch onderzoek als een van de ernstigste hiaten het a-theoretische karakter van de verrichte studies naar de beoordeling van
natuurlijke en sociale aspecten van het milieu of de omgeving.
De kritiek op de uitwerking van motivationele, expressieve benaderingen betreft niet zozeer de formulering van het onderzoeksobject maar veeleer de specificatie van de theorie zelf. Begrippen
worden theoretisch niet duidelijk van elkaar onderschelden, zoals
de begrippen 'emotions', 'values', 'evaluations' en 'concerns' in
het onderzoeksmodel van Renn (1981). Voorts Is het veelal onduidelijk welk psychologisch mechanisme (op welk moment) de overhand
heeft an hoe dat dan op voorhand wordt vastgesteld.
Een punt van kritiek tenslotte dat de toepassing van meerdere benaderingen betreft, is het statische karakter van het meeste tot
nu toe verrichte onderzoek.
De besliskundige benadering betreft veelal een geïsoleerde
sllseer' zonder

interactie met

zijn

omgeving. De aandacht

'bevan

Keeney et al. (1985) voor wat zij noemen het

'Heimmgeklima' in

de onderzochte

een voorbeeld

dlscuesiegroepen

is overigens

van

een aanzet tot een meer dynamische benadering.
De algemene waardering-benadering is vooralsnog evenzeer statisch
(op een enkele uitzondering na, bijv. Bajgier & Hoskowltz, 1983).
Bet in deze studies meest gehanteerde sociaal-psychologische attitude model van Fishbein structureert weliswaar de vragenlijst en
de rapportering van de antwoorden; in vrijwel al het onderzoek is
de mogelijkheid echter aanwezig dat de globale attitude de specifieke evaluaties heeft bepaald in plaats van omgekeerd. Ook is onduidelijk welke veronderstellingen en waarderingen van aspecten of
kenmerken voor iemand belangrijk of saillant worden en onder invloed van welke interne processen die waarschijnlijkheidsopvattingen en affecten veranderen.
Tal van beoordelingen van beslissingen over veiligheid betreffen
echter ingewikkelde en weinig afgebakende structureerde problemen,
vooral wanneer het om het beoordelen van veiligheidsaspecten van
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een nieuwe technologische ontwikkeling gaat, bv. de biotechnologie, of om de risico's van een Industrieel proces waamee diverse
maatschappelijke sectoren mee zijn gemoeid, bv. LPG- gebruik. Men
doet het de persoonlijke beoordeling In dergelijke gevallen vermoedelijk meer recht door het vooral ook te benaderen als het uitdrukken van voorkeuren en het niet In eerste Instantie op te vatten als een kwestie van het kwantificeren van sltuatlekenmerken en
het vervolgens kiezen voor de optie met de grootste opbrengst. De
expressieve, notlvatlonele oriëntatie is voor de eerste benadering
het meest adequaat.

In het volgende hoofdstuk zullen wij enkele theoretische inzichten
formuleren en een daarop gebaseerd model uiteenzetten waarmee ons
inziens enerzijds recht kan worden gedaan aan het expressieve aspect van "iets (te) riskant vinden", namelijk een gevoel van onveiligheid. Door anderzijds dat gevoel of affect voor te stellen
als een toestand van conflict willen wij pogen meer grip te krijgen op de dynamiek van het interne verwerkingsproces. In het laatste hoofdstuk zullen wij evalueren in hoeverre deze poging ook tot
een daadwerkelijk verbetering heeft geleld.
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НЕТ SITE-MODEL: EES THEORETISCH KADER VOOR ONDERZOEK NAAR GEVOE
LENS VAN ONVEILIGHEID

in de voorgaande twee hoofdstukken hebben we enige achtergronden
geschetst

(hoofdstuk 1) en belangrijke bevindingen besproken van

het toegepaste psychologische onderzoek naar de beoordeling van
riskante Industriële, technologische activiteiten

(hoofdstuk 2).

Dat onderzoek is In eerste instantie gemodelleerd naar het technische risico-begrip (ruwweg weergegeven: risico - kans χ gevolg).
Eën oogmerk van dergelijk onderzoek

is dan

ook te achterhalen

waarin het publieke risico-begrip van het analytische of objectieve risico-begrip verschilt. Voorzover er daarbij van een duidelijke theoretische Inspiratie sprake is, is dat het besliskundige kader van het Subjective Expected Utility-theorema. In het
onderzoek tracht men dan bijvoorbeeld na te gaan welke aspecten
van een riskante activiteit

iemand in zijn oordeel betrekt, hoe

accuraat schattingen worden gemaakt en hoe verwachte negatieve en
vermeende positieve gevolgen tegen elkaar worden afgewogen.
De benadering van de beleving van industriële veiligheid als een
beoordelings- en waarderingsprobleem van kenmerken van de riskante omgeving lijkt ons gegeven onze probleemstelling minder bruikbaar. Aan het einde van het vorige hoofdstuk hebben wij betoogd
dat er een complementaire benadering is van vraagstukken van aanvaardbaar risico, velke meer is gericht op de wijze waarop daarin
de mogelijke bevrediging of frustratie van behoeften tot uitdrukking komt. Op deze laatste benadering zullen wij aansluiten hetgeen echter niet inhoudt dat denkbeelden uit besliskundige oriëntaties niet terug te vinden zullen zijn in onze theoretische beschouwing. De belangstelling vanuit het beleid in onderzoek naar
gevoelens van onveiligheid, een belangstelling die juist is gerezen naar aanleiding van een psychologische studie met een duidelijk besliskundig perspectief

(Vlek & Stallen, 1979a), hebben

wij echter In de eerste plaats opgevat als uiting van een behoefte aan een zekere wetenschappelijke

taal omtrent

de emotionele

kant van reageren ten aanzien van industriële (on)veiligheid.
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Aandacht wordt

daarin gevraagd voor het expressieve moment van

reageren, voor het Interne proces van omgaan met een bepaald gevoel meer dan voor het maken van een zo goed mogelijke keuze op
basis van een beoordeling van allerlei 'externe' aspecten van min
of meer duidelijke

keuzemogelijkheden.

Psychologische

theorieën

over verschijnselen als stress en angst lijken ons daarvoor een
beter aanknopingspunt

dan theorieën over min of meer rationele

besluitvorming.
Ook binnen deze etressbenaderlng kan nog een groot aantal verschillende Invalshoeken worden gekozen. Gezien het tamelijk nonspeclfleke karakter van de etressgevoelens die In dit onderzoek
centraal staan, zullen we ons vooral richten op algemene theorieën
over stress. Een dergelijk algemeen kader Is binnen de omgevlngspsychologie

vrij gebruikelijk. Meer specifieke benaderingen van

stressverschljnaelen
werkingsprocessen

die bijvoorbeeld uitgaan van informatiever-

('overload'), rolepanningen

(met name in werk-

situaties) of klinische symptomen, zijn te eenzijdig om aan het
nieuwe karakter van onze vraagstelling recht te doen.

In dit hoofdstuk zullen we allereerst aandacht besteden aan het
werk van een aantal onderzoeksgroepen op het gebied van stress
waaraan we veel denkbeelden hebben ontleend (t З.1.). Hierna wordt
het model dat voor het huidige onderzoek Is ontwikkeld, in zijn
algemeenheid uiteengezet (5 3.2.). Details volgen in hoofdstuk 4.
Daar zullen ook gezichtspunten en bevindingen uit andere onderzoe
kingen worden besproken die wel relevant zijn maar minder direct
een Inspiratiebron vormden voor het door ons ontwikkelde model.
In S 3.3. zal een typologie van gevoelens van (on)velllgheid be
treffende industriële activiteiten worden geïntroduceerd, die gezien kan worden als een beknopte weergave van de eerder beschreven theorie. In dat verband zullen we ook enkele meetproblemen van
het model bespreken.
Dit hoofdstuk is geen weergave van onze denkbeelden zoals deze
bestonden op het moment dat wij aan de dataverzameling begonnen.
Het accent ligt op de conceptuele uiteenzetting van het in de loop
van het

gehele

onderzoek ontwikkelde model welke

ontwikkeling,

evenzeer als de empirische bevindingen, te beschouwen is als een
feitelijk resultaat van de studie. Wij herinneren hierbij aan de
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opmerkingen die we aan het einde van het eerste hoofdstuk maakten
over de beperktheid van het model: het biedt geen analytisch kader
voor de studie van sociologische of andere externe factoren onder
Invloed waarvan gevoelens van onveiligheid ontstaan of worden weggenomen.

DE STRESS-THEORIEËN VAN RICHARD LAZARUS EN IRVING JAN IS

Afgezien van

taalpurltelnen

kijkt

vrijwel

niemand

tegenwoordig

vreemd op wanneer gezegd wordt dat iemand

'onder stress staat'.

De term

welvaartsmaatschappij

'stress ' is met

de groei van de

Ingeburgerd geraakt. Stress roept zowel het beeld op van Interne
spanning als van het onder externe druk staan. Hoe wordt het begrip In de wetenschappelijke wereld gehanteerd? Hier Is In grote
lijnen sprake van twee benaderingen. De ene, en oudste, dulden we
aan met systeemstress, de andere met psychologische stress.
De eerste onderzoekslijn gaat uit van de oorspronkelijke definitie van stress gebaseerd op medisch georiënteerd onderzoek. Daarin worden de fysiologische aspecten van stress benadrukt. Toonaangevend is hier het werk van Selye (1956, 1976). Selye stelt dat
het lichaam op sterke en langdurige prikkels als hitte, geluid of
giftige stoffen steeds op eenzelfde fysiologische manier reageert.
Deze algemene wijze van aanpassing, 'general adaptation syndrome'
genoemd, is dus een respons van het organisme of systeem die niet
karakteristiek is voor de specifieke prikkel of stressor uit de
omgeving van het systeem. Aangezien wij niet in de eerste plaats
in

dergelijke

fysiologische

reacties

zijn

geïnteresseerd

(zie

i 1.2.), laten we deze benadering verder bulten beschouwing.
recente definitie van

stress

benadrukt

vooral psychologische aspecten. Psychologische

Een tweede en ook meer

stress

is uitge-

breid

onderzocht

vanuit

een

aantal

verschillende

invalshoeken.

Voor ons zijn er twee in het bijzonder van belang gebleken, die
elkaar, zoals zal blijken, goed aanvullen. Kort aangeduid
dit

de procesinvalshoek

(Lazarus c.s.)

en de

zijn

(besllsslngs)con-

flict- invalshoek (Janis c.s.).
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Baanbrekend Is het werk geweest van Richard Lazarus en de zijnen
(Lazarus, 1966, 1976, 1963; Folkmati & Lazarus, 1980). Een centrale notie In Lazarus' theorie is het idee dat er tussen de bron van
stress, de .stressor, en een eventuele reactie daarop ('coping')
een proces van beoordeling

('appraisal') ligt. Met andere woor-

den: niets is stressvol tenzij het individu het als zodanig definieert.
Grotendeels gebaseerd op het door Lazarus ontwikkelde begrippenkader is er een lawine van studies verricht naar de zogenaamde omgevingsstress ('environmental stress'). Tot de onderzoekers op dit
grensvlak van de disciplines van "stress en coping" en ongevingspsychologle behoren vooraanstaande onderzoekers zoals Andrew Baum,
Jerome Singer, Susan Folkman, Daniel Stokols (zie voor een recent
"state of the art"-artikel: Fleming, Baum & Singer, 1984).

Hiernaast is van belang het jarenlange onderzoek onder leiding van
Irving Janis (Janis & Mann, 1977; Janis 1983) naar bedreigingen
van gezondheid en hoe men zich daar tegenover opstelt en zou moeten

stellen

(zoals

roken,

alcoholgebruik,

ziekenhuisingrepen).

Zijn belangrijke boek 'Decision making' (1977) zou even goed 'Decision making and Stress' kunnen heten. Het perspectief van waaruit hij beslissingsproblemen benadert, verschilt nogal van dat in
de meer gangbare beslissingsmodellen. Het accent ligt bij Janis
op de (emotionele) verwerking van beslissingsconflicten. Hét belang van de gedachtengang van Janis voor onderzoek naar stress
veroorzaakt door een dreiging vanuit de omgeving wordt tot nu toe
weinig onderkend. Zo blijkt in een literatuuroverzicht van dergelijk onderzoek door Baum, Singer and Baum

(1981) het werk van

Selye en Lazarus uitvoerig maar dat van Janis in het geheel niet
besproken te worden. Het idee dat stress ten gevolge van dreiging
uit de omgeving zinvol kan worden opgevat als een intern (beslissings)conflict

zien wij dan ook als een belangrijke bijdrage van

de onderhavige studie op dit terrein.

Omdat het werk van Lazarus c.s. en Janis c.s. een goed aankopIngspunt biedt om een voor ons doel bruikbaar theoretisch kader te
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formuleren! zullen wij hieronder bij hun ideeën uitgebreider stilstaan. Vervolgens zullen ve In kort bestek aangeven hoe de belde
lijnen

op

elkaar

aansluiten

en

daarbij

enkele

kanttekeningen

plaatsen (5 3.1.3).

De onderzoekslijn van Lazarus

Lazarus stelt dat er tussen omgevlngsstreesor en de reacties van
het

Individu een proces van beoordeling

('cognitive appraisal')

en eventueel van aanpassing aan of verandering van de verhouding
tussen Individu en omgeving ('coping') plaatsvindt.

Het Inschatten van de ernst van de situatie wordt door Lazarus
Eerste Beoordeling

('primary appraisal')

tuatie als bedreigend

genoemd. Hordt

beschouwd dan gaat het

de si-

Individu na welke

strategieën het ter beschikking heeft om het geanticipeerde leed
te elimineren of te verzachten. Dit proces van Tweede Beoordeling
('secondary appraisal') bestaat dus uit de evaluatie van de eigen
mogelijkheden om de dreiging het hoofd te bieden. Het (voorlopige)
resultaat van het beoordelingsproces kan zijn dat de situatie als
bedreigend

wordt

gezien,

terwijl men

onvoldoende

mogelijkheden

ziet om daar iets aan te veranderen. Op die situatie Is volgens
Lazarus het begrip 'stress' van toepassing.
Psychologische stress treedt op wanneer een persoon de situatie
als voor hem/haar bedreigend inschat en wel zodanig dat zijn/haar
mogelijkheden om er het hoofd aan te bieden, dreigen te worden
overschreden: "Stress occurs when there are demands on the person
which tax or exceed his adjustlve resources" (Lazarus & Cohen,
1977 p. 100). Een nadere begripsbepaling van stress In aanvulling
op de condities waaronder het ontstaat, wordt doorgaans niet gegeven. In een recente verhandeling

over Lazarus' theorie wordt

stress door een naaste medewerkster van hem gedefinieerd als "a
relationship between the person and the environment

that is ap-

praised by the person as taxing or exceeding his or her resources
and as endangering his or her well-being" (Folkman, 1984, p. 840)
Deze definitie van stress wordt dan expliciet gecontrasteerd met
definities van stress als stimulans, als respons of als product
van

een

intrapsychisch

conflict.

In

een

eerdere

verhandeling
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heeft Lazarus zelf stress globaal aangeduid als "the negatively
toned emotional responses" (Lazarus, 1971) onder die omstandigheden en het daarmee wel, zij het ook In algemene zin. Inhoudelijk gedefinieerd. WIJ

zullen hier In het begin van { 3.2. op

terug komen.

De Verwerking van of het omgaan met stress ('coping') wordt door
Lazarus gedefinieerd als de cognitieve en gedragsmatige pogingen
om externe en interne druk en conflicten het hoofd

te bieden,

hanteerbaar te maken en/of te reduceren. Dergelijke pogingen hebben twee belangrijke functies (Folkman & Lazarus, 1980). Ten eerste het beïnvloeden of veranderen van de relatie tussen persoon
en omgeving die de bron vormt van de stress: probleemgerichte
verwerking

('problem-focused

coping'). Ten

tweede het

in banen

leiden of reguleren van emoties: emotiegerichte verwerking ('emotion-focused coping'). Hoe oen zal omgaan met de genoemde spanningen hangt voor een belangrijk deel af van het resultaat van het
voorafgaande beoordelingsproces. In bepaalde gevallen zal dit een
daadwerkelijke actie inhouden, in andere gevallen zal de respons
meer intern zijn. De Beoordeling van de situatie en de Verwerking
van stress zijn echter voortdurend

in wisselwerking. Zowel door

probleemgerichte als door emotiegerichte verwerking kan de eerste
beoordeling

van

de

situatie

in

tweede

instantie

veranderen.

Lazarus spreekt in dit verband van herbeoordeling ('reappraisal').
Volgens Lazarus is het proces van beoordeling niet simpelweg een
passieve perceptie van de elementen van een bedreigende situatie.
Het is een actief psychologisch proces waarbij het individu de
elementen van de situatie opneemt en beoordeelt in het licht van
een bestaand en gerezen patroon van ideeën en verwachtingen. Men
kan dus de beoordeling van de bedreigende situatie zien als een
determinant van het omgaan met stress, maar ook de verwerking als
een determinant van een (latere) beoordeling. Alleen als er een
duidelijke verandering van de omgeving plaats heeft, ligt de keuze
voor het eerste proces meer voor de hand dan voor het laatste.

In figuur 3.1. is een overzicht gegeven van de belangrijkste door
Lazarus aangebrachte onderscheidingen. Lazarus noemt zijn theoretische aanpak 'transactioneel', dat wil zeggen dat persoon en om-
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INTERNE PROCESSEN

EERSTE BEOORDELING
Inschattini van da
dreiging
TWEEDE BEOORDELING

Inachatting van de
«ogelljfcheden

Figuur Э.1.: Grafische vaergave van de relatie tuaaen persoon en een hem/haar
hedrelgande oagevlng aan de hand van onderacheldlngen gcBaakt
door Lasarua c a .

geving elkaar voortdurend beïnvloeden of veranderen. Op allerlei
vijzen kan dit worden afgebeeld. Met de visuele volgorde in figuur
3.1. vordt benadrukt

dat het interne proces niet altijd

gezien

moet worden als respons op veranderende omstandigheden maar dat
het daar ook het begin van kan zijn. Het interne proces brengt
een bepaald gedrag teweeg dat als zodanig wordt toegevoegd aan de
totale omgeving waar de dreiging deel van uitmaakt(e). Deze nieuwe,
meer of minder bedreigende omgeving bepaalt weer de interne respons van de persoon, enz. Processen van beoordeling en omgaan met
stress zijn dus niet alleen een functie van elkaar of van psychologische kenmerken van de persoon. Zij zijn ook afhankelijk van naast uiteraard de etlmuluseigenschappen van de dreiging - sociale
of culturele factoren. In enkele studies gaan Lazarus of zijn medewerkers/eters ook op dergelijke factoren in.
Zoals in de inleiding op dit hoofdstuk werd gezegd, vormt het werk
van Lazarus c e . een belangrijke basis van verscheidene onderzoekingen betreffende 'environmental stress'. In dergelijk onderzoek
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speelt het begrip persoonlijke beheersbaarheid

('perceived con

trol') van de stressor een belangrijke rol. In de Heeste gevallen
kan dit begrip worden opgevat als een onderdeel van wat Lazarus
noemt het 'secondary appraisal proces' (zie o.a. Folkman, 1984).
We zullen bij de gedetailleerde bespreking van de relevante lite
ratuur In paragraaf 4.2. aan de complexe relatie tussen 'control'
en 'stress' nog ruime aandacht geven.

3.1.2.

De onderzoekslijn van Janls

Janls с в . gaan ervan uit dat een persoon In een bedreigende si
tuatie lang niet altijd zorgvuldig zal kunnen bepalen wat In de
betreffende situatie de beste optie Is. Dat wil zeggen dat er In
veel gevallen een onvolledige analyse zal plaatsvinden van de si
tuatie en de daarin beschikbare mogelijkheden. Janls & Hans (1977)
spreken In die gevallen van een gebrekkige verwerking ('defective
coping'). We zullen de verschillende stadia van Interne Informa
tieverwerking die door Janis en Mann worden onderschelden nader
bezien. De kern van hun analyse staat weergegeven In figuur 3.2.

Deze onderzoekers beschrijven vijf basispatronen van omgaan met
een reële dreiging. Elk daarvan wordt verondersteld samen te gaan
met een karakteristiek niveau van stress. Stress is bij hen een
algemene

term

waarmee

'unpleasant

emotional

states

evoked

by

threatening environmental events or stimuli" (Janis & Mann, 1977,
p. 50) worden aangeduid. Deze vijf patronen werden afgeleid uit
resultaten van onderzoek naar reacties op noodsituaties en situaties die om gezondheidsbeschermende maatregelen vroegen. De vijf
reactiepatronen zijn:
1. Normale voorzetting ('unconflicted adherence'): de persoon verandert

zijn/haar

huidige

activiteit

niet

omdat

daaraan

ernstige risico's worden onderkend. Overwegend kalm

geen

(geen of

weinig stress).
2. EenvoudlRe verandering ('unconflicted change'): de persoon vindt
een manier om de ernstige risico's van zijn/haar huidige activiteit op te heffen of te verminderen. Overwegend kalm (weinig
of geen stress).
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AUTHENTrC
WAflNlNG OF
IMPENDING
DANGER

MAYBE OR YES

MAYBE O « VES

MAYBE ОЯ YES

HYPEflVlGlLANCE

MAYBE OR YES

—φ\

\

EFFECTIVE COPING IF THE 1
DANGER MATERIALIZES j

Figuur 3.2.: Vijf reactiepatronen van omgaan met een reële dreiging volgens Janie & Mann (1977).
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3. Probleemvermijding

('defensive avoidance'): ernstige risico's

bij huidige activiteit. Eveneens ernstige risico's bij andere
beschikbare opties. Weinig hoop op het vinden van een oplossing.
Vermijding van het conflict door tijdrekken, verantwoordelijkheid afschuiven en/of rationalisatie van het minst slechte alternatief. (Wisselend niveau van stress afhankelijk van signalen van de dreiging).
A. Hyperwaakzaamheid

('hypervigllance'): de risico's lijken niet

te vermijden. De dreiging ia acuut. De persoon kiest Impulsief
voor een bepaalde handelwijze die op het eerate gezicht nog
enig perspectief lijkt te bieden. Grote onzekerheid ten aanzien
van adequate reactie. Voortdurend sterke angstgevoelens. (Hoog
niveau van stress).
S. Waakzaamheid

('vigilance'): de risico's zijn aanwezig maar er

is hoop op een oplossing en voldoende tijd om de alternatieven
zorgvuldig af te wegen. De persoon zoekt

intensief naar een

manier om de risico's te vermijden. (Gematigd niveau van stress!
enigszins wisselend al naar gelang waargenomen signalen van de
dreiging).

Volgens deze analyse van het ontstaan en de verwerking van psychologische stress komt een reactiepatroon tot stand al naar gelang
aan- of afwezigheid van:
1. een besef van risico's ten gevolge van het gekozen alternatief;
2. de hoop op het vinden van een beter alternatief of middel om de
bedreiging te verminderen;
3. de overtuiging dat er voldoende tijd is om te zoeken en af te
wegen voordat er een beslissing genomen moet worden.
Het waakzame patroon treedt alleen op als al deze drie condities
aanwezig zijn. Als aan de tweede conditie niet is voldaan (- geen
hoop), zal 'defensive avoidance' het dominante patroon van reageren zijn. Wanneer alleen de derde genoemde conditie niet is vervuld

(- pnvoldoende

tijd),

dan zal

'hypervigllance' het meest

voorkomende coping patroon zijn. Janis en Mann stellen dat vanuit beslissingstheoretisch

gezichtspunt

de vigilante

reactie de

meest optimale is gezien de zorgvuldige afweging die juist bij de
andere reacties ontbreekt.
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Enkele vergelijkende opmerkingen Ы.1 Lazarus en Janls.

Hoe sluiten de begrippen van Lazarus c.e. aan op de wijze waarop
Janls en zijn medewerkers het ontstaan

en verwerken van stress

hebben gebracht? BIJ Janls blijkt het patroon van omgaan met de
bedreigende situatie af te hangen van het antwoord op een viertal
vragen (Q. t/m Q. in figuur 3.2.). Deze vragen zijn op te vatten
als elementen van het proces van beoordeling - In Lazarus' termi
nologie: appraisal - van de bedreigende situatie. Daarbij kan Q.
nog als onderdeel van de Eerste Beoordeling worden gezien en heb
ben Q, t/m Q, hoofdzakelijk betrekking op de Tweede Beoordeling.
De 5 verschillende reactiepatronen (de rechthoeken in figuur 3.2.)
op hun beurt zijn op te vatten als verschillende

'coping'-reac

ties. De waakzame reactie kan als een voornamelijk probleemgerich
te verwerking

worden

beschouwd,

terwijl

de

defensieve

reactie

primair als emotiegerichte verwerking kan worden gezien. Bij deze
laatste gaat men een 'keuze' In de bedreigende situatie (voorals
nog) uit de weg.

Naast

deze kennelijke verwantschap

zijn er ook enkele algemene

punten van verschil. Wij merkten op dat volgens Janls alleen de
waakzame houding als een niet gebrekkige vorm van

'coping' moet

worden beschouwd. Figuur 3.2. laat dit

ook duidelijk

standpunt

zien. Om verschillende redenen zijn wij het met deze opvatting
niet eens:
1. Er is een groot aantal situaties waarin er weliswaar sprake is
van een zekere dreiging maar waar de kans dat er werkelijk iets
mis gaat zo klein Is dat het weinig zin heeft om zich daar druk
over te maken. We kunnen dan ook de vraag stellen of bijvoor
beeld in situaties waarin iemand zich druk maakt over bepaalde
zeer kleine risico's en een blijvend waakzame houding aanneemt
er niet eveneens sprake is van 'gebrekkige coping'.
2. Ook in bepaalde situaties waarin er wel sprake is van een reële
en als zodanig onderkende dreiging kan iemand aangewezen zijn
op een niet actieve vorm van omgaan met de dreiging (emotiegerichte verwerking) omdat hem/haar eenvoudigweg de mogelijkheden ontbreken effectief iets aan de situatie te verbeteren.
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Volgens Lazarus (1983) kan een zekere mate van probleemvermijding (denial) In zulke gevallen een belangrijke adaptieve vaarde vervullen.
3. Het beoordelen van zovel de dreiging als de eigen mogelijkheden het hoofd eraan te bieden Is bij uitstek een subjectieve
aangelegenheid

omdat het gaat om kaneen op schade of nadeel

door het ondernemen van een activiteit of door het zich blootstellen aan gevolgen van een eventueel ongeval. Men kan nu vel
'In hindsight' beweren dat normale voorzetting of eenvoudige
verandering

waartoe

men

besloot

een

onjuiste

en

gebrekkige

reactie vas. Maar een onverwachte gebeurtenis maakt een eerdere beslissing nog niet onverstandig.

Het probabilistische karakter van de dreigingen vaarover wij het
hier In feite hebben, maakt het bovendien extra moeilijk vast te
stellen vanneer Iemand Iets echt vel en vanneer Iemand Iets Inderdaad niet weet. En vanneer mag men concluderen dat de persoon het
eigenlijk vél veet maar dat hij het gegeven verdringt of ontkent?
In de door Janls onderzochte situaties bestond over de gevaren van
de geobserveerde activiteiten wellicht veel Intersubjectieve overeenstemming. Hij menen echter dat daarvan In ons geval, vaar het
gaat over chronische blootstelling aan eventuele Industriële ongelukken en hun gevolgen, minder sprake Is. Daardoor Is het veel
moeilijker zo niet onmogelijk bepaalde reacties bij voorbaat als
defensief of als gebrekkig te betitelen. Dit Is ook een methodologisch probleem. Op grond waarvan, op grond van welke gespreksvonn met de ondervraagde bijvoorbeeld, mag de onderzoeker concluderen dat hij Inderdaad

een gebrekkige, bijvoorbeeld

defensieve

houding observeerde of dat de geïnterviewde niet zei wat hij eigenlijk had villen zeggen? We zullen op deze kwestie In S 3.2.2.3.
terugkomen.
Mogelijk Is de oriëntatie van Janls c.s. op 'objectieve', tenminste onomstreden en duidelijke gevolgen van riskante activiteiten
(zoals bij roken of zwaarlijvigheid) er de oorzaak van dat hij ook
na een ontkennend antwoord op de vraag "is het erg riskant als Ik
geen veiligheidsmaatregelen neem?" nog een zekere - zij het geringe - mate van stress aanwezig acht. Dat Is echter strijdig met de
opvatting van Lazarus over stress.
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Op een aantal punten Ie het model van Janle Inhoudelijk meer gedetailleerd en Is het ook neer functioneel te noemen dan het model
van Lazarus. Vooral het feit dat Janls de aandacht vestigt op de
functie van een factor hoop Is In dit opzicht van belang. Lazarus
c.s. daarentegen laten In het ongewisse wanneer vooral probleemgerichte en wanneer vooral emotiegerichte verwerking op zal treden. Het lijkt bij deze onderzoeksbenaderlng af te hangen van de
wijze

waarop

Lazarus,

een

situatie

1960). Er dreigt

'appraised' wordt

(zie

Folkman

dan echter een circulariteit

and

in dit

model te sluipen. Janls'vijf in zekere zin opeenvolgende stadia
van beoordeling, besliscriterla en de daarbij behorende reactiepatronen geven ons inziens een vollediger beeld van de mogelijke
manieren van het al of niet ontstaan van gevoelens van onveiligheid. In de volgende paragraaf zullen wij uiteenzetten hoe wij de
hierboven besproken denkbeelden van Lazarus, Janls en hun medewerkers hebben verwerkt. Te zamen met bevindingen uit enkele andere
onderzoekingen hebben zij geleld tot de opbouw van wat wij kortheidshalve het SITE-model zullen noemen.

GEVOELENS VAN ONVEILIGHEID TEN AANZIEN VAN GEVAREN VAN INDUSTRIËLE
EN TECHNOLOGISCHE ACTIVITEITEN.

Algemene representatie van het SITE-model

SITE is de 'afkorting' van Senee

of insecurity with respect to a

Threat from the Environment, de Engelse aanduiding van gevoelens
van onveiligheid met betrekking tot een dreiging vanuit de - in
onze studie Industriële of technologische - omgeving. In deze paragraaf zal In grote lijnen de structuur van het model worden aangegeven. Het model betreft in hoofdzaak het interne proces van reageren op en verwerken van een min of meer onzekere, dreigende omgeving. Een systematische analyse van fysieke en/of sociale invloeden op dat proces valt er buiten door de beperkingen die wij
ons hebben opgelegd. In beperkte mate zullen wij aandacht schenken
aan de wijze waarop eventueel daadwerkelijk gedrag als gevolg van
het Interne proces de bedreigende omgeving zal beïnvloeden. Het
transactionele aspect, zoals Lazarus dat noemt, zal daardoor in
dit onderzoek maar in bescheiden mate tot zijn recht komen. Figuur
3.3. geeft de globale structuur van het zgn. SITE-model weer.
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Figuur 3.3.: Schematische weergave van de verschillende psychologische processen die lelden tot een bepaalde
reactie op een dreiging vanuit de (technologische)
omgeving.

Consequenties van de blootstelling van een persoon aan een onzekere (technologische) omgeving worden selectief vaargenonen. Een
selectiemechanisme (In figuur 3.3. aangegeven als 'sluis' 1) kan
zowel passief als actief In werking worden gesteld, bijvoorbeeld
om een overbelasting van Informatie te voorkomen of om bepaalde
Informatie

juist

te benadrukken.

Zoals

we

later

zullen

zien,

treedt dit laatste bijvoorbeeld op in geval van probleemvermljdlng ('denial'). Bet selectiemechanisme werkt als een soort veiligheidsklep om niet te veel maar ook niet te weinig van de dreiging waar te nemen.
De processen van Beoordeling en Verwerking worden hier opgevat in
overeenstemming met de benadering van Lazarus,uiteengezet
vorige

paragraaf. Dit

betekent

ook

dat

het

onderscheid

in de
tussen

Eerste Beoordeling (het beoordelen van de dreiging) en Tweede Beoordeling

(het beoordelen van de mogelijkheden) een belangrijke

plaats Inneemt.

In het

SITE-model villen we benadrukken

verwerken van een specifieke bedreiging

dat

het beoordelen

plaatsvindt

en

afhankelijk

van of In een zekere samenhang met allerlei andere, vaak ook meer
algemene, emotionele en verstandelijke zaken. We beelden dit af
als een reservoir waaruit de specifieke processen kunnen putten
en waarin de resultaten van psychische processen ook kunnen worden opgeslsgen. De cognitieve bron (I) bevat alle kennis die een
persoon paraat heeft of uit zijn geheugen kan putten. Deze verstandelijke

elementen kunnen gebruikt worden

on de

bedreigende

situatie te doorzien, bijvoorbeeld wat betreft de oorzaak van een
gebeurtenis

of het

toeschrijven

affectieve of motlvatlonele

van verantwoordelijkheden.

reservoir

(II) bevat

Bet

(baeis)vaarden

van het individu, sociale vaarden, of motivaties als zelfachting
en angstgeneigdheid. Deze bron van drijfveren wordt gezien als de
stuwende en sturende kracht voor Informatieprocessen en uiteindelijk het gedrag

*)

. Zowel in het beoordelen van de dreiging en de

*) Voor ons doel is het niet nodig in te gaan op de scherpte en
houdbaarheid van het onderscheid tussen emotie en cognitie. Wij
volstaan hier met te zeggen dat er in de psychologie momenteel
een fundamentele discussie wordt gevoerd over de vraag of
emoties geheel onafhankelijk van cognities kunnen bestaan of
niet (zie Zajonc, 1980; Zajonc & Markus, 1963).
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eigen mogelijkheden tot bescherming of verveer als in de verwerking van gerezen stress spelen deze belde aspecten, cognitie Én
emotie, ons Inziens een rol.

Het model In figuur 3.3. beoogt de psychische dynamiek af te beelden. Dit betekent dat er processen worden weergegeven (door middel van cirkels) die zich min of meer continu afspelen en elkaar
wederzijds beïnvloeden. De onderlinge samenhang van de verschillende proceseen wordt aangegeven door een aantal pijlen In de figuur. Zo loopt er een pijl van het verwerkingsproces

(onderdeel

3) terug naar het selectieve waarnemingsproces (onderdeel 1). Dit
geeft de al eerder genoemde mogelijke Invloed van vermijdlngsreactles op de waarneming aan. De gestippelde lijn In figuur 3.3 duldt
op een ander soort relatie. Het legt een verbinding tussen twee
opeenvolgende fasen van Interne processen, van elkaar onderschelden door de 'tussenkomst' van een of andere vorm van gedrag (blok
4 ) . De beoordeling van de situatie ná het gedrag wordt vergeleken
met het verwachte effect van de actie voordat deze werd uitgevoerd. De verbinding tussen onderdeel 5 en onderdeel 3 maakt aldus een leerproces mogelijk.
Tot gedrag rekenen we zowel daadwerkelijke reacties als expressieve uitingen. Alhoewel dit onderscheid niet

scherp kan worden

aangegeven, verstaan we onder daadwerkelijke reacties dié uitingen waardoor

de omgeving direct en doelbewust wordt

veranderd.

Expressieve of attitudinale uitingen zijn die gedragingen waarbij een persoon zich alleen uit, d.w.z. waardoor hij voor anderen
duidelijk maakt wat hij vindt zonder dat daar direct mee wordt
beoogd aan te geven wat hij van plan is of wenst
meeste

schriftelijke

en

mondeling

reacties

in

te doen. De

vraaggesprekken

behoren zo gezien tot dit laatste type.

De dynamische aard van het model heeft consequenties voor het meten van de verschillende onderdelen. Omdat het niet gaat om statische

verschijnselen

vraaggesprek Immers
schillende

proceseen

zullen

momentopnames

- vat

elk

Is - nooit een volledig inzicht
kunnen opleveren.

eenmalig

in de ver-

Bepaalde metingen, bij-

Ti

voorbeeld van de ernst van de dreiging en gevoelens van onveiligheid» kunnen dan ook niet anders dan als (voorlopige) resultante
van nog voortdurende processen worden opgevat.

Nadere omschrUvlng van de belangrijkste begrippen

In deze paragraaf

zullen de verschillende

componenten

van het

SITE-nodel een nadere invulling krijgen door de belangrijkste begrippen daarin nauwkeuriger te definiëren.

De beoordeling van de dreiging

On te beginnen kijken we met een analytische blik naar het proces
van Eerste Beoordeling: de beoordeling van de bedreigende situatie. Van dreiging is sprake als men blootgesteld

1ε aan gevaar

waardoor men zich er niet meer zeker over voelt dat de voordelen
reedsverbonden aan of bewust nagestreefd met een bepaalde activi
teit inderdaad behouden blijven respectievelijk verkregen zullen
worden. (Wanneer men zich uit volledig eigen beweging blootstelt
aan gevaar spreken we derhalve niet van dreiging. De term 'uitda
ging' Is dan meer geschikt. Zie ook i

3.2.2.2 bij de bespreking

van stress). Er zal in bet geval van dreiging een conflict ont
staan
mande

tussen

*)
) :

twee

tegenstrijdige

behoeften

('conflicting

de-

aan de ene kant de behoefte om de bedreigde activiteit

(bijvoorbeeld het wonen In de buurt van een afvalstortplaats van
een fabriek) voort te zetten vanwege beoogde voordelen en emotio
nele verbondenheid met de activiteit. Aan de andere kant staat de
wens

de

risico's

activiteit

te

veranderen

vanwege

(bijvoorbeeld voor de gezondheid

eraan
van

toegeschreven

eigen

kinderen).

In figuur 3.4 staan de vier mogelijke combinaties weergegeven van
verschillende niveaus van verwachte voor- en nadelen.

*) Conflicterende behoeften betreffen conflicten tussen (mogelij
ke) gevolgen van een activiteit en niet tussen verschillende
opties.
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VERWACHTE VOORDELEN

gering

groot

I. Neutraal

gering

II. Positief

passieve

gemotiveerde

voortzetting

bestendiging

RISICO'S
III. Onaanvaardbaar

groot

IV. Ambivalent

nelging tot

tegenstrijdige

verandering

nelgingen

Figuur 3.4. : Gedragsintenties bij verschillende evaluaties van een activiteit als geheel, gegeven niveaus van 'verwachte voordelen' en 'risico's'.

Het resultaat van de afveging tussen verwachte voordelen en risico's van een activiteit is niet problematisch als zowel de voordelen als de risico's gering worden geacht

(neutrale respons ten

opzichte van de activiteit) of als de voordelen de risico's duidelijk overtreffen
voorbeeld

(vasthouden

aan huidige

activiteit). In het

van het wonen nabij een afvalstort

zou een neutrale

reactie zich voor kunnen doen bij Iemand die weinig

(emotionele)

binding met het gebied heeft en op ruime afstand van de stortplaats woont. Heeft die persoon duidelijke voordelen bij het Juist
daar wonen dan zal de nelging om de situatie te bestendigen waarschijnlijk vrij sterk zijn (reactie II).
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In geval daarentegen van grote risico's en geringe voordelen zal
веп de situatie noeilljk kunnen aanvaarden. De nelgen tot veran
dering is In zo'n geval vanzelfsprekend bet grootst (reactie III).
In het voorbeeld kan dit zich voordoen bij de huurder die de ge
varen van die stortplaats groot acht en die daarnaast «reinig eco
nomische of sociale binding heeft aan het gebied. Het zal van de
beschikbare mogelijkheden afhangen

(verhuizen»

zelf velllghelds-

naatregelen nemen of deze van anderen eisen) of er In zo'n geval
een psychisch probleem ontstaat

of niet. Op dit aspect

zal In

t 3.2.2.2. uitgebreider worden Ingegaan.
Het onderkennen tenslotte van zowel grote voordelen als ernstige
risico's aan een situatie zal een persoon In een conflict brengen
en dwingen te kiezen voor verandering of continuering van de si
tuatie. In dit geval
meest geprononceerd

(IV) zijn de tegenstrijdige nelgingen het

en zullen mensen gemotiveerd

zijn te zoeken

naar een alternatief met geringere risico's en dezelfde of verge
lijkbare voordelen. Omdat er meer op het spel staat dan het grote
risico's/gerlnge voordelen geval, zal de oplossing van het con
flict waarschijnlijk anders zijn. Er zal daarvoor doorgaans ook
meer tijd nodig zijn. Men zal in die tijd meer dan in geval III
geneigd zij om de positieve aspecten van de situatie extra te be
nadrukken

('bolstering') om daarmee het gewicht van de risico's

te relativeren.

Bij het beoordelen van de ernst van de dreiging spelen een aan
tal interne zowel als externe en specifieke zowel als algemene
factoren een rol. Een van deze factoren is de kennis van of het
Inzicht in de achtergronden van de bedreigende situatie. In dit
verband

willen

wij

een

bijzondere,

complexe

variabele

noemen,

namelijk verstandelijke beheersbaarheid ('cognitive control').
Er bestaan verschillende opvattingen ten aanzien van het begrip
'cognitive control', meestal in termen van de 'interpretatie van
gegevens'. Wij vatten dit begrip op als het vermeende vermogen
bepaalde ontwikkelingen te kunnen overzien en tot op zekere hoog
te te kunnen voorspellen. Nauwkeuriger gedefinieerd:
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Verstandelijke beheersbaarheid Is het besef dat men een bedreigende situatie In belangrijke nate kan overzien en eventuele gevaarlijke

gebeurtenissen kan voorspellen of voor-

zien.

He plaatsen deze factor In het reservoir I/II (figuur 3.3) vat betekent dat hij In beginsel zowel van belang Is bij processen van
Eerste Beoordeling als ook bij Tweede Beoordeling; mogelijk speelt
het ook bij de Verwerking van stress een rol. De betekenis bij de
Eerste Beoordeling Is vermoedelijk het grootst.
Er wordt veelal vanuit gegaan dat een zekere mate van 'cognitive
control' de dreiging vermindert en dus stress-reducerend werkt.
Hoewel voor deze stelling wel enige bewijsmateriaal voorhanden Ie,
blijken de relaties toch complexer te zijn (zie Averill, 1973).
Hierop komen ve In S 4.1.3 uitgebreider terug.

De beoordeling van persoonlijke beheersbaarheid

In de paragrafen hiervoor werd al terloops het belang aangeduid
van de persoonlijke mogelijkheden om een dreiging te reduceren.
In de literatuur staat dit bekend als persoonlijke beheersbaarheid, In het Engels 'perceived control' genoemd. Bij persoonlijke
beheersbaarheid gaat het om de mogelijkheden een bedreigende verhouding tussen persoon en omgeving door gedrag te veranderen.
Om welke specifieke vormen van beheersbaarheid gaat het dan? He
zullen dit aan de hand van het voorbeeld van ervaren blootstelling aan dreiging vanwege Industriële activiteiten in de Rijnmond
duidelijk maken. He gaan er daarbij vanuit dat er in de Rijnmond
geen sprake is van acuut gevaar. Voorzover er (ten tijde van de
vraagsprekken) van gevaar sprake ів, zal dit van chronische aard
zijn

. Ule zich in de Rijnmond aan gevaar van industriële acti-

viteiten voelt blootgesteld, zal eerst nagaan of hij te zijner

*) Acute bedreiging leidt in de meeste gevallen tot wat Janis
noemt hyperwaakzaam gedrag, dat wil zeggen reagerend op direct
aanwezig cues op basis van simpele overwegingen. He zullen dit
type gedrag dan ook buiten de verdere theoretische beschouwingen en het empirische onderzoek laten.
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tijd

eventuele

schadelijke

gevolgen kan ontlopen

of vermijden.

Met andere woorden: wat kan hij (nog) doen als de dreiging inderdaad acuut wordt bijvoorbeeld doordat er zich een ongeluk voordoet? Kan hij dán de schade of het verlies voorkomen? Zo ja, dan
zal dat gevoel van beheersbaarheid als zodanig lelden tot een reductie van de waargenomen dreiging. Als hij daarentegen in zo'η
geval geen voldoende controle denkt te kunnen uitoefenen, dan zal
een zeker gevoel van onveiligheid rijzen. In overeenstemming hier
mee definiëren we een begrip verwachte beheersbaarheid als volgt:

Verwachte beheersbaarheid
kunnen

beschermen

of

ie het

verweren

besef

mocht

dat men
zich

zich

zal

inderdaad

een

gevaarlijke gebeurtenis voordoen.

Een precieze plaats van het aspect 'verwachte beheersbaarheid' is
overigens lastig aan te geven. De vraag naar de mogelijkheden "in
het geval dat..." kan al een rol spelen bij de beoordeling van de
dreiging alleen, zonder daarbij nog maar stilgestaan te hebben bij
datgene wat er op het spel staat. Even denkbaar is het dat deze
vraag pas aan de orde komt als de situatie in zijn geheel als onbevredigend of onaanvaardbaar wordt gezien en men daarvoor uitwegen probeert te zoeken. Wellicht speelt het eerste bij situaties
waar men op grond van verleden ervaringen al een zekere vertrouwdheid "mee heeft en is het tweede het geval als de bedreigende situatie relatief nieuw is. Op voorhand valt niet te zeggen of in
de Rijnmondee situatie met een vooral chronische bedreiging van
gezondheid, hoe gering wellicht ook, de vraag naar de verwachte
beheersbaarheid al direct of in een later stadium zal opkomen.
(Deze kwestie van

tijdsvolgorde

is overigens ook

onbeantwoord-

baar met de door ons gekozen onderzoeksmethodiek).

Een

tweede

komt
wordt

op

en klemmender vraag naar

wanneer

de

verwachte

specifieke

beheersbaarheid

beheersbaarheid
als

onvoldoende

ingeschat. Om de ontstane gevoelens van onveiligheid een-

voudig te reduceren, kan dan namelijk alleen nog gezocht worden
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naar een direct voorhanden alternatief voor de bedreigde activiteit (dat Is: voor het wonen op die plaats en onder die omstandigheden In Rijnmond). Is er een optie met vergelijkbare voordelen die aanzienlijk minder risico's In zich draagt? Bet nagaan
van dergelijke mogelijkheden om de dreiging te reduceren, wordt
gedefinieerd

als het

beoordelen van mogelijkheden

voor

directe

beheersbaarheid.

Directe beheersbaarheid

Is het besef

een bedreigende si-

tuatie te kunnen veranderen en verbeteren op grond van het
voorhanden zijn van alternatieven voor de bedreigde activiteit.

Als er van directe beheersbaarheid sprake Is, zal dat lelden tot
een eenvoudige

en In die zin confllctloze verandering. Wanneer

zulke gemakkelijke alternatieven er echter niet te vinden zijn,
zullen de gevoelens van onveiligheid blijven aanhouden en mogelijk toenemen.

Wat zal Iemands reactie nu zijn wanneer ook de directe beheersbaarheid
moment

als minimaal

wordt

een

of onvoldoende wordt

cruciale rol gespeeld

Ingeschat?

door wat

Janls

Op

zo'n

& Mann

de factor hoop noemen. Een persoon kan in een situatie verkeren
waarin hij hulpeloos is, maar wel hoopvol wat betreft de uiteindelijke situatie. Hoopvolheid in de hier bedoelde zin is niet gelijk te stellen met de hoop In "maar hopen dat er niets gebeurt"
of "er maar het beste van hopen". Het is geen ongegrond optimisme, maar een perspectief zien met betrekking tot de toekomst. Dit
besef komt voort uit de overtuiging dat soortgelijke eigen inspanningen eerder tot gewenste resultaten hebben geleid en het nalaten ervan tot ongewenste.
Wij zien hoop in tegenstelling tot de voorgaande specifieke vormen
van beheersbaarheid

als een algemene, persoonsgebonden vorm van

beheersbaarheid

(en wijken daarmee ook in zekere zin weer af van

de

Janis

inhoud

die

& Mann

aan

hoop

toekennen.

Zie

daarvoor

S 4.2.4). Het stelt de persoon In staat tot op zekere hoogte actief, alert en bewust te blijven.
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Hoop Is het besef dat nen zelf verbeteringen in of positieve
veranderingen van een bedreigende situatie (mede) tot stand
kan brengen.

Ontbreekt een dergelijk besef dan zal de persoon zich afkeren van
de situatie, zich afsluiten voor informatie, kortom door middel
van een defensieve opstelling trachten gevoelens van onveiligheid
te reduceren. We volgen met dit onderscheid tussen alerte en defensieve reacties de lijn van Janis, waarover echter in de volgende paragraaf betreffende "omgaan met gevoelens van onveiligheid" meer.

In figuur 3.5. wordt een gedetailleerd samenvattend beeld gegeven
van

het

totale

beoordelingsproces,

'appraisal' geheten.

Daarin

wordt de Eerste Beoordeling voorgesteld als de beoordeling van de
verhouding tussen de verwachte voordelen, die noden tot een voortzetting, en de risico's, die noden tot een verandering van de activiteit. Wanneer de tweede 'demand' sterker is, zal het afhangen
van de direct beschikbare mogelijkheden of een optie 'verandering'
daadwerkelijk en zonder veel moeite kan worden gerealiseerd. Zijn
die mogelijkheden er niet, oftewel Is de mate van beheersbaarheid
van de externe situatie in dit opzicht onvoldoende, dan ontstaat
er een tweede conflict, nu tussen de dominante dwang tot verandering en het gebrek aan direct beschikbare mogelijkheden. Dit laatste conflict gaat gepaard met stress.

De bron van stress wordt zodoende specifieker beschreven dan gebruikelijk (zie bijv. Lazarus, 1971; Janis & Mann, 1977; Johnson
& Sarason, 1979). We definiëren stress als volgt:

Stress is de (onplezierige) emotionele toestand van het individu in de situatie waarin hij zodanige bedreigingen of
eisen vanuit zijn omgeving ervaart dat deze in conflict komen met specifieke mogelijkheden om aan die eisen tegemoet
te komen of zich daartegen teweer te stellen.

Θ1

BEOORDELINGSPROCES BIJ DREIGING

Bedreiging van
Activiteit

Beoordeling/Besef van
A. (Mogelijke) voordelen
B. (Mogelijke) nadelen/
risico's

Beoordeling van

Beoordeling van
.specifieke mogelijkheden

_^. algemene mogelijk-

- Verwachte Beheersbaarheid

heden: Hoop

- Directe Beheersbaarheid

Als motivatie
A niet overheerst

Omgaan met/
.zich teweer stellen
tegen
bedreiging

Als er géén
epeflcleke mogelijkheden (b)lljken:
STRESS

Figuur 3.5. : Structuur van het beoordelingsproces bij bedreiging van een activiteit, eventueel gevoelene van onveiligheid
(stress) veroorzakend en leidend tot een proces van omgaan met dergelijke gevoelens.

Het gevoel van onveiligheid dat In het geval van een dreiging door
blootstelling aan Industrieel gevaar kan ontstaan, wordt dan opgevat als een bijzondere vorm van stress. Dit gevoel is dus sterker
naarmate de dreiging ernstiger is en er minder goede alternatieven
zijn voor de bedreigde activiteit.
In de bovengenoemde definitie van stress houdt de term 'conflict'
in dat de emotionele toestand een op zich ongewenste toestand is
die het individu dan ook wenst op te heffen. Dit in tegenstelling
tot een vorm van stress die men wel als plezierige spanning ervaart, in de literatuur 'eu-etrees' genoemd. Bet betreft in deze
gevallen echter een zelf

gekozen of gewenste blootstelling san

gevaar, welke men als uitdaging ervaart.

Omgaan met gevoelens van onveiligheid

Op wat voor manieren gaan mensen nu om met eventuele gevoelens van
onveiligheid? Hierboven werd gesteld dat het bij gebrek aan concrete mogelijkheden cruciaal is of men de hoop bezit om (uiteindelijk) een uitweg uit de atreesvolle situatie te vinden. Alleen
wanneer deze hoop bestaat, zal men de meer of minder intense gevoelens van onveiligheid kunnen tolereren. Hoop motiveert dan om
een open oog te hebben voor ontwikkelingen in de bedreigende omgeving en voor iedere kans om de bedreiging te reduceren. We noemen deze vorm van verwerking van stress waakzaam

('vigilant',

alert). Bet waakzame reactiepatroon moet opgevat worden als een
poging tot oplossen van het probleem zelf, i.e. het verminderen
van de bedreiging door het wegnemen van de dreiging of door het
vergroten van de beheersbaarheid

(cf. Folkman & Lazarus

(1980):

problem-focused coping).
Als er echter geen hoop op het vinden van een oplossing is, zal
men toch iets met de gerezen Interne spanning of stress moeten
doen. Een mogelijke reactie is om eenvoudigweg niet meer over het
probleem na te denken bijvoorbeeld door afleiding te zoeken. Men
kan ook "bij nader inzien" argumenten vinden die vertellen dat het
allemaal niet zo gevaarlijk of acuut is, zo'n vaart niet loopt, of
dat het hier toch geen kwesties van eigen verantwoordelijkheid betreft. We noemen een dergelijke opstelling defensief

('defensive
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avoidance' of 'denial'). Befares (1980) bijvoorbeeld heeft de mogelijkheid van defensie verondersteld ter verklaring van de bevinding dat inwoners van P e m i s , vaar relatief in Rijnmond de meeste
chronische ziektes voorkwamen en relatief de meeste geluidshinder
en luchtvervuiling gemeten was, het minst tot verhuizing neigden
en relatief het minst ontevreden over hun eigen leefsituatie waren.
Bij een defensieve reactie zal men doorgaans meer of minder kwetsbaar blijven; Immers, de verdediging is kunstmatig en niet daadwerkelijk,
blijft

de bestaande

stress

daardoor onuitgesproken

of het

gevoel van

onveiligheid

en wordt niet manifest. Hen ver-

groot daardoor de kans onverwacht

toch weer in een alarmerende

situatie (b.v. confrontatie net nieuwe informatie over dreiging)
terecht te komen waarbij men dan nog minder tijd en gelegenheid
voor een adequaat antwoord zal hebben. Door een defensief reactiepatroon probeert men in hoofdzaak de ontstane negatieve emoties te reguleren of op een voor zichzelf acceptabele manier tot
uitdrukking te brengen (emotion-focused coping). Hoe zal dat kunnen gebeuren?

Wanneer een alerte, waakzame houding niet mogelijk blijkt, wordt
hiermee het Idee versterkt of springt het meer in het oog dat men
niet in staat is situaties zo te doen zijn als men vil. In grote
lijnen kan men zich theoretisch op twee wijzen bij het onaangename
en onhoudbare conflict tussen strijdige eisen weren of zich daartegen te weer stellen (vandaar: defensie). De persoon kan trachten
in tweede instantie tot een herziening van zijn Eerste Beoordeling,
de beoordeling van de bedreigende situatie, te komen. Hij kan daarnaast ook zijn mogelijkheden anders gaan waarderen, dus een andere
beoordeling geven van zijn mogelijkheden tot beheersbaarheid. In
het eerste geval zal de teveerstelling of defensie vooral het karakter van ontkenning (denial) hebben. In het tweede geval zal een
defensieve reactie er vooral op zijn gericht het conflict als zodanig psychisch te isoleren, dat vil zeggen het te beschouwen als
een niet normaal, door de persoon te hanteren probleem (bijvoorbeeld fatalisme, depressie). Het probleem wordt dan op een ander
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niveau min of meer 'beheersbaar' gemaakt. In i 4.2.1 vordt op deze
spedale manieren van het verkrijgen en behouden van een voldoende
mate van persoonlijke beheersbaarheid nader ingegaan.

Boe is vast te stellen of we met het ontkennen van een dreiging of
met de eerste beoordeling: geen dreiging (en dus geen stress) te
maken hebben? Volgens Breznltz (19B3c) moet men daarvoor tenminste
één van de volgende assimpties maken.
1. Er is stress, dus ledere ontkenning daarvan is een teken van
defensie.
2. De stress neemt toe wanneer een bepaalde stressvolle gebeurtenis dichterbij komt. Een respons op een later tijdstip waaruit
minder stress blijkt dan op een eerder tijdstop is dan ook een
uiting van defensie.
3. Inconsistenties in de response op verschillende tijdstippen of
op hetzelfde tijdstip zijn bij gelijkblijvende situatie uitingen van defensie.
De eventuele dreiging van industriële activiteiten nu is niet van
hetzelfde soort ala het naderbij komen van een operatie. Er komt
in die zin niets dichterbij. Assumptie 2 kan daarom bij onderzoek
naar gevoelens van onveiligheid doorgaans niet gemaakt worden. Men
zou een dreiging subjectief naderbij kunnen brengen door meer informatie erover te verschaffen. Gesteld dat die manipulatie realistisch en ethisch toelaatbaar is dan zou assumptie 2 te maken
zijn.
Assumptie
is niet

1 is echter zeker onvoldoende: een eventuele dreiging
onbetwistbaar

en dus niet

bijvoorbaat

stressvol, laat

staan stress-veroorzakend. Blijft over ceeumptie 3. Die assumptie
doet echter direct de noodzaak 'voelen van een theorie waarbinnen
gespecificeerd

wordt

wat

inconsistent

is

en

wat

niet.

Zonder

theorie loopt de onderzoeker groot gevaar als het ware iets te
horen wat de ondervraagde persoon niet heeft gezegd!

Om te weten wat precies psychologisch consistent of consonant is,
kan men niet goed terecht bij psychologische congruentietheorieën.
De zwakte van cognitieve dissonantietheorieën is dat zij niet aangeven welke opinie iemand uit al de opinies die hij erop na houdt
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voor revisie In aanmerking laat komen. Het vereist een meer gedetailleerde psycho-loglca van uitspraken over het voor die persoon
In die omstandigheid wenselijke psychische proces, om te weten op
welk niveau of vanuit welk gezichtspunt zijn gedrag Inconsistenties bevat. In dit verband Is het concept

'persoonlijke beheers-

baarheid' van belang, waarover wij In een latere paragraaf nog
uitvoerig zullen spreken (i 4.2.). Gezien vanuit bet streven naar
beheersbaarheid van Interne spanningen op zich kan een bepaalde
uiting of expressie zeer consequent zijn. Gezien vanuit de behoefte aan beheersbaarheid van de relatie persoon-omgeving kan dezelfde uiting zeer wel Inconsequent zijn. In dit licht moeten we ook
zien dat aan 'denial' of defensief gedrag niet alleen kosten maar
ook baten verbonden zijn (cf. Lazarus, 1963).
In de meeste situaties zullen bovendien belde behoeften aan beheersbaarheid wel een zekere rol spelen.
Hen zal dus moeten weten in welke mate aanvankelijk "an encounter
is appraised as permitting little or nothing to be done" (Lazarus,
1983, p. 24), als een situatie van onbeheersbaarheid dus, om te
kunnen vaststellen In welke mate er van defensief gedrag sprake
Is. De dynamische aard van psychische processen maakt het echter
moeilijk om in de tijd eerst een beoordelingsstap en dan een verwerkingsstap te observeren. Folkman (1984, p. 844) stelt dan ook:
"There Is no completely satisfactory way

to differentiate

an initial benign appraisal from an emotion-focused coping technique".
Kortom, veel coping strategieën kunnen een appraisal functie hebben doordat ze de betekenis van een gebeurtenis mee bepalen en,
omgekeerd, veel vormen van appraisal kunnen een coping functie
hebben
(Folkman

doordat

ze

& Lazarus,

meehelpen

om

stressgevoelens

1985). Ondanks

het

feit

dat

te

reguleren

appraisal

en

coping overlappende functies hebben, is het nuttig in analytisch
opzicht beide zo goed mogelijk te blijven onderscheiden.

EEN TYPOLOGIE VAU REACTIEPATRONEN BETREFFENDE INDUSTRIËLE VEILIGHEID

In het voorgaande is een aantal malen gesteld dat het beoordelen
van en reageren op industriële veiligheid een psychisch proces is
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met verscheidene Interne terugkoppellngsmechanlsmen. Een momentopname van dat proces zal daardoor wellicht een tijdelijke. Intermediaire toestand laten zien. Elke momentopname van gevoelene van
(on)veiligheid echter geeft Informatie over zowel de Intensiteit
als de kwaliteit van dergelijke gevoelens. Zowel bet niveau of de
Intensiteit van gevoelens van onveiligheid alawel de aard of kwaliteit ervan variëren al naargelang het stadium van het proces.
in deze paragraaf

zullen wc beschrijven welke kwalitatief ver-

schillende reactiepatronen en daaruit resulterende gevoelens van
onveiligheid op grond van de In { 3.2. ontwikkelde theorie kunnen
worden onderschelden.

Men kan zich veilig voelen doordat men geen dreiging onderkent of
doordat men deze wel onderkent ι maar gezien de voordelen toch on
belangrijk vindt. Een qua Intensiteit zelfde gevoel van onveilig
heid kan

horen bij degene die zich bedreigd voelt en hoop heeft

daar daadwerkelijk verandering In aan te brengen alswel bij degene
die een duidelijk gevoel van onveiligheid min of meer kunstmatig
van zich af probeert te zetten. Aan de hand van de volgende varia
belen zijn de typische reactiepatronen aan te geven.
1. Wordt er wel of niet een dreiging waargenomen? (Eerste Beoor
deling) .
2. Wordt die dreiging wel of niet voldoende gecompenseerd

door

verwachte of nagestreefde voordelen? Zijn de voordelen 'te ris
keren'? (Eerste Beoordeling).
3. Is de dreiging wel of niet te beheersen (nu en/of in het geval
dat er iets mis gaat)? (Tweede Beoordeling).
4. Is er wel of geen hoop op verbetering of verandering van de si
tuatie? (Tweede Beoordeling).
Deze onderscheidingen worden

in het

kader van het

ontwikkelde

SITE-model sequentieel gemaakt, dit in tegenstelling tot de rea
liteit waar proceseen minder discreet en niet strict In deze volg
orde verlopen. Figuur 3.6 geeft deze sequentie aan. In figuur 3.6
wordt geen onderscheid meer gemaakt

tussen verwachte en directe

beheersbaarheid. De reden daarvoor is dat in de praktijk vooral de
vraag van verwachte beheersbaarheid op meer dan een moment gesteld
kan worden. Daardoor valt zij operationeel niet goed uit het model
te lichten als grondslag voor een uniek of karakteristiek reactie
patroon.
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Figuur 3.6.: Typische onstaanswljzen van gevoelens van (on)velllgheld.

De vier onderscheldlngspunten leveren dan In totaal vijf In principe verschillende reacties op. Dit zijn: 0: Onbezorgd, A: Accepterend, V: Verander(en)d, B: Bezorgd/Alert, D: Defensief.
Deze typologie van qua aard verschillende vormen van gevoelens van
onveiligheid Is op te vatten als een korte afspiegeling van onze
theorie, waarin de meest essentiële aspecten worden weergegeven.
We lichten leder type kort toe.

Het responstype 0 ziet geen gevaar of, als er al sprake Is van bepaalde

risico's

dan beschouwt

hij

die

als verwaarloosbaar. Op

grond daarvan Is er voor hem geen reden om alternatieve gedragingen te overwegen.
Het responstype A voelt zich ook niet bedreigd

omdat hij zich

heeft aangepast aan de situatie. Voor hem Is de dreiging weliswaar
aanwezig (en niet hypothetisch zoals bij type 0 ) , maar tamelijk
onbelangrijk. Hij Is ervan overtuigd dat, onder de gegeven omstandigheden, het niet zinvol Is om aan de mogelijke gevaren (meer)
aandacht te schenken. Directe of Indirecte persoonlijke voordelen
van de situatie bepalen voor een groot gedeelte deze opstelling.
De situatie wordt niet (meer) als abnormaal gezien.
Het reeponstype V onderkent het overheersende belang van de dreiging. Hij ervaart de situatie daarom als onvoldoende veilig maar
ziet ook al een beter, dat wil zeggen veiliger alternatief. (N.B.:
In het geval van Rijnmond Is dit vooral voorstelbaar als het verhulzen naar een veiliger lokatie).
Het responstype В voelt zich bedreigd door de (Industriële) omgeving. Tegelijkertijd ontbreken de mogelijkheden om (op dit moment
of op het moment dat het gevaar zich zou manifesteren) de dreiging
te beheersen. Er is dus een conflict tussen dreiging en (gebrek
aan) mogelijkheden. Echter, hij heeft de hoop dat er een uitweg te
vinden is. Hij houdt dan ook een open oog voor relevante informatie en is alert op iedere mogelijkheid de situatie te verbeteren.
Het responstype D ervaart een soortgelijk conflict

als type B:

een aanzienlijke dreiging waarvoor voorlopig nog geen oplossing
in zicht is. Andere dan bij type В echter heeft type D ook niet
de hoop dat die oplossing er binnen afzienbare tijd komt. Dienten
gevolge zal hij het conflict proberen te verminderen met behulp
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van defensieve processen om zo weinig mogelijk of op een gunstiger
manier over de situatie te denken. Deze Oplossing' Is echter niet
compleet, bepaalde uitingen van het conflict blijven bestaan.
De vijf reactiepatronen worden dus elk gekenmerkt door een aantal
opvattingen en motivaties die voortkomen uit de eerder In de 'visgraat' van figuur 3.6. Ingenomen posities. Het bijzondere Is echter dat deze alleen In samenhang het type bepalen. Op grond van
slechts fin opvatting of affectieve bekentenis kan Iemands plaats
In de typologie dus niet worden bepaald. Het nagaan hoe de verschillende

types

op

de

afzonderlijke,

het

type

samenstellende

eigenschappen scoren. Is dan ook op te vatten als een empirische
toetsing van de typologie (constmctvaliderlng).

Het bovenstaande Is vooral van belang bij het defensieve reactiepatroon. Strijdigheid van opvattingen onderling of grote onevenwichtigheden tussen opvatting en gedrag zijn meer een kenmerk van
een probleem verdringende houding dan dat zij karakteristiek zijn
voor de andere reactiepatronen. Het concluderen tot zulke strijdigheden is echter in twee opzichten problematisch.

Hoe lang mag men als onderzoeker volhouden dat iemand Iets anders
vindt dan wat hij beweert? Het moge voor zich spreken dat het antwoord op die vraag sterk zal afhangen van de mate waarin men vooraf heeft aangegeven wanneer dat defensieve gedrag te verwachten
is. Een dergelijke theorie is een sterk middel om te voorkomen dat
de onderzoeker achteraf iets anders beluistert dan wat de ondervraagde zelf zegt. Daarom hebben wij dan ook vertrouwen In interpretaties metingen op basis van de typologie. Een tweede probleem
is dat een actieve defensie in de vorm van het op de achtergrond
of buiten de discussie proberen te houden van een onverwerkt conflict, blijkend uit een vervorming van aangeboden informatie of als dergelijke verdringingen niet

(meer) lukken - uit een ogen-

schijnlijke overreactie daarop, moeilijk te observeren valt. Vooral hier is er een ethisch probleem: de onderzoeker kan de ondervraagde niet confronteren met een reële en acute dreiging. Zeker
survey- onderzoekingen zoals het huidige stuiten hier op een begrenzing. Andere methoden, zoals diepte-intervievs, kunnen hierin
iets verder gaan.
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НЕТ SITE-MODEL EN DE LITERATUUR OVER OMGEVINGSSTRESS

In hoofdstuk 3 werd het SITE-model beschreven. Dit model werd met
name geïnspireerd door Ideeïn van Richard Lazarus c.s. en Irving
Janls c.s. Het spreekt vanzelf dat de denkbeelden van deze onderzoekere niet los staan van het werk van tal van andere onderzoekers op het terrein Van 'stress en coping'. In het vorige hoofdstuk werd al opgemerkt dat op het raakvlak van de omgevingspsychologische- en stressllteratuur een rijke bron van theorievorming
en empirische gegevens ie te vinden, met als gemeenschappelijke
noemer het begrip 'environmental stress'. Ook deze tamelijk recente onderzoekstraditie leunt voor een belangrijk deel op het theoretisch kader dat door Lazarus c.s. is ontwikkeld. Daarbinnen is
aan het

begrip

aandacht

geschonken. In dit hoofdstuk zal de literatuur op dit

meer uitgebreide

'personal

control' in relatie

onderzoeksterrein

van

tot

stress

omgevingsstress

ruime

systema-

tisch worden besproken aan de hand van de verschillende onderdelen van het SITE-model. Het accent zal daarbij meer liggen op
de stressliteratuur dan op de omgevingspsychologische

literatuur

omdat de eerste meer relevant is voor onze studie vanwege het vaak
grotere theoretische gehalte. De grenzen van het gebied van (omgevings-)stress, voor zover die al duidelijk zijn aan te geven,
zullen hierbij overigens niet te eng worden opgevat.

In het volgende overzicht is gepoogd vooral de voor ons onderzoek
en het daarbij ontwikkelde SITE-model meest relevante literatuur
te behandelen. In het algemeen gaat het om achtergrondliteratuur
van waaruit het model beter kan worden begrepen en waarmee het kan
worden

gecontrasteerd.

Gedetailleerde

kritiek

op

artikelen

zal

alleen worden gegeven in die gevallen waarbij gegevens of ideeën
in strijd zijn met de in dit proefschrift gehanteerde theoretische
uitgangspunten.
In het door ons in grote lijnen overgenomen kader van Lazarus c.s.
wordt ervan uitgegaan dat de betekenis van een gebeurtenis bepaald
wordt door beoordelingsprocessen. Zoals in hoofdstuk 3 reeds werd
uiteengezet, wordt daarbij onderscheid
schillende

soorten beoordeling:

gemaakt

tussen twee ver-

'primary appraisal', waarbij de
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persoon het belang nagaat van een specifieke gebeurtenis voor het
eigen welzijn, en 'secondary appraisal' waarbij de persoon zich
afvraagt over welke mogelijke bronnen en opties hij beschikt om
een eventuele bedreiging van zijn welzijn te weerstaan.
Een derde proces. Verwerking, heeft betrekking op de cognitieve en
gedragsmatige poging om de bedreigde persoon-omgevlngsrelatle In
de hand te houden of te krijgen.
De bespreking van de literatuur op het gebied van omgev'ngsstress
zal plaatsvinden aan de hand van bovengenoemde fundamentele theoretische onderscheidingen

die overeenkomen met de belangrijkste

componenten van bet in hoofdstuk 2 gepresenteerde SITE-model. De
Indeling van dit hoofdstuk Is dan ook: f 4.1.: Eerste Beoordeling
i

4.2.:

Tweede

Beoordeling

{ 4.3.:

Stress

en

Verwerking

van

stress.

4.1.

EERSTE BEOORDELING

4.1.1.

De omgeving als stressor

Het proces van Eerste Beoordeling, de beoordeling van de onzekere
situatie, kan tot een aantal verschillende conclusies lelden ten
aanzien van de voordelige en nadelige aspecten van die situatie.
Kolkman (1984; zie ook Folkman & Lazarus, 1985) maakt met betrekking tot het welzijn van een persoon onderscheid tussen een drietal verschillende persoon-omgeving relaties. Een relatie kan zijn:
1. Irrelevant, 2. voordelig/positief, 3. stressvol.
Van deze laatste, stressvolle verhouding Is sprake bij het moeten
verwerken van schade/verlies, het beoordelen van de situatie als
bedreigend, maar ook bij het ervaren van de situatie als een uitdaging.
Schade/verlies

en bedreiging

zoals angst, vrees of

gaan

samen met

negatieve emoties,

(be-)rouw, tejwljl een uitdaging

gepaard

gaat met meer plezierige emoties zoals opwinding en enthousiasme
('eu - stress'). Toegespitst op de problematiek In dit onderzoek,
dat wil zeggen de (industriële) situatie In het Rijnmondgebied,
zijn we In de eerste plaats geïnteresseerd In appraisals van het
type

'bedreigend'. De vraag die nu gesteld kan worden. Is: wat
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Is er bekend over de mate waarin (het wonen/leven) In een Industriële omgeving als In Rljimond als bedreigend, en dus als stressvol wordt opgevat?
Door verschillende auteurs zijn er pogingen gedaan on situaties
In te delen naar de aard van de dreiging die er van uitgaat. In
dit verband wordt veelal de tern 'stressor' gehanteerd, verwijzend naar een omstsndlgheld waarvan wordt aangenomen dat die als
stressvol kan worden beschouwd. We zullen hieronder een aantal
classificaties van stressoren bekijken.

Lazarus & Cohen (1977) geven een aantal criteria aan om omgevingsstressoren In te delen, bijv. naar omvang van de dreiging, mate
van beheersbaarheid, etc. Op grond van deze feitelijke kenmerken
van de situatie komen ze tot de volgende globale Indeling:
1. grootschalige gebeurtenissen (natuurrampen, e.d.);
2. kritieke gebeurtenissen
een

familielid)

('life events', zoals overlijden van

die aanpassingen

vereisen

van een relatief

klein aantal personen;
3. dagelijkse zorgen

('dally hassles', bijvoorbeeld

In een file

rijden).
Kenmerkend voor deze laatste categorie van stressoren Is volgens
Lazarus en Cohen dat dergelijke dagelijkse zorgen stabiel zijn.
Dat wil zeggen dat ze zich niet tijdelijk of slechts een enkele
keer voordoen, dat ze veelvuldig voorkomen en dat ze niet duidelijk en dringend om een aanpak vragen. Er zijn empirische gegevens die aantonen

dat de omvang

en intensiteit

van dergelijke

dagelijkse zorgen een goede voorspeller zijn van het optreden en
verwerken van kritieke gebeurtenissen (zie Kanner et al., 1982).
Lazarus en Cohen hebben deze laatste categorie nadrukkelijk onder
de

aandacht

willen

brengen

vanwege

het

verwaarlozen

in

veel

stressonderzoeken van chronische en algemeen voorkomende condities in de omgeving die potentieel stressverwekkend zijn.

Campbell (1963) wijst er op dat het concept

'dally hassles' van

Lazarus en Cohen slechts ten dele een door hen gesignaleerd gat
in het onderzoek kan vullen. Het omvat wel de min of meer afgebakende, regelmatig terugkerende (kleinere) gebeurtenissen maar niet
zozeer de continue, vooral als achtergrond aanwezige condities die
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slechts variëren In Intensiteit. Als aanvulling op de categorieën
van Lazarus & Cohen noemt zij de klasse van achtergrond-stressoren ('ambient stressors'). Als voorbeeld wordt luchtverontreiniging

genoemd. Achtergrondstressoren

hebben

volgens

Campbell

de

volgende kenmerken:
1. chronisch (d.v.z. ze zijn regelmatig aanwezig);
2. negatief gewaardeerd;
3. weerspannig,

onhandelbaar

(d.w.z. ze kunnen niet

structureel

door individuele inspanningen veranderd worden);
A. niet urgent (d.w.z. ze kunnen getolereerd worden zonder directe schade op korte termijn) ;
5. waarneembaar, maar het grootste deel van de tijd niet opgemerkt.

Baum, Fleming & Davidson (1983) leggen veel nadruk op een aantal
fundamentele verschillen

tussen

'natural disasters' en

'techno-

logical catastrophes'. In tabel 4.1. worden een aantal van deze
verschillen tegenover elkaar gezet. Resultaten van een aantal onderzoekingen

(o.a. onderzoek naar het ongeluk in de kernreactor

op Three Mile Island: Baum, Fleming

& Singer,

1983) wijzen in

de richting dat ongelukken ten gevolge van het falen van technologische

systemen

In het

algemeen

tot

heftiger

en

langduriger

reacties in termen van angst, depressie en agressie aanleiding
geven dan bij 'natuurlijke' ongelukken het geval is. Baum Fleming
& Davidson

(1983) wijzen

er in dit verband

krachten haast per definitie onbeheersbaar

op dat natuurlijke
zijn. We kunnen een

orkaan niet stoppen of een aardbeving voorkomen. Het feit dat er
vrijwel niets kan worden gedaan om rsn bepaald ongeval te voorkomen,

onderstreept

Technologische

slechte

ons

gebrek

aan

beheersing

er

van.

catastrophes daarentegen betekenen het falen van

systemen die eens onder controle waren. Delen van een technologisch systeem mogen wel verslijten maar ze worden niet geacht te
falen voordat ze vervangen worden. Dus is er in tegenstelling tot
natuurlijke

systemen niet zozeer sprake van een algeheel gebrek

aan beheersbaarheid maar van het verlies aan beheersbaarheid

(in

S 4.2.1. zullen we op dit belang van de verwachting van beheersbaarheid verder ingaan).
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Pover

Visible
Damage

Predictability

Low Point

Perceptions
of Control

Extent of
Effects

Persistence
of Effects

NATURAL
Sudden
DISASTERS

Powerful

Usually causes
disfigurement
of environment.
May destroy
homes, businesses,
disrupt power,
sanitation, and
the availability
of drinking water.

Though point of
Impact cannot
always be specified, some
predictability
can be obtained because:
a) occurrence
rates for an
area can be
obtained from
past experience
and b) forecasts can provide some warning.

Usually,
there Is
an Identifiable
clear low
point.
Conditions
tend to
Improve
with passage of
time.

Natural disasters not
generally
viewed as
controllable.
Their occurrence highlights a
lack of control over
the elements.

Usually
limited to
victims of
the disaster

Effects appear to be
relatively
short-lived.
Loss of
property or
loved ones,
however, may
be associated
with more
chronic effects.

TECHNOLOGICAL
CATASTROPHES

Powerful

Some (e.g., dam
breaks) Involve
visible destruction. Others
(e.g., TMI, Love
Canal) do not.
May do Invisible
damage as suggested by Illness effects of waste
or radiation exposure.

Not predictable; failures
are usually
sudden and
leave little
time for evacuation.

There may
be a clear
low point,
particularly In
'toxic'
disasters,
this Is
not so.
Conditions
do not
necessarily Improve over
time.

Technology
Is normally
under human
control.
Therefore,
mishaps are
likely to
be perceived as loss
of control.

Loss of
confidence
and credibility
may engender effects
In people
not directly victimized by the
mishap.

May be either
acute or
chronic, but
appear to be
likely to
cause longterm consequences for
many. This
Is particularly true
when toxic
substances
are Involved.

Suddenness

Sudden

Tabel 4.1.: Samenvatting van kenmerken van natuurrampen en technologische catastrofes (naar Baum, Fleming & Davidson, 1983)

In hoeverre past de specifieke problematiek vaar het In ons onderzoek om gaat, nl. de (Industriële) situatie In het Rijnmondgebied, bij bovenstaande categorieën? De categorie

'grootschali-

ge gebeurtenissen' van Lazarus en Cohen lijkt gegeven de specificatie van Baum, Fleming en Davidson naar 'technological catastrophes' te ruim. Het is dan echter een empirische vraag of de dreiging in een industrieel gebied van dit type technologische ramp
of van Campell's type van achtergrond-stressor is.
Op voorband lijkt deze situatie vooral kenmerken te vertonen van
de Laatste categorie. Verontrustende effecten van Industriële activiteiten van grote omvang (zoals grootschalige ongelukken) zijn
zeldzaam, terwijl kleinere ongemakken (met name stank) wel regelmatig voorkomen. Verder lijkt het mogelijk dat aanwijzingen ten
aanzien van mogelijke negatieve gevolgen van industriële activiteiten regelmatig worden verkregen via de aedia of via eigen waarneming (bijv. een alarm op een industriële locatie) en dat dergelijke

'cues' ook als een soort

achtergrondstressor

zijn op te

vatten. We zijn met deze interpretatie van het begrip stressor
echter afgedwaald van de eerdere betekenis. Het gaat bij 'cues'
natuurlijк niet alleen om feitelijke kenmerken van de omgeving
maar evenzeer om waarneming en beoordeling van die omgeving. We
stuiten hier op een belangrijke beperking van het begrip stressor,
een punt waar we later nog uitgebreid op terugkomen.

4.1.2.

De interactie tussen persoon en отце іпк

Binnen het omgevingspsychologische stressonderzoek wordt vrij veel
aandacht besteed aan de specifieke aard van de verhouding tussen
persoon en omgeving
1979;

Keating,

Fleming, Baum

(zie bijv. Lazarus & Cohen, 1977; Gochman,

1979; Defares, 1979; Baum, Singer & Baum, 1981;
& Singer, 1984). Een belangrijk punt in al deze

verhandelingen is dat de relatie tussen persoon en omgeving fun
damenteel

als een

opgevat.

Er wordt

interactie
in dit

'transactionele' relatie

tussen

verband

twee

systemen moet worden

ook vel

(Lazarus & Cohen,

gesproken
1977). Dit

over

een

betekent

dat het onjuist is veel nadruk te leggen op de omgeving als sti-
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mulusfaetor alleen. Die eenzijdige benadering die we In vroeger
ongevingepsychologlsch onderzoek naar bronnen van stress nog vel
tegenkomen, kan In de traditie van Levin worden beschouwd als een
"... overemphasis on environmental factors as (solely) responsible
for behavior" (Keating. 1979, p. 58). Hij vindt het noodzakelijk
naast omgevingsfactoren ook interne, psychologische factoren in de
beschouwing

te betrekken. In zijn onderzoek naar

'crowding' be-

steedt hij met name aandacht aan attributieproceseen. Lazarus &
Cohen (1977) nemen dezelfde positie In. Zij maken weliswaar eerst
op basis van 'bronnen van stress' een Indeling van stressoren (zie
de vorige paragraaf), maar geven vervolgens zelf de zwaktes van
dat

soort

traditionele

benaderingen aan. Indelingen noemen

zij

betrekkelijk willekeurig, onder andere vanwege "... the absence
of systematic

concern with the processes mediating between the

environment and the stress response" (p. 108). Hun alternatief is
het inmiddels bekende model van appraisal en coping.

Andere onderzoekers kiezen het gezichtspunt op de interactie persoon-omgeving iets dichter bij de persoon.
Volgens

Cochman

(1979)

wordt

door

veel

omgevingspsychologisch

onderzoek (onder andere op het gebied van 'noise' en 'crowding')
aangetoond dat reacties op omgevlngsstressoren slechts gedeeltelijk bepaald worden door objectieve kenmerken van die stimuli.
Hij gaat ervan uit dat "... subjective rather than objective factors are the primary determinants of reactions to environmental
stimuli" (p. 67).
Fleming, Baum & Singer (1984) vervoorden de psychologische benadering van het stressonderzoek

(bedoeld wordt met name de lijn

van Lazarus c.s.) als volgt: "Nothing

is stressful unless

the

individual defines it as such. That is, the physical characteristics of the stressor are of negligible importance relative to the
human evaluation of the threat that they pose. No events are universally stressful" (p. 940).

Op de relatie persoon-omgeving wordt ook een bijzonder licht geworpen vanuit

het

zogeheten

attributieparadigma.

Met name gaat

het daarbij om de interpretatie van de eigen emoties in een bedreigende

situatie. Verschillende

auteurs hebben, uitgaande van
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de klassieke einotletheorle van Schachter

& Singer

(1962), zich

beziggehouden met de vraag hoe 'environmental stress' te verklaren valt in termen van attributies In een ambigue situatie van
arousal. Deze Ideeën zijn onder andere geëxploreerd In omgevingspsychologisch
Gochman,

onderzoek

1979).

naar

'crowding'

In een stressvolle

(bijv.

situatie

Keating,

1979;

zal er veelal

een

veelheid aan Informatie aangeboden worden. In lijn met theorieën
over 'Information-overload' (bijv. Cohen, 1978) valt te verwachten
dat In een dergelijk geval van 'overdosis' aan Informatie het Individu een strategie ontwikkelt om slechts een subset van de beschikbare stimili te hoeven ververken. Een gangbare opvatting in
de attributietheorie

is dat vooral saillante of nieuwe aspecten

van de situatie de aandacht trekken. Dergelijke 'readily available
cues' zullen dan als eerste In aanmerking komen bij de interpretatie en verklaring van de ie die situatie gerezen onzekerheid of
arousal. Dus vooral tekenen in de omgeving die saillant zijn en
die kunnen worden beschouwd als plausibele bronnen van arousal,
zullen leiden tot attributies aan omgevingsstressoren. In onderzoek tonen bijvoorbeeld Taylor & Flske (1978) aan dat dergelijke
attributies inderdaad beïnvloed kunnen worden door de aandacht op
verschillende aspecten van de situatie te richten. Terecht wijzen
ze in dit verband ook op de mogelijkheid van het optreden van mlsattrlbuties. Bevindingen van Gochman

(1979) ten aanzien van het

optreden vaft (gevoelens van) crowding
factoren los van de feitelijke

stesmen hiermee

overeen:

'density' in de directe omgeving

bepalen in belangrijke mate de attributies ten aanzien van crowding.
Naast de rol van attributies in de directe perceptie van een dreiging spelen zij ook mee bij de vraag naar de' verantwoordelijkheid
voor

de

situatie. Dergelijke

attributies

zijn

functioneel

van

belang voor (het In stand houden van) gevoelens van zekerheid en
zelfwaardering (zie bijv. Bowerman, 1976; Beijk et al., 1978). We
komen hierop terug in S 4.3.2.

De door ons gekozen benadering in het hier te rapporteren empirische onderzoek sluit aan bij de in deze paragraaf besproken Ideeen. Er is gekozen voor ruime aandacht voor de persoonlijke beleving van de mogelijk bedreigende industriële omgeving meer dan
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voor het onderzoeken van persoonlijke reacties op bepaalde objectieve

stressoren

waarin

een

zekere

(Industriële)

dreiging

tot

uitdrukking zou komen.

Antecedente condities voor de beoordeling van dreiging

Er worden In de literatuur een groot aantal Interne factoren genoemd die bij de Interpretatie van een bedreigende situatie een
rol spelen. Dergelijke antecedente condities, zoals Lazarus deze
noemt worden In ons model vooral geplaatst In reservoir I/II (zie
figuur 3.3.). Ze staan In wisselwerking met de processen van Eerste en Tweede Beoordeling. De wijze waarop ze hun Invloeden uitoefenen» Is soms complex en belangwekkend voor een goed begrip van
de wijze waarop dreigingen worden verwerkt (zie Flschhoff, Golteln
& Shapira, 1980). We zullen een aantal van de meest genoemde condities bespreken.

Een van de factoren die In de literatuur wordt genoemd,Is de attitude ten aanzien van de bron van de dreiging (zie Defares, 1979;
Baum, Singer & Baum, 1981). Deze laatste auteurs noemen dergelijke

attitudes

betreffende

stressoren

"Important

filters

In

the

perception and appraisal of stressors" (p. 16). Ter ondersteuning
van deze stelling halen ze een aantal resultaten aan uit omgevingspsychologisch

onderzoek. Daaruit

concluderen

Baum

с.s. dat

een

gunstiger houding ten opzichte van de bron vaak samengaat met een
geringere uiting van ongemak of bezorgdheid. Van dergelijke samen
hangen bleek ook duidelijk

In het onderzoek van Kuyper & Vlek

(1964) en van Kuyper, Boekhoudt t. Vlek (19β4) sprake (zie bijv.
tabel 2.2.)
De positie van een attitude ten aanzien van de bron van dreiging
als een onafhankelijke antecedente conditie lijkt ons echter pro
blematisch. In hoeverre is een dergelijke attitude op te vatten
als een 'mediator' in een eerste beoordelingsproces' Een attitude
is een globaal concept. Vat men de bedoelde attitude op als resul
tante van de verhouding voordelen/nadelen van de (stressvolle) si
tuatie, dan komt men dicht in de buurt van een cirkelredenering
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wanneer uit de attitude weer de beoordeling van de ernst van de
dreiging moet worden verklaard. In hoofdstuk 2 is ook betoogd dat
het attitude-begrip mede op deze gronden voor ons onderzoek min
der bruikbaar werd geacht.
Wel aanneoelljk Is dat de attitude medebepalend is voor een de
fensieve reactie op een bedreiging. Evans Ь Jacobs

(1961) bij

voorbeeld vinden dat werknemers van vervuilende Industrieën over
het algemeen minder bezorgd zijn dan andere mensen over de gevolgen van luchtverontreiniging. Zo ook concluderen Kuyper & Vlek,
(1984, p. 251): "Belanghebbendheid bij de voordelen van een activiteit met gevaarlijke stoffen verzacht het oordeel over de risico's ervan" .

Een tweede, enigszins met de

factor 'houding ten opzichte van de

bron van de dreiging' verwante antecedente conditie Ie een

com-

mitment In een situatie.
Folkman

(1964) beweert dat comnltments belangrijke determinanten

zijn in de Eerste Beoordeling van dreiging. Ze hanteert daarbij
een

commitment

begrip

dat

beperkter

is dan de

oorspronkelijke

ideeën daarover van Kiealer (1971). Klesler legt een relatie tussen al of niet publiek geuite en al of niet vrije keuzes (comnltments) en de daardoor al of niet opgeroepen bekrachtiging van attitudes en gedragingen. Bij Foltaian zijn commitments belangrijke
persoonlijke waarden, variërend van algemene idealen tot zeer specifieke doelstellingen, waarmee ze zich in feite beperkt tot één
van de drie typen betrokkenheid die Houston & Rothschild

(1978)

onderscheidden, ni. personal involvement. ZÍJ stelt dat naarmate
in een situatie dergelijke waarden meer in het geding zijn, die
situatie als belangwekkender voor het

eigen welzijn

zal worden

beleefd. De rol van commitments in het proces van Eerste Beoordeling spitst zich daarmee vooral toe op datgene wat in een bedreigende situatie op het spel staat .
Zo geformuleerd,

voegt

dit niet

veel

toe aan

onze analyse

in

hoofdstuk 3 van de gedragsintenties die samengaan met verschillende evaluaties van de mogelijke voor- en nadelen van activiteit
(zie figuur 3.4.). Het komt er dan Immers op neer dat een relatief
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grote comnltnent ten aanzien van een situatie tot uitdrukking komt
in (extra) verwachte voordelen van die situatie en dus op zich
bijdraagt aan de neiging die situatie te bestendigen.
Het lijkt overigens wel waarschijnlijk dat coimitments in ruime
zin vooral een rol spelen in het proces van Tweede Beoordeling als
ook bij Verwerkingsprocessen) bijvoorbeeld

door weerstand op te

roepen tegen gedragsverandering en/of door daarmee

samenhangende

defensieve cognities. Een poging om deze complexe antecedente conditie verder te ontrafelen! zou echter bulten het bestek van dit
onderzoek voeren.

Een andere Interne factor die in het proces van Eerste Beoordeling
(zij het niet noodzakelijk alleen hier; zie S 3.2.2.1.) een antecedente rol kan spelen, is verstandelijke beheersbaarheid ('cognitive control'). Er zijn verscheidene aanwijzingen dat meer informatie over een stressor op zich in het algemeen een reducerende
werking heeft op de 'threat appraisal' (bijv. Baum, Singer & Baum,
1981).
Verstandelijke beheersbaarheid wordt In de literatuur op twee verschillende manieren opgevat:
1. De vaardigheid in het verwerken van Informatie.
2. De concrete wetenschap over wat kan of de verwachting over wat
zal gebeuren, waarbij men veelal meent eigenhandig het optreden van de betreffende gebeurtenis te kunnen beïnvloeden.
Hammond

& Summers

(1972) gebruiken de term

'cognitive

control'

in de eerste hierboven onderscheiden betekenis van effectief kunnen omgaan met beschikbare kennis. Bij hun leerexperimenten bleken
verschillen in leerprestaties bij het oplossen van taken niet zozeer verklaard te kunnen worden door een verschil in de mate waarin uit eerdere pogingen om dergelijke taken op te lossen informatie werd opgedaan, maar veeleer door een verschil in de* mate waarin men opgedane informatie wist te gebruiken. Er bleek dus een
onderscheid tussen het vergaren van kennis ('acquisition') en het
toepassen van kennis ('application'). Kennis op zich was niet de
cruciale factor.
Ook Sergeant 4 Vlek (1983) vatten 'cognitive control' in de eerste betekenis op als elke vorm van informatieverwerking "waarbij
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structurele processen zoals slgnaalcoderlng, opzoeken van relevante elementen en het kiezen tussen mogelijke responses onder actieve controle van het werkgeheugen" (p. 222) verlopen. Volgens
hen is de beheersing van grootschalige

situaties

(systemen met

veel componenten, grote onzekerheid over systeemgedrag) vanuit het
gezichtspunt van individuen vooral afhankelijk van gecontroleerde
informatieverwerking, waarvoor dan wel in het geheugen voldoende
capaciteit moet worden vrijgemaakt.

Averill (1973; Cornelius Í Averill, 1980) definieert de term 'cognitive control' ruim als de wijze waarop een potentieel schadelijke gebeurtenis wordt geïnterpreteerd. Zijn overzicht van de betreffende stressliteratuur spitst zich echter toe op de vraag wat
het effect
handen

is van verschillende

zijnde onaangename

soorten informatie over een op

gebeurtenissen

(zoals een electrische

*)
schok) op het toe of afnemen van het etressniveau

. Verstandelij-

ke beheersbaarheid wordt hier in de tweede betekenis gehanteerd.
Zo blijkt uit experimenten met dieren dat een aangekondigde schok
tot minder stressreacties leidt dan een onaangekondigde schok.
De verklaring daarvoor is gezocht in het idee dat een waarschuwingssignaal tevens fungeert als een veiligheidssignaal: als het
signaal ontbreekt kan het subject zich Ontspannen'. Dit in tegenstelling tot de conditie waarin geen signalen worden gegeven.
Daarin moet het subject voortdurend alert blijven. Resultaten van
onderzoek bij menselijke subjecten mede In beschouwing nemend (met
name de bekende experimentele studies van Glass & Singer, 1972),
concludeert Averill (1973) dat de voorspelbaarheid van een stressor als volgt een rol lijkt te spelen:
1. Personen

willen

graag

beschikken

over

temporele

Informatie

(wanneer de vervelende gebeurtenis zal optreden, liever dan hoé
hinderlijk een schok op een bekend moment zal zijn).

*) Het gaat hier dus niet om de rol van kennis over een stressor
in het algemeen.
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2. Deze informatie leidt in eerste instantie tot een hoger niveau
van stress.
3. Op langere termijn verlopen aanpassing en herstel echter beter.

Deze conclusies vorden ook gesteund door observaties in medische
situaties

(zie Johnson & Leventhal, 1974) en met name door ob-

servaties bij operatiepatienten

(Janis, 1983). Steeds bleek dat

de stress die met zware medische ingrepen gepaard gaat, vordt gereduceerd

door het verschaffen van Juiste verwachtingen

bij de

patient over vat hij zal meemaken. De patient vordt er door in
staat gesteld zich realistische zorgen te maken en zich daarmee
ook aan toekomstige zorgen aan te passen. Zelfs het genezingsproces blijkt daardoor gunstig te kunnen vorden beïnvloed.

Het begrip

'cognitive

control' vordt kennelijk in verschillende

functionele betekenissen gehanteerd. Het is soms een concrete toestand

(concrete kennis of informatie hebben over een op handen

zijnde gebeurtenis), soms een meer abstract vermogen (bijvoorbeeld
iets kunnen voorspellen), soms een proces (bijvoorbeeld activiteit
bij verkgeheugen). In de betreffende studies vorden dan ook resultaten van uiteenlopende metingen als zelf-rapportage of snelheid
en nauwkeurigheid van reacties opgevat als indicatoren van niveaus
van de veronderstelde

cognitieve of verstandelijke beheersbaar-

heid.
Het lijkt ons mogelijk dat de rol van verstandelijke beheersbaarheid bij de Eerste Beoordeling vooral de vorm heeft van de concrete vetenschap en bij de Tweede Beoordeling vooral de vorm heeft
van het vermogen informatie te ververken. Bij de bespreking van
het begrip

'secondary control' (S 4.2.1.) zullen ve hierop nog

terugkomen.

Een laatste factor die vel wordt genoemd als zijnde mede bepalend
voor de beoordeling van bedreigende omstandigheden is de persoonsfactor algemene

angstgenelRdheid,

in het Engels

'trait-anxiety'

geheten.
Spielberger (1975) beschrijft deze factor als volgt: "Trait-anxiety refers to relatively stable individual differences in anxiety
proneness, i.e., to differences among people in the disposition or
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tendency to perceive a wide range of situations as threatening
..." (p. 137). We zouden derhalve vervachten dat personen met een
grotere angstgenelgdheld een (zelfde) oogevingsdrelging eerder als
bedreigend zullen ervaren dan personen net een geringere angstgenelgdheld.

Empirisch

Is voor

deze

stelling

echter

onvoldoende

steun te vinden.
Splelberger

(1975) rapporteert

experimenten

waaruit

blijkt

dat

hoog en laag 'tralt-anxlous persons' niet verschillen In hun reacties op fysiek gevaar maar vel In hun reacties op gevaarlijke situaties die een bedreiging ven hun 'self-esteem' Inhouden.
Ook uit secundaire analyse van een veldonderzoek (Defares, 1979)
blijkt dat er geen duidelijke relatie is tussen angstgenelgdheld
en reacties op (milieu)bedreiging.
Er ie dus reden om het begrip algemene angstgenelgdheld niet algemeen toepasbaar te achten. Men zou het op kunnen vatten als een
perceptuele overgevoeligheid voor informatie betreffende het zelfbeeld en een bijbehorend onvermogen dergelijke affectieve gegevens
goed te ververken (cf. Krohne, 1976). Op voorhand lijkt daarom de
rol van deze factor In een onderzoek naar beleving van industriële
dreiging gering.

TWEEDE BEOORDELING

Indien het proces van eerste beoordeling tot een zeker besef van
dreiging heeft geleid, komt de vraag op: vat kan ik doen om deze
dreiging het hoofd te bieden? Deze secondary appraisal heeft betrekking op de persoonlijke beheersbaarheid

('perceived control')

van de bedreigende situatie.
In deze paragraaf komt eerst de vraag aan de orde (in § 4.2.1.)
vat de

(psychologische) vaarde

heid voor het

is van persoonlijke beheersbaar-

individu. Daarna worden algemene vormen van be-

heersbaarheid behandeld

(in I A.2.Z.), terwijl in $ 4.2.3. ten-

slotte de meer specifieke vormen van beheersbaarheid aan de orde
komen.
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Het belang van beheersbaarheid

Mensen stellen het op prijs als ze situaties In de hand kunnen
houden: het Is, zo lijkt het, een doel op zich
Een sterke mate van beheersbaarheid

(White,

1959).

van situaties vergroot het

gevoel van subjectieve bekwaamheid en leidt tot zelfachtlng, aldus Bovenaan (197B). Het beschikken over een zekere mate van beheersbaarheid zou In deze zin dus niet alleen de functie vervullen van het kunnen voorkomen van ongewenste fysieke gevolgen zoals schade aan de eigen veiligheid en gezondheid, maar ook kunnen
dienen ter verkrijging of handhaving van een positief zelf-beeld.
Gebrek aan beheersbaarheid houdt dan als het vare een bedreiging
van het 'ego' in (zie ook Defares, 1979).
De vraag is nu in welke mate de behoefte aan beheersbaarheid inderdaad intrinsiek ia, dat wil zeggen een voor elk individu noodzakelijk streven om te kunnen (over)leven of slechts een afgeleide behoefte is.

Seligman

& Miller

(1979) bespreken

een

tien-tal

in de litera-

tuur voorkomende verklaringen voor het effect van het al of niet
beschikken

over

persoonlijke

beheersbaarheid.

Acht

ervan

zijn

volgens hen onhoudbaar of circulair geformuleerd. Twee kunnen de
toets der kritiek doorstaan, te weten de

intemaliteitshypothese

en de mlnlmax-hypothese. Volgens de eerste hypothese is de voornaamste

functie van beheersbaarheid

een situatie aan te passen

aan de interne toestand van de persoon. Met andere woorden: beheersbaarheid verschaft de mogelijkheid om situaties die als onprettig of zelfs onhoudbaar worden ervaren in positieve zin te
beïnvloeden. Omdat men zelf de beste beoordelaar is van de eigen,
interne gemoedstoestand is het essentieel zelf over de mogelijkheid van 'control' te beschikken. De minlmax-hypothese daarentegen
gaat niet uit van de (fluctuerende) interne reacties- van het individu maar van de stabiliserende verking van beheersbaarheid. Een
Individu verwacht geen verslechtering van een ongewenste situatie
door de beschikbaarheid van een respons waarmee hij een gegarandeerde bovengrens kan stellen aan hoe slecht de situatie kan worden (vgl. Jordan, 1968). Vaak zal de beste garantie voor geminimaliseerd gevaar bestaan uit de mogelijkheid

zelf in geval van
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nood regelend te kunnen optreden. In sommige gevallen echter kan
het beter zijn de 'control' over te dragen aan anderen. Belde hypothese houden een ontkenning In dat keuze en 'control' oorspronkelijk een waarde bezitten die verder gaat dan de verwachting van
een betere uitkomst.
Tegelijkertijd met Sellgman en Miller komen Rodln, Rennert & Solomon (1980) op basis van empirisch onderzoek tot eenzelfde conclusie. Beheersbaarheid, stellen deze auteurs, is weliswaar in veel
gevallen motiverend, maar dit is niet het resultaat van een behoefte op zich om de omgeving

te manipuleren maar moet

steeds

worden opgevat als een respons op het Idee dat het beoogde gedrag
in de gegeven situatie een grotere kans heeft om tot positieve
uitkomsten te leiden.
Folkman (1984) brengt de mogelijkheid naar voren dat In bepaalde
gevallen de koeten van persoonlijke beheersbaarheid

groter zijn

dan de baten (bijvoorbeeld een bepaalde vorm van chemotherapie).
In zulke gevallen zal dit zelfs stressverhogend kunnen werken.
Volgens haar kan dit ook optreden als de gewenste vorm van beheersbaarheid

ingaat

tegen een eigen

geprefereerde

stijl zoals

meegaandheid of afhankelijkheid. Ook sociale of materiële belemmeringen kunnen de prijs van 'control' te hoog maken.

Alhoewel wij het met bovenstaande analyse eens zijn, behoeft uit
die analyse niet de conclusie te worden getrokken dat beheersbaarheid niet óók een nastrevenswaardig doel op zich kan worden. Uit
onderzoek is bekend dat het bereiken van beoogde resultaten of het
verschoond blijven van schadelijke of ongewenste gevolgen overwegend aan eigen vaardigheden of disposities wordt toegeschreven in
tegenstelling
psychologie

tot aan de externe omstandigheden.
wordt

dit

de

fundamentele

In de sociale

attributie-fout

genoemd

(Ross, 1977; Beijk et al. 1978). Op grond hiervan nu kan de persoon beheersbaarheid ook op zich positief gaan waarderen, immers,
er treedt zo een zogenaamde klassieke conditionering op. Zo is te
verklaren waarom kinderen, als hen bijvoorbeeld de inhoud van één
van de twee identieke pakjes wordt beloofd, liever zelf het pakje
kiezen dan dat zij dat overlaten aan de experimentator. Hetzelfde
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verschijnsel speelt een rol bij gokkers die door allerlei Irrelevante handelingen (bijvoorbeeld het op een bepaalde manier schudden van dobbelstenen) menen de uitkomst positief te kunnen beïnvloeden. Langer

(1975) heeft

dit

'Illusie van

beheersbaarheid'

genoemd.

Het belang van persoonlijke beheersbaarheid kan ook worden nagegaan door situaties te bestuderen waarin het afwezig Is of ogenschijnlijk niet wordt nagestreefd. Sommige theoretici stellen - en
voeren daarvoor bewijzen aan -

dat onder bepaalde omstandigheden

het

beheersbaarheid

streven

naar

persoonlijke

wordt

opgegeven.

Volgens deze zgn. 'uncontrollablllty theorists' zal dit het geval
zijn wanneer resultaten van gedrag en verwachtingen daaromtrent
herhaaldelijk niet met elkaar In overeenstemming blijken. Het ontstane gebrek aan persoonlijke beheersbaarheid wordt wel een situatie van

aangeleerde

Abrahameon,

Sellgman

hulpeloosheid
& Teasdale,

('learned

helplessness';

1978) of van

externe

zie

sturing

van gedrag ('external locus of control'; zie Lefcourt, 1976) genoemd

(zie S A.2.2.). Volgens deze onderzoekers is een dergelijk

gedrag slecht aangepast en Inadequaat.
Of In dergelijke gevallen echter Inderdaad sprake Is van de afwezigheid
Uelsz

van

persoonlijke

& Snyder

beheersbaarheid

(1982) betwist. Zo'n

wordt

door

Rothbaum,

conclusie, zeggen

zij, is

het gevolg van een te enge Interpretatie van het begrip 'control'.
Analoog aan het onderscheid tussen assimilatie en accomodatle van
Plaget

(1970) maken zij onderscheid

tussen

'secondary control'. Primaire beheersbaarheid
werkelijk veranderen van de omgeving

'primary control' en
slaat op het daad-

in overeenstemming

met de

eigen behoeften, secundaire beheersbaarheid daarentegen verwijst
juist naar het zich voegen naar de omgeving als daaraan niet te
ontkomen valt. Ze noemen dan een aantal processen waarin secundaire beheersbaarheid de rol vervult een betere 'fit' met de omgeving tot stand te brengen:
1. 'predictive control1: het vermijden van teleurstelling door de
kans op succes te verkleinen om te hoge verwachtingen te voorkomen ;
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2. 'illusory control': het benadrukken van kansaspecten, het relativeren van vaardigheden;
3. 'vicarious control': het identificeren met 'powerful others';
4. 'interpretive control ' : het zoeken naar zin en betekenis van
gebeurtenissen.
Rothbaum et al. proberen hiermee aan te tonen dat deze vormen van
secundaire controle net zo gemotiveerd plaatsvinden als vormen van
primaire controle. Mensen die het ogenschijnlijk Opgeven' kunnen
in feite pogingen doen om iets anders te beheersen» nl. 'controlling disappointment'. Bet is daarom volgens hen niet terecht om
situaties van voortdurende

in zichzelf

gekeerd

gedrag

('inward

behavior') te interpreteren als situaties waarin beheersbaarheid
niet wordt ervaren of nagestreefd.

We kunnen bovenstaande kritiek in grote lijnen onderschrijven. De
tegenstelling is echter niet zo groot als die wellicht lijkt. Om
dit in te zien, kunnen we Juist het SITE-model goed gebruiken.
Wanneer namelijk het onderscheid tussen eerste en tweede beoordeling enerzijds en verwerking van spanning anderzijds wordt gemaakt,
kunnen de vormen van 'secondary control' gezien worden als psychische instrumenten of mogelijkheden voor het verwerken van stress.
In hoofdstuk 2 hebben we deze mogelijkheden vooral in verband gebracht met wat ve daar defensieve processen hebben genoemd. Volgens Rothbaum et al. (1982) zal secundaire beheersbaarheid in de
meeste gevallen pas nagestreefd worden nadat pogingen tot primaire beheersbaarheid

zijn mislukt. Rodln, Rennertb Soloman

(1980)

merken echter op dat mensen toch niet in alle gevallen eerst gemotiveerd zullen zijn voor 'outcome control'. Met name in ambigue
situaties waarin de kans op succes onduidelijk is, zullen mensen
soms de verantwoordelijkheid voor een eventueel falen villen voorkomen (zie ook Bowerman, 1978). Ook deze tegenstelling verdwijnt
wanneer zij wordt geplaatst tegen het licht van ons model. Als de
evaluaties van verwachte voordelen en risico's elkaar duidelijk in
evenwicht houden en het daarbij gaat om grote voordelen maar ook
grote risico's (geval IV in figuur 3.4.), ligt de oplossing van
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dit conflict niet zonder neer voorhanden door de bedreigde activiteit dan naar te veranderen (probleemoplossend gedrag). Zich afschermen tegen de nadelen) 'bolstering' geheten, en de voordelen
benadrukken Is een even voor de hand liggende reactie (emotiegerichte verwerking).

In aansluiting op deze bespreking van de waarde van beheersbaarheid vermelden we nog een aantal resultaten uit omgevingspsychologische studies» die juist voor het onderwerp van het onderhavige
onderzoek van belang is.
In i 4.1.1. werd al gewezen op verschillen in de beleving van ongelukken van technologische

of natuurlijke

oorsprong. Onderzoek

op dit terrein lijkt uit te wijzen dat technologische catastrophes
chronische stress en ingrijpende effecten kunnen veroorzaken, terwijl natuurrampen dat In het algemeen minder blijken te doen.
Geen beheerslngsmogelijkheden te hebben wanneer men het wel verwachtte te hebben, heeft verschillende

psychophysiologische

ef-

fecten tot gevolg in tegenstelling tot geen 'controle' te hebben
wanneer

dat

ook

niet

werd

verwacht

Verlies aan verwachte beheersbaarheid

(Baum

&

Gatchel,

roept verzet

1981).

('reactance')

op en stressreacties, terwijl reacties op gebeurtenissen waarover
men geen beheersbaarheid verwacht meer hulpeloos en passief van
aard zijn. In het geval van de cycloon Tracy die in 1974 de stad
Darwin in Australië verwoeste, bleken slechts 10% van de overlevenden na 10 maanden nog emotionele problemen te vertonen (Milne,
1979a; 1977b) terwijl de damdoorbraak in Buffalo Creek (West Virginia, USA) meer dan twee jaar later nog in sterke mate emotionele verstoringen

tot

gevolg bleek

te hebben

(Titchener

& Kapp,

1976). Ook Gleser et al. (1981) vonden twee Jaar na deze gebeurtenis aanwijzingen voor voortdurende angst, depressie en vijandigheid. Evenzo kwamen in het geval van het nucleaire ongeluk op
Three Miles Island 17 maanden later nog een groot aantal stresssymptomen voor (Baum et al., 1963).

Gegeneraliseerde beheersbaarheid

Algemeen wordt aangenomen dat er individuele verschillen bestaan
wat betreft de mate waarin personen veronderstellen in het algemeen (bedreigende) situaties te kunnen beheersen. Bekend

is het
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onderscheid tussen Interne en externe sturing ('locus of control';
zie Rotter, 1966). Een Interne locus of control houdt In dat men
veronderstelt dat gebeurtenissen zich richten naar het eigen gedrag; bij een externe locus of control is men ervan overtuigd dat
de uitkomst van gebeurtenissen niet afhangt van het eigen gedrag
maar van geluk, toeval, lotsbestemming of machtige anderen (zie
Trigg et al., 1976). Volgens de sociale leertheorie (Rotter, 1966,
1975;

Bandura,

'control'

uit

1977)

ontstaan

persoonlijke

deze

algemene

ervaringen.

opvattingen

Volgens

Rotter

over
zullen

dergelijke opvattingen vooral een rol gaan spelen in nieuwe of
ambigue situaties. BIJ gebrek aan duidelijke cues In de omgeving
namelijk zal het individu Juist geneigd zijn om terug te vallen
op zijn algemene ervaringen en opvattingen. De invloed van persoonlijkheidsvarlabelen

zal

dus

in

onduidelijke

situaties

het

grootst zijn. Illustratief is in dit verband de studie van Archer
(1979) naar het effect van de eerder besproken persoonlijkheidevariabele

'trait-anxiety'

op

'expectancies

of

vond inderdaad in een schokvermijdingsexperlaent
ambigue

conditie

control'. Archer
dat in de niet-

er geen verschillen waren tussen personen met

een hoge en lage 'trait-anxiety', terwijl in de ambigue conditie
personen met een lage 'trait- anxiety' significant hoger scoorden
op de afhankelijke variabele.
We rekenen deze algemene

'control disposities' onder de noemer

van Tveede Beoordeling, In tegenstelling tot bijvoorbeeld Folkman
(1984) die deze 'beliefs' bij de Eerste Beoordeling indeelt.

Verschillen
uitgebreid
schillen

tussen

Intern gestuurden

en extern

gestuurden

zijn

onderzocht. We mogen vervachten dat individuele verin

algemene

opvattingen

van

beheersingsmogelljkheden

terug te vinden zijn In tal van specifieke veelal ambigue situaties.
Zuroff (1980) somt enkele resultaten op met betrekking tot informatiegedrag.

Extern

gestuurden

tonen vergeleken

met

intern ge-

stuurden:
1. minder besef van het belang van informatie voor toekomstig gedrag;
2. minder nelging vooraf (voor een besluit of actie) gegevens te
verzamelen;
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3. minder aandacht en minder Inspanning en tijd voor verschillende taken;
4. minder vermogen om subtiele Informatie te vergaren In een ambigue situatie;
5. slechter gebruik van verkregen Informatie;
6. minder efficiënte Informatle-ververklngsstrategleën.
Uit de studie van Blroto (1974) blijkt dat Intern gestuurden meer
pogingen deden om te ontsnappen aan een overigens niet te vermijden hinderlijk geluld dan personen met een externe locus of control. Trigg, Perlman, Perry & Janlsse (1976) stelden met betrekking tot 'antl-pollutlon behavlor' vast dat Intern gestuurden meer
juiste

Informatie over vervulling hebben en ook meer deelnemen

aan antivervuilingsacties dan extern gestuurden. Dit laatste vas
echter alleen het geval wanneer zij gunstige vooruitzichten hadden
met betrekking tot toekomstige lagere niveaus van vervuiling, met
andere woorden optimistisch varen over de mogelijkheden om vervuiling uit te bannen.
Uit dit laatste onderzoek is af te leiden dat 'locus of control'
niet in alle condities op dezelfde manier en in even sterke mate
van invloed is. Dat er van deze algemene opvattingen over beheersbaarheid een indirecte, dat wil zeggen conditionele invloed uitgaat, kan goed begrepen worden tegen de achtergrond van het SITEmodel. He zullen hierop in { 4.2.4. terugkomen.

Het theoretisch kader rondom het

'locus of control'-begrip neemt

nog steeds een belangrijke plaats in bij de bestudering van individuele verschillen In de beheersing van min of meer bedreigende
situaties. Een andere benadering wint echter steeds meer terrein.
Daarbij wordt uitgegaan van het centrale begrip aangeleerde hulpeloosheid

('learned helplessness'). Dit begrip refereert expli-

ciet naar de leergeschiedenis van een individu in zijn confrontatie met bedreigende stimuli. Van zulke ervaringen wordt verondersteld dat ze iemands reactie op veeleisende omstandigheid op een
tamelijk stabiele manier bepalen. Specifieker gezegd: aangeleerde
hulpeloosheid betreft de gedragstekortkomingen die voortkomen uit
blootstelling

aan

comes'. Sellgman

niet-belnvloedbare

(oncontroleerbare)

'out-

(1975; zie ook Abrahamaon, Seligman & Teasdale,
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1978) verondersteld dat aangeleerde hulpeloosheid bestaat uit een
zekere 'ontregeling' op drie gerelateerde gebieden:
a. motivaiIoneel; b. cognitief; с

emotioneel.

In het bijzonder atelt Sellgman: 'learned helplessness' "1) reduces
the motivation to control the outcome, 2) interferes with learning
that responding controls the outcome, 3) produces fear for as long
as the subject is uncertain of the uncontrollability of the out
come, and then 4) produces depression" (Sellgman, 1975, p. 56).

Er zijn een groot aantal studies verricht om (enkele van) deze pro
posities te testen. In de meeste studies ontvingen de subjecten
een tralningafaae gevolgd door een testfase. In de tralnlngsfaae
kregen ze een taak waarin ze al of niet contingente (response-af
hankelijke) reinforcement kregen.
In de daarop volgende

testtaak

(met

contingente

reinforcement)

verden de personen in de verschillende condities vergeleken op een
aantal kenmerken, met als belangrijkste de prestatie. In het al
gemeen stemden de resultaten overeen met de theorie. In tegenstel
ling

tot

Sellgman's

(oorspronkelijke)

hypothese

echter

bleek

learned helplessness niet op te treden na niet-contingente posi
tieve

uitkomsten

in de

tralnlngsfase

(Miller

& Norman,

1979).

Belangrijker voor ons echter is dat het learned helplessness fe
nomeen bijna uitsluitend is aangetoond In laboratorium studies met
een taakgerichte trainings- en testfase. De

generaliseerbaarheid

van dit verschijnsel is daarom vooralsnog beperkt en strekt zich
niet uit tot een voor ons relevante situatie van 'real-life threat'
waar van een individueel en taakgericht karakter niet of nauwelijks
sprake is.

Specifieke beheersbaarheid

Bij het proces van tweede beoordeling worden mogelijkheden om zich
tegen de dreiging te weer te stellen geëvalueerd met betrekking
tot de eisen die door de situatie worden gesteld. Deze mogelijkheden tot verweer kunnen fysiek, sociaal, psychologisch of materieel
van aard zijn. Centraal staat de vraag: Wat kan ik doen gegeven de
omstandigheden? In tegenstelling tot de vorige paragraaf gaat het
hierbij dus om specifieke situationele

'appraisals of control'.
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Dergelijke beoordelingen kunnen, zeker in de werkelijkheid, tamelijk complex zijn, waar anders dan bijv. In het psychologisch laboratorium vaak meer dan één mogelijkheid van 'control' bestaat
(Folkman, 1964). Iemand kan dan een bepaald aspect van een situatie beheersen maar een andere niet. Iemand met een lichamelijke
handicap ten gevolge van een ongeval kan bijvoorbeeld wel bepaalde positieve verwachtingen hebben ten aanzien van fysieke aanpassingen In de omgeving maar zijn emoties daarbij blokkeren In de
wetenschap dat hij niet op een volwaardig lichamelijk herstel kan
rekenen. De

'targets

of

control' In een

stressvolle

situaties

kunnen dus variëren in 'appraised controllability'. Voor een deel
zijn de moeilijkheden bij het onderzoek naar secondary appraisal
processen terug te voeren op deze veelzijdigheid

in vormen van

beheersbaarheid.
In een poging om op dit terrein enige duidelijkheid te scheppen
maakt Averlll (1973) In zijn literatuuroverzicht onderscheid tussen een aantal vormen van beheersbaarheid. Allereerst onderscheidt
hij 'cognitive control' dat vij eerder bespraken onder de noemer
van het proces van eerste beoordeling. Daarnaast spreekt hij van
gedragsmatige beheersbaarheid

die een directe handeling

inhoudt

('behavioral control') en van een beslismatige beheersbaarheid die
een zekere mate van keuzemogelijkheid tussen verschillende opties
impliceert ('decisional control'). In een latere publicatie wordt
dit laatste onderscheid door hem niet meer gemaakt maar spreekt
hij daarentegen van

'behavioral' en

'volitional control'. Onder

dit laatste wordt dan niet alleen verstaan "the opportunity to
choose the course of action one wants to take", maar ook "to be
in agreement with a course of action that must be taken anyway"
(Cornelius

& Averill,

1980, p. 503). Deze

laatste

formulering

doet overigens weer sterk denken aan specifieke vorm van het in
f 4.2.1. besproken begrip secundaire beheersbaarheid.

Het is de vraag of het mogelijk is een coherent en duidelijk stelsel van begrippen te formuleren dat in staat is de rol van beheersbaarheid in allerlei zeer uiteenlopende situsties aan te geven. Het is niettemin frappant dat van bovenstaand begrippenkader
in de onderzoekspraktijk

op specifieke

gebieden van omgevings-

Btress nog zo weinig Is terug te vinden met uitzondering misschien
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van het begrip 'cognitive control', dat we In { A.1.3. bespraken.
In one onderzoek op basis van het SITE-model hebben we gezocht
naar onderscheidingen die vrij direct aansluiten bij het te onder
zoeken fenomeen: de veiligheidsbeleving in Rijnmond.
Zoals In hoofdstuk 3 ie uiteengezet, heeft dit geleid tot het on
derscheiden

van

de

volgende

vier

vormen

van

beheersbaarheid:

- verstandelijke beheersbaarheid ('cognitive control'); - directe
beheersbaarheid; - verwachte beheersbaarheid; - hoop. Op de rol
van deze laatste factor zullen we hieronder Ingaan.

Hoop

Hoop werd In hoofdstuk 3 opgevat als het in de eigen ervaring ge
wortelde besef dat verbeteringen in of positieve veranderingen van
een bedreigende situatie
schrijving

(uiteindelijk) mogelijk zijn. Deze om

is algemener dan die in de analyse van Janis Ь Mann

(1976) van beslissingsmodl

in een stressvolle

situatie. In hun

conflictmodel wordt het verlies van hoop geassocieerd met de be
slissingssituatie waarin de beslisser het gevoel heeft dat (bijna)
alle beschikbare informatie in de richting wijst dat geen enkele
voorhanden optie de risico's op een acceptabel niveau zal kunnen
houden of brengen. Hoop wordt dan gekarakteriseerd als een ver
wachting in de (nabije) toekomst over een oplossing te beschikken.
"The answer to this question (of hope) generally depends upon the
persons appraisal of external social resources (for example, "Is
there anyone who can give me good advice?") His answer may also
depend on his assessment of his own internal resources (for exam
ple, "Am I smart enough to work out a good escape plan?")" (Janis
& Mann, 1977, p. 57). Het belangrijkste verschil tussen de beoor
deling van hoop en een eerdere beoordeling van mogelijkheden tot
verweer of beveiliging (QA resp. Q2 in figuur 3.2.) lijkt daarmee
het tijdstip te zijn: wat is nu voorhanden versus wat is straks
(hoogst waarschijnlijk) voorhanden.
Een meer algemene inhoud krijgt het begrip hoop bij Janis en Mann
dus niet; evenmin verwijst het in enig opzicht naar interne (of
transactionele) factoren die tot een bevestigend dan wel ontken
nend antwoord op die cruciale vraag predisponeren.

HA

Er zijn aanwijzingen dat hoop in belangrijke mate de kwaliteit en
de persistentie van

'vigilant behavior' bepaalt

(bijvoorbeeld op

het terrein van suicide-onderzoek: Färber, 1968; Stotland, 1969).
Naast Janis & Mann (1976) onderstrepen K o m e r

(1970) en meer re-

cent ook Breznitz (1983c) het belang van dit begrip bij het bestuderen van verschillende coping reacties en met name wat betreft
de condities waaronder defensie dan wel alerte/vigilante reacties
optreden.
In zijn studie naar het belang van hoop voor kwesties van leven
en dood doet Schulz (1976) een poging het begrip hoop nader af te
bakenen door het af te zetten tegen een aantal andere verwante begrippen. In tabel 4.2. staat een overzicht daarvan weergegeven.
Hoop is volgens Schulz meer dan een verwachting: "... a probabilistic forecast that has no affect attached to it is merely an expectancy and not hope" (p. 138) (zie ook Kastenbaum 4 Kastenbaum,
1971).
Hoop nu bestaat alleen in situaties van onzekerheid en/of spanning.
Uit de tabel valt af te lezen dat hoop groter is naarmate de waargenomen waarschijnlijkheid van een positieve gebeurtenis groter is
(en niet: naarmate die van een negatieve gebeurtenis lager is).
Schulz introduceert

in tabel 4.2. nog een tweede aspect om hoop

van andere verwante begrippen te onderscheiden: de mate van eigen
en van andermans beheersbaarheid van de situatie. Er is meer hoop
naarmate men zelf meer (en niet: naarmate anderen minder) de uitkomst van de gebeurtenissen kan bepalen. Vrees of verschrikking en
niet
merkt

hopeloosheid

is het

tegenovergestelde

van

Schulz dan ook op, verschilt van Rotter's

hoop. Hoop,

zo

(1966) interne

locus of control concept omdat hoop meer een directe functie van
specifieke ervaringen met de eigen omgeving ie en geen persoonlijkheidseigenschap. Het verschil tussen hulpeloosheid
loosheid

bestaat

er hoofdzakelijk uit

en hope-

dat bij hopeloosheid

ook

van anderen weinig hulp wordt verwacht. De term hopeloosheid verwijst daarom volgens Schulz ook naar

een toestand van algemene

depressie; men meent dat gebeurtenissen noch beïnvloedbaar
door het

eigen

gedrag noch dat

door anderen verbetering

zijn
in de

situatie tot stand kan worden gebracht.
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PERCEIVED PROBABILITT

PERCEIVED EFFECTIVENESS

AFFECTIVE

OF POSITIVE OR NEGATIVE

IN DETERMINING OUTCOMES

STATE

EVENT

FOR SELF

Self's control

Others control

Positive

Negative

of future

of future

event

event

outcomes

outcomes

High

Low

High

DREAD

Low

High

Low

High

Anxiety

HELPLESSNESS

Low

Low

Low

High

Depression

HOPELESSNESS

Low

Low

Low

Low

Extreme depression

Positive glow

Tabel 4.2.: Een overzicht van het begrip 'hoop' en verwante termen (Bron: Schulz, 1976).

Onze opvatting van hoop sluit dus nauwer aan bij die van Schulz
dan bij die van Janls en Mann. Ook In onze definitie van hoop
konen twee aspecten naar voren. Allereerst Is dat het aspect van
waarschijnlijkheid: een positieve verwachting van de toekomst (In
een ambigue,

onzekere

situatie). Het

tweede aspect

betreft

de

eigen beheersbaarheid van de situatie (voor ons een reden om hoop
op te vatten als een bijzondere, algemene vorm van 'control' en
als zodanig bij de Tweede Beoordeling onder te brengen). De mate
waarin hoop inderdaad uitsluitend gebaseerd is op eigen 'control'
(zoals Schulz meent) en niet ook op vertrouwen in de mogelijkheden van anderen is derhalve een empirische vraag (zie $ 6.2.2.).

A.3.

STRESS EN VERWERKING VAN STRESS

Na een korte bespreking van het stressbegrip (S 4.3.1.) zullen we
gedetailleerd

ingaan op de literatuur

over het

complexe

proces

van het verwerken van of het omgaan met stress ({ 4.3.2.).

4.3.1.

Het begrip stress

In hun poging om de literatuur op het gebied van stressonderzoek
enigszins te ordenen en een aanzet te geven tot integratie op dit
terrein merken Fleming, Baum & Singer (1984) op dat de term stress
kennelijk aanleiding geeft tot grote verwarring. De verschillende
definities

benadrukken

soms de externe

(streBSor-)aspecten,

in

andere gevallen ligt de nadruk op het interne (verwerkings-)proces
en in weer andere op de symptomen. Stokols (1979, p. 44) bijvoorbeeld onderscheid

in zijn overzichtsartikel

twee definities van

stress: "a hypothetical state of imbalance between environmental
conditions and personal resources" en "a measurable set of responses that are indicative of disturbance within the organism".
Stress in de tweede betekenis is dan nog weer een "set of physiological, emotional and behavioral Indexes of disturbance". Bij elk
van deze definities kan dan nog weer een grote verscheidenheid aan
onderzoeksparadigma's en invalshoeken voorkomen, bijvoorbeeld klinisch, besliskundig of Informatieverwerkend

(zie voor een uitge-

breid overzicht van benaderingen: Stal & Scheffer, 1982).
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In grote lijnen kunnen ve, zoals ook al in hoofdstuk 3 wordt beschreven, onderscheid maken tussen tvee hoofdstromen. Aan de ene
kant is dat de meer biologisch/fysiologisch georiënteerde traditie (met als belangrijkste representant Seyle, 1956; 1976) waarbij de nadruk ligt op de invloed van 'objectieve' belastende kenmerken van de omgeving op het fysiologisch functioneren van het
individu.
In de andere traditie, de psychologische benadering, ligt de nadruk op de psychologische interactie van het individu met meestal
niet-fysieke

stressoren

uit

zijn

omgeving.

De

denkbeelden

van

Lazarus (1966) over appraisal en coping spelen in deze benadering
een belangrijke rol.
Niettemin lijkt er ons toch van enige convergentie in opvattingen
sprake. De definitie die bijv. de psychonoom Sanders (1983, p. 62)
geeft als "a state of unacceptable divergencies between perceived
demands and capabilities to adapt" komt erg overeen met die van
Lazarus c e .
Onze definitie van stress sluit hierop aan. Zoals in hoofdstuk 3
werd uiteengezet, bestaat stress in onze opvatting uit het conflict tussen twee componenten: het besef van dreiging aan de ene
kant en (het gebrek aan) mogelijkheden van beheersbaarheid aan de
andere kant. Verwante opvattingen over stress treffen we bij vrij
veel andere auteurs aan (bijv. Mechanic, 1979). Een weergave in de
vorm van een exact model vinden we bij Harris*& Berger (1983).
Opvattingen over stress hangen sterk samen met de wijze waarop men
probeert inzicht te krijgen in de wijze waarop mensen stress verwerken. We zullen hieronder een aantal pogingen bespreken.

Omgaan met stress

Heestal wordt het omgaan met of verwerken van stress ('coping')
gedefinieerd als een (gedragsmatige of psychologische) reepons om
de onaangename en met name emotionele aspecten van stress te reduceren (zie bijvoorbeeld Folkman & Lazarus, 1980). Folkman (1984)
wijst op het belang 'coping' onafhankelijk van de uitkomsten ervan
te definiëren. Haars inziens moet het verwijzen naar pogingen om
aan de ervaren eisen uit de omgeving tegemoet te komen, los van

118

het succes van deze pogingen. Door sommige auteurs wordt de term
coping echter wel

gereserveerd

voor

geslaagde pogingen

om

een

dreiging het hoofd te bieden (bijvoorbeeld Stal & Scheffer, 1982).
De theoretische scheiding tussen het omgaan met stress enerzijds
en de uitkomsten ervan anderzijds is echter noodzakelijk als we
het eerste construct villen kunnen gebruiken
voorspelling van reacties. Anders wordt

ter verklaring

de verklaring

of

of voor

spelling van dergelijke reacties tautologiach en betekenisloos.
Wat betreft het omgaan met stress kunnen twee hoofdfuncties worden
onderscheiden: het reguleren van negatieve emoties ('emotion-fo
cused coping') en het aanpakken van het probleem dat ten grondslag
ligt aan deze negatieve emoties

('problem-focused coping'). Dit

onderscheidt wordt door veel onderzoekers gemaakt, het meest ex
pliciet door Lazarus die in dit verband ook wel spreekt van 'palliet leve coping' versus 'direct action'. In de studie van Folkman
h Lazarus (1980) werd aan personen van A5 - 64 Jaar gevraagd hoe
ze omgingen met een groot aantal 'real- life' gebeurtenissen in de
afgelopen 7 maanden. Meer dan 1Э00 stressvolle episodes werden ge
analyseerd en het bleek dat in 982 daarvan de stress zowel pro
bleemgericht

als emotiegericbt

werd

verwerkt. Verder bleek

dat

probleemgerichte vormen vaker voorkwamen in situaties die werden
beoordeeld als te veranderen dus als potentieel beheersbaar, ter
wijl emotiegerichte vormen toenamen in situaties die gezien werden
als niet vatbaar voor verandering.
Hoewel de probleemgerichte verwerking meer direct het herstel of
versterken van beheersbaarheid tot doel heeft, kan ook de emotie
gerichte verwerking lelden tot een versterkt gevoel van beheers
baarheid

wanneer daardoor wordt getracht de betekenis van de si

tuatie te veranderen (zie o.a. Averill, 1973; Folkman 1984). Een
persoon kan bijvoorbeeld de belangen die op het spel staan baga
telliseren of positieve aspecten van de situatie benadrukken. Dit
kan leiden tot een 'sense of control' die zelfs volkomen illusoir
kan zijn. Dergelijke responses werden bijvoorbeeld

geconstateerd

door Langer (1975) en Wortman (1975) in hun onderzoek naar de rol
van beheersbaarheid in kanssituaties.
Streven naar het verkrijgen van of het behouden van het idee van
persoonlijke beheersbaarheid

in allerlei uiteenlopende situaties
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Is mogelijk een zeer algemene vorm van omgaan met stress

(Baum,

Fleming & Singer, 1983). Zoals we In t 4.2.1. zagen, menen ook
Rothbaum, Welsz & Snyder (1982) dat mensen streven naar een vorm
van 'secondary control' In situaties die ogenschijnlijk onbeheersbaar zijn. Fleming, Baum & Singer (1984) stellen dat ogenschijnlijk verschillende vormen van stressverwerking overeenkomen In de
zin dat ze alle het Individu In staat stellen een zekere gevoel
van beheersbaarheid van negatieve situaties te verkrijgen. Op die
manier zijn wellicht op een hoger niveau verschillen te verklaren
In

reacties

van

dezelfde

persoon

op

hebben

zich

verschillende

stressvolle

situaties.

Verschillende

onderzoekers

het vaststellen

nadrukkelijk

en analyseren van de mate van

gericht

op

consistentie

In

reacties tussen situaties: In hoeverre Ie er sprake van zogenaamde ververklngsstljlen?
Een bekend voorbeeld van een empirieche benadering om een taxonomie van wijzen van omgaan met stress te naken, la het onderzoek
van

Westbroek

(1979).

Vla

een

multldlmensionele

schaalanalyse

kwamen zes clusters van strategieën naar voren: 1) actie/confrontatie, 2) verwijdering, 3) zoeken van sociale steun, 4) optimisme,
5) fatalisme, 6) controle over de situatie. In Nederland heeft dit
de basis gevormd voor de ontwikkeling van de zogenaamde Utrechtse
Coping-Lijst, die een zevental (nlet-onafhankelijke) factoren bevat (Schreurs, Tellegen & v.d. Wlllege, 1984). Deze factoren komen
gedeeltelijk overeen met de clusters van Uestbrook. Ook is er een
vrij sterke overeenkomst net de 7 factoren die Robblns & Tanck
(1978) vonden na factoranalyse van een lijst van 22 items. In een
recent onderzoek waarin een veel grotere itempool werd gebruikt
(McCrae, 1984) konden echter volgens de auteur wel 28 factoren
worden onderschelden. Uiteraard is van deze factoren weinig stabiliteit over situaties te vervachten.

Bovenstaande pogingen om ververkingsstijlen langs empirische weg
te classificeren hebben het nadeel dat ze. Juist omdat ze niet nadrukkelijk vanuit een bepaald theoretisch kader zijn uitgevoerd,
extra gevoelig zijn voor keuze van itempool, setting en respondenten. Een andere classificatie waarnaar de laatste jaren veel
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aandacht Is uitgegaan, Is het onderscheid tussen Type A en Type В
personen (zie bijv. Rowland & Sohol, 1977). Het Type A gedragspa
troon vordt gedefinieerd als: "an actlon-emotlon complex that can
be observed In any person vho Is aggressively Involved in a chron
ic, incessant struggle to achieve more and more 1 A less and less
time, and if required to 4o so. against the opposing efforts of
other things in persons" (Friedman & Rosenaan, 1974, p. 67).Type
В wordt gedefinieerd als het afwezig zijn van het Type A. Veel
onderzoek is verricht naar het verband tussen Type A en В en het
optreden van hartziekten. Longitudinale

studies tonen duidelijk

aan dat Type A Individuen meer (ongeveer twee maal zoveel) kans
lopen op een 'coronary heart disease' (CHD) dan Type В individu
en, onafhankelijk van andere risicofactoren (zie Heynes, Feinleib
& Kännel, 1980). Glass (1977) vindt een aantal aanwijzingen dat
Type A individuen meer gemotiveerd zijn dan Type В Individuen om
controle te krijgen en behouden over belangrijke oeigevlngBomstandigheden en zich dus meer bedreigd voelen door een potentieel ver
lies van beheersbaarheid over stressvolle gebeurtenissen dan Type
В personen. Flttner, Houston i

Spiridlgliozzl

(1983) vonden ook

verschillen In psycbo-fysiologlsch arousal tussen Type A en Type
В personen bij verlies aan beheersbaarheid, vooral in zeer stress
volle

omstandigheden. De

discrepantie

tussen

deze

metingen

en

eventuele door het subject zelf gerapporteerde reacties van angst
en vijandigheid bleek bij Type A groter dan bij Type B, hetgeen
door de auteurs opgevat wordt als een aanwijzing voor ontkennend
gedrag door de Type A personen. Wellicht valt dit te verklaren uit
de sterke behoefte van Type A om de situatie te beheersen (soms
tegen beter weten in), on zoveel mogelijk belemmeringen te elimi
neren, en dus ook interne belemmeringen als ongewenste cognities
en emoties zo weinig mogelijk kans te geven.
Wat betreft de Type А - В indeling geeft het verband met medische
en fysiologische effecten de suggestie dat hier sprake is van een
betrekkelijk stabiele persoonseigenschap. Gezien de definities van
het Type A en В zal dit onderscheid vooral van belang zijn in si
tuaties waarin sprake is van presteren onder (vermeende) tijds
druk. In het onderhavige onderzoek is dit echter niet aan de or
de, een reden waarom de Type A/B typologie niet in deze studie is
opgenomen.
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Tot slot van deze paragraaf willen we Ingaan op een belangrijke
vorm van omgsan met stress die echter zovel theoretisch als operationeel moeilijk scherp af te bakenen Is.
Het betreft

de zogenaamde defensieve

reactie

('defensive avoi-

dance' of denial'). We beschouwen het als een vorm van emotiegerichte verwerking die optreedt als hoop op verbetering van de
bedreigende situatie ontbreekt (zie hoofdstuk 3 ) .
Een theoreticus die zich uitvoerig met dit vraagstuk van vormen
van defensie heeft bezig gehouden. Is Bovenaan
theorie stelt hij het

(1978), In zijn

instandhouden van een positief

van de persoon centraal. Naast de behoefte
gezondheid te beschermen, is

zelfbeeld

om de eigen fysieke

er ook een behoefte (gegroeid) zich-

zelf te zien als Iemand die competent

Is en opgewassen Is tegen

bedreigende situaties. Bet ontbreken van de overtuiging of de hoop
aan de bedreiging van de gezondheid ('health-threat) daadwerkelijk
iets te kunnen doen, betekent daarom een bedreiging van het gevoel
van 'subjective competence'. Ve zouden hier kunnen spreken van een
egobedreiging

('ego-threat ' ) .

Bowensan

laat

zien

dat

er vanuit

zijn theoretisch gezichtspunt 21 verschillende vormen van defensieve

reacties

kunnen

worden

onderscheiden.

Door

elk

reacties kan een bedreiging van de eigen competentie

van

die

subjectief

gereduceerd worden. De reacties vallen globaal in 3 groepen uiteen.
Men kan ontkennen of afzwakken dat men zich aan de bedreigde activiteiten gebonden voelt of daarvoor ooit gekozen heeft (Bowemian
noemt dit een verandering van attributie van activiteit

aan ac-

tor) . Een tweede groep defensieve reacties betreft het ontkennen
of afzwakken van de relatie tussen activiteit en ongewenste gevolgen

(verandering attributie-effect

aan activiteit). Tenslotte

zijn er defensieve reacties die een ontkenning of afzwakking inhouden van de mate waarin het effect ongewenst of schadelijk zal
zijn (verandering van attributie van affect aan effect). De laatste twee vormen van defensie zijn vermoedelijk minder ingrijpend
dan het op losse schroeven zetten van de eigen betrokkenheid bij
de bedreigde activiteit als zodanig. Bowerman doet hierover echter
geen duidelijke uitspraken.
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Onlangs Is er ook binnen de wereld van de atreae-onderzoekers meer
aandacht gerezen voor vraagstukken van ontkennend of verdringend
gedrag (zie Breznltz, 1983d). Breznltz zelf (1983a) onderscheidt
zeven

soorten van

ontkenning welke hij

ziet

als

opeenvolgende

stadia van een proces (zie figuur 4.1., stadium A t/m G ) . Iemand
zal van het ene naar het volgende stadium van ontkenning gaan als
de 'objective reality' het onmogelijk maakt het vorige niveau van
aanpassing te handhaven. Bet proces Is volgens Breznltz onomkeerbaar, dat vil zeggen In geen geval zal een persoon terug gaan naar
een eerder stadium van defensie. Hij stelt verder dat Iemand het
hele programma mentaal doorlopen moet hebben voordat een proces
van denial zich kan voordoen. Dit doet echter denken aan de 'paradox of denial' waarvan Spence (1963) melding maakt: alleen door
het doorlaten van een voldoende mate van bedreigende

Informatie

kan de defensie zijn werk doen.
De theoretleche grondslag van het model en de daarin weergegeven
volgorde wordt door Breznltz helaas onvoldoende uiteengezet. Zo
blijft het vreemd dat het ontkennen van persoonlijke

relevantie

(A) in geval van een op zich duidelijke dreiging (waar Breznltz
Inmers vanuit gaat) een minder extreme vorm van 'reality distortion' Is dan de defensies met betrekking tot affect (D en E ) . Ook
In andere gevallen Is de reden voor de gekozen volgorde niet duidelijk (waarom bijvoorbeeld F zo ver achteraan?) Een deel van deze volgorde-problemen

ontstaan ons insiens

doordat

het

stroom-

diagram suggereert dat het proces voortdurend weer van voren af
aan kan beginnen terwijl de 'theorie' dat niet toelaat.
Over problemen, met betrekking tot de operatlonallsatle van het
begrip 'defensive reactie' Is In hoofdstuk 3 al het één en ander
opgemerkt (S 3.2.2.3.). Ook In het empirische deel komen we daarop nog terug.
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5.

OPZET EN UITTOERING VAN Ш Т ONDERZOEK

De aan het onderzoek ten grondslag
hoofdstuk

liggende vraagstelling

1) en het daarbij ontwikkelde

theoretisch kader

(zie
(zie

hoofdstuk 3) hebben 1л belangrijke nate de opzet van het onderzoek
bepaald. Daarnaast zijn een aantal andere, met name statistische
overwegingen op de opzet van Invloed geweest. In dit hoofdstuk
wordt uiteengezet hoe het empirische deel van het onderzoek werd
uitgewerkt

en uitgevoerd. Er zal

een

globaal

overzicht

worden

gegeven van de taken die aan de respondenten werden voorgelegd.
Nadere details hieromtrent staan In hoofdstuk 6 t/n 10.

5.1.

KEUZE VAN ONDERZOEKSMETHODE

Aangezien het In dit onderzoek gaat om

'gevoelens van onveilig

heid' zoals die zich In het dagelijks leven (In de Rijnmond) yoordoen, was het noodzakelijk een onderzoeksmethode

te kiezen die

nauw bij deze realiteit aansluit en de complexiteit van het be
treffende fenomeen zo goed nogelijk recht

zou doen. Er is hier

gekozen voor een survey-benadering. Daarmee kon op een tamelijk
efficiënte manier

een

grote verscheidenheid

van

zaken

aan

een

relatief groot aantal mensen worden voorgelegd.
Aan deze keuze kleven ontegenzeggelijk ook enkele nadelen. Vragenlijstopdrachten

kunnen moeilijk zo'n grote betrokkenheid

op-

roepen als bijvoorbeeld simulatie of (veld)experimentele benaderingen. Dit kan ten koste gaan van de betrouwbaarheid en validiteit van de responses. In dit geval hebben we getracht

dat

zo

goed mogelijk te ondervangen door zo veel mogelijk variatie in
de aangeboden

taken aan te brengen en zoveel mogelijk routine-

achtige 'paper en pencil'-taken te voorkomen.
Een ander nadeel van de vragenlijst-methode Is het statische karakter ervan. Daarover is In hoofdstuk 3 al het een en ander gezegd vooral met betrekking tot de (on)mogelijkheld van het observeren van defensieve processen. Wij onderkennen het feit dat deze onderzoeksmethode het procesmatige karakter van het model niet
volledig recht doet. Een aanvulling met een meer dynamische aanpak zal nodig zijn om het model uiteindelijk goed op zijn waarde
te kunnen schatten. Een dergelijke benadering (bijvoorbeeld in de
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vorm van een 'epelslnulatle')

zal echter noodgedwongen betrekke-

lijk kleinschalig moeten zijn. Op dit moment Is echter gezien de
vraagstellingen

een vrij

betrekking tot de

grote mate van

representativiteit

net

Rijnmond-populatie gewenst, waardoor de steek-

proef In leder geval niet te klein mag zijn.
Er Ie veel aandacht besteed aan een goede theoretische basis voor
het onderzoek waardoor het onderzoek niet als zuiver explorâtlef/
beschrijvend moet worden opgevat maar zeker ook op de theorie gebaseerde verklarende/toetsende kenmerken bezit. Er worden hypothesen getoetst o.a. door te letten op verdelingen van scores (kruistabellen) ,

verschillen tussen gemiddelden

(t-toetsen, F-toeteen)

en sterkte van verbanden (correlaties).
Het veldwerk van het onderzoek werd medio 1982 uitbesteed aan een
daarin gespecialiseerd onderzoeksbureau, nl. de Nederlandse Stichting voor Statistiek (NSS) te Den Haag. De vragenlijsten en het
aanvullende materiaal alsmede het trekken van de steekproef werden
overeenkomstig de Instructies van de onderzoekers door het bureau
verzorgd. Wat het

trekken van de steekproef betreft, zullen de

overwegingen die daarbij een rol hebben gespeeld en de feitelijke
procedure ervan hierna worden uiteengezet.

KEUZE VAN ONDERZOEKSPOPULATIE

Het onderzoek is vooral gericht op die gebieden die relatief dicht
bij het haven- en (petro-chenische) industriecomplex in de Rijnmond zijn gelegen. Om deze gebieden in de steekproef in voldoende
mate te kunnen vertegenwoordigen werd bij de steekproeftrekking
rekening

gehouden

met

de

afstand

tussen

de

woonplaats

(wijk,

straat) en het Rijnmond-industriegebied.

*) Bij deze methode worden personen In een zo reëel mogelijke.
'gesimuleerde' omgeving gebracht, waarin een reeks van gebeurtenissen uit de werkelijkheid wordt nagebootst en de reacties
daarop worden geobserveerd. Een aanzet hiertoe is gegeven in
de studie van Frusch & Spee (1984).
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Tevens kon op die manier een eventueel verband tussen woonafstand
en gevoelens van onveiligheid bestudeerd worden. Bet Industriegebied werd afgebakend

door op de kaart van Rijnmond

5.1.) een lijn te trekken omvattende

(zie figuur

(a) de vaste

installaties

van de procesindustrie alsmede (b) de Nieuwe Waterweg tot aan de
Benelux-tunnel.

Volgens

veiligheidsfunctionarissen

omvat

vooral

dit gebied Installaties en vrijwel dagelijkse transporten die gevaar

kunnen

opleveren,

zoals vervulling, vergiftiging,

branden

en/of explosies. De gevaren in het Oostelijk havengebied worden,
wat betreft mogelijke effecten, veel geringer geacht; er is echter
wel veel overslag.
De populatie voor dit onderzoek wordt gevormd door de personen
van

18 t/m

exclusief

69 jaar in het Rijnmondgebied
Hoek

van

woonachtig binnen

Holland

vanwege

zekere afstand

zijn

(inclusief Rotterdam,
specifieke

ligging),

ten opzichte van het

schreven centrale industriegebied, of woonachtig

bovenom-

in de gemeente

Apeldoorn. De bovengrens van 70 jaar werd aangehouden omdat bekend is dat relatief veel oudere mensen in het algemeen moeilijk
voor een interview-gesprek en zeker over de onderhavige problematiek zijn te interesseren en (o.a.) daardoor een te grote non-respons werd gevreesd bij die bevolkingsgroep. Ook bij erg jeugdige
personen werd een gebrek aan belangstelling verwacht.
De gemeente Apeldoorn werd in het onderzoek betrokken om het contrast te kunnen bestuderen tussen een sterk geïndustrialiseerd gebied als de Rijnmond en een gebied met weinig industriële activiteiten in een meer natuurlijke omgeving.

Binnen het Rijnmondgebied werden 4 'schillen' onderscheiden op basis van de afstand tot de grens van het centrale gebied. Vanwege
de gewenste overconcentratie van de steekproef rondom het industriegebied hadden

de schillen een oplopende breedte

terwijl in

ledere schil een evengrote steekproef werd nagestreefd. De afstandschillen waren als volgt gelegen:
-

schil 1: tot 0,5 km van centrale gebied

*)

*) De gemeente Rozenburg ligt geheel binnen het centraal industriegebied en werd tot schil 1 gerekend.
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Figuur 5.1.: Kaart van het Rljnaond-gebled. Het centrale Industriegebied is gearceerd. De gestippelde lijn geeft de
'contour' op een afstand van 4 ka van dit gebied weer.

-

achll 2: 0,5 tot 1 Im van centrale gebied

-

schil 3: 1 tot 2 km van centrale gebied

-

achll 4: 2 tot 4 km van centrale gebied.

De regio van 0-4 km wordt In het vervolg aangeduid als 'Omwonenden'
Daarnaast werd nog een 5e schil, op 4-8 km van het centrale gebied
onderschelden. Alleen het segment daarin dat Rotterdam besloeg,
kwam voor de steekproeftrekking in aanmerking. Dit betreft voorna
melijk het centrale deel van de stad. De gemeente Apeldoorn Is
uiteraard als een afzonderlijk gebied opgevat en de ligging van
deze gemeente Is te beschouwen als de бе schil. Er worden dus In
hoofdzaak drie subpopulatlea onderscheiden: 'Omwonenden', 'Rotterdaa-C' (centrum) en

'Apeldoorn'. De betreffende gebieden worden

beschouwd als aparte regio's.

STEEKPROEFTREKKING

Op basis van statistische overwegingen werd bepaald dat de steek
proef grootte voor elk van de eerste vier schillen
90 personen

diende

te

zijn

en voor

de

belde

Omwonenden'

andere

regio's

(Rotterdam-C en Apeldoorn) ieder 70. (Zie voor de verantwoording
hiervan Bijlage I ) .
Een tweede voorwaarde in de steekproefopzet was dat de steekproef
binnen een achil representatief zou zijn, om uitspraken te kunnen
doen over de schillen zelf en op grond daarvan ook over de re
gio's.

Het ateekproefkader bij dit onderzoek werd gevormd door het adres
senbestand van de PTT in de geselecteerde regio's. In eerste in
stantie bestond

de

steekproef

dus uit

een

lijst van adressen

(huishoudens).
Bij deze steekproefopzet deden zich een tweetal moeilijkheden voor.
In de eerste plaats vielen de grenzen van de eerste 5 schillen
niet samen met de voonplaatsgrenzen. De tweede moeilijkheid hing
hiermee samen, namelijk dat het ateekproefkader niet direct kon
worden Ingedeeld overeenkomstig de indeling in 'schillen'. VS6r de
uiteindelijke steekproeftrekking plaats kon vinden, diende er dan
ook een aantal werkzaamheden te worden verricht.
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Allereerst werden de woonplaatsen In het Rijnmondgebied bezien op
hun ligging In de afstandsschillen. Indien een woonplaats doorsneden werd door één of meer schillen - hetgeen vooral bij de grotere
woonplaatsen het geval was - dienden delen van de woonplaats te
worden toebedeeld aan een bepaalde schil. Daarbij Is gebruik gemaakt van kaarten met daarop de wljklndellngen die de PTT hanteert
voor de postcode. Op deze kaarten werden de afstandsschillen overgenomen en werd vervolgens bekeken welke postcode-wijken In welke
schillen vielen. Met behulp van het postcodenummer werd zo elke
ondervraagde toegewezen aan een van de afstandsschillen

. Voor

deze methode werd gekozen, omdat de uiteindelijke steekproeftrekking

plaats

zou

vinden

uit

het

PTT-afglftepuntenbestand,

een

adressenbestand dat opgebouwd Is uit postcodenumers.
Een volgende stap was om de bevolkingsaantallen

per woonplaats

vast te stellen. Dit kon gebeuren met behulp van CBS-gegevens en
Informatie van de betrokken gemeenten.
Voor de bepaling van de bevolkingsomvang

van een deel van een

woonplaats - één of meer postcodegebleden - werd weer gebruik gemaakt van de kaarten. Aan de hand van de woningdichtheid op deze
kaarten werd de bevolking van een plaats aan de postcodegebleden
toebedeeld.

Aldus kon de steekproefverhoudlng binnen een bepaalde schil worden
vastgesteld. Op basis van deze netto-steekproefopzet kon de steekproef worden getrokken. BIJ de steekproeftrekking werd het aantal
te trekken adressen In de verschillende postcodegebleden voorgeschreven. Daarbij werd een 'over-sampling' toegepast, omdat rekening gehouden moest worden met uitval van adressen als gevolg van
onjuiste adressen, weigeringen, het ouder zijn dan 69 Jaar, e.d.

*) Postcodegebleden die grotendeels binnen één schil vallen werden aan die schil toegewezen. Postcodegebleden die zich gelijkertijd over 2 schillen uitstrekken zijn random of aan de ene
of aan de andere schil toegewezen. Dit geeft uiteraard een
zekere onnauwkeurigheid aan de data, voor de eerste twee
(kleinste) schillen het meest. Overigens is de correlatie tussen de afstandsmaat gebaseerd op postcodes en een nauwkeuriger
maat gebaseerd op straat (voor een deel van de steekproef bekend) erg hoog: 0,89 (N - 152).
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Met de in het voorgaande geschetste steekproefprocedure was nu een
adressen (• huishouden) steekproef verkregen. Deze noest nog getransformeerd

worden

tot

een personen-steekproef.

Dit

gebeurde

volgens de gebruikelijke methode. Deze houdt In dat op een adres
allereerst de samenstelling van het huishouden wordt bepaald. Vis
een bepaald trekkingesysteem wordt vervolgens uit de In het huishouden aanwezige personen van 16 t/m 69 jaar aselect Sén persoon
geselecteerd voor verdere ondervragingen. (Zie voor de details van
de procedure het enquêteformulier vraag 02 t/m

05, Bijlage III).

Hoewel enige vertekening door de selectie op basis van adressen
onvermijdelijk

Is

(personen die deel uitmaken

van

een

grotere

hulshouding hebben een kleinere kans om ondervraagd te worden en
de samenstelling van grote en kleine huishoudens kan Iets verschillen) wijzen ervaringsgegevens uit dat deze steekproefprocedure een zuivere aselecte steekproef van personen zeer dicht benadert .

Al vrij snel na de start van het veldwerk bleek dat onder de
steekproefadressen een relatief boven het landelijk gemiddelde gelegen aantal adressen voorkwam, waarop bedrijven, winkele, kortom
'nlet-wonlngen', waren gevestigd. Om de netto-eteekproefaantallen
niet in gevaar te brengen werd besloten dat In het geval van een
adres van een

'nlet-wonlng' werd aangetroffen, dit adres noest

worden vervangen door een van het oorspronkelijke adres afgeleid
vervanglngsadree.

Bruto steekproef

780

100Z

Gesprek gevoerd

513

66Z

Non-response

267

- 3 χ niet thuis

34Z
63

8Ï

B6

11Z

ne

15Z

- niet In staat om mee te
doen (Incl. 70 jaar en
ouder)
- weigering

Tabel 5.1.: Overzicht van steekproef-gegevens.
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Het resultaat van de steekproef Is weergegeven in tabel 5.1. Daar
uit kan worden afgelezen dat een bezoek aan 780 adresaen resul
teerde In 513 gevoerde gesprekken. De uiteindelijke
rate'

of

'response

rate'

Is het

percentage

steekproef dat de vragen heeft beantwoord

van

'corpletlon

de

effectieve

Hier Is dat percentage

513/(780-63-66) χ 100 - 81Z. Dit Is voor een survey-onderzoek aan
de hoge kant (Zie Nederhof, 1981).
In tabel 5.2. staat weergegeven hoe gesprekken over de afstandscategorleën waren verdeeld.

Verkre
gen
steek
proef

Stratlflcaciiί crltarluH

Oawonend:
- achll 1:
- achll 2:
- achll 3:
- achll 4:
RottcrdaB-C
Apeldoorn

Ο.5
0,5-1
1-2
2-4

ka
кн
кв
ka

Totaal:

60
117

Aantal pereonen

Gewichten

Gawenate
steekproef

Popuiatie

Fractie
ж 1000

Weglngafactor 1/fractle

39.400
65.500
85.500
138.300
175.000

1.523
1.786
1.076
0.730
0.417

.66
.56
.93
1.37
2.14

101
73
70

90
90
90
90
70
70

513

500

92

Tabel 5.2.: Vardaling van dt geaprakkcn over de af atandechlllcn aet veglngafactoren ten behoeve van bepaling repreaentatlvltelt.
In tabel 5.3. worden een aantal karakteristieken van de steekproe
ven uit de verschillende regio's vermeld

en vergeleken met een

representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking als ge
heel. Deze laatste gegevens zijn gebaseerd op een uitgebreid on
derzoek

onder

9122 Nederlanders, uitgevoerd

door

de NSS

(z.g.

Mini-Census, 1980).
De verschillen tussen de door ons onderscheiden regio's onderling
en met Nederland-totaal zijn niet groot. De grootste verschillen
zijn:
-

de oudste leeftijdsgroep

(60 Jaar en ouder) is in Rotterdam-C

groter dan in de andere gebieden,
-

qua welstand ligt Apeldoorn iets boven de andere gebieden.
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lottTd» С

Apeldoorn

CLfcb,
«6

•3

31

«9

VTOgv

9*

35

»9

SI

Таші

1001

1001

loot

1001

•··

ІлтПЧІ
2

}

t

3

го - η

22

22

J»

24

JO - л

IS

13

2«

23

UI -

It

19

It

17

30-99

13

li

U

22

M - «9

13

27

1«

U

- И

»

9

•n l » . f t l } 4 ,
» (toot)

U

11

t

»1

21

1«

12

13

»2
С

22

17

It

20

It

«J

и

43

*

10

D (U·!)

__
1001

toccai

_
1001

0
1001

11

11

toot

Tabel 5.3.: Karakteristieken van de steekproeven uit de verschil
lende regio's en van de Nederlandse bevolking als
geheel.

De samenstelling van de In dit onderzoek betrokken groepen wijkt,
op deze min of meer voor de hand liggende punten na, niet af van
de Nederlandse bevolking als geheel. Zonodig kan bij de Interpre
tatie van de gegevens rekening worden gehouden met deze kleine
afwijkingen.
Bij de mondelinge ondervraging van de respondenten verden In de
verschillende regio's: Omwonenden, Rotterdam en Apeldoorn telkens
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Iets andere selecties uit de totale vragenlijst gebruikt. Bij de
Omwonenden verd vrijwel de bele vragenlijst gebruikt, in Rotterdam
het

grootste deel ervan en In Apeldoorn werden

slechte

enkele

vragen gesteld.
Een overzicht van de gebruikte onderdelen per regio wordt In Bijlage II gegeven. Een en ander resulteerde

In een verschillende

gemiddelde gespreksduur per regio. Omwonenden: 84 minuten; Rotterdam: 76 minuten; Apeldoorn: 35 minuten.

STRUCTUUR VAN DE RAPPORTAGE VAN BEVINDINGEN UIT EMPIRISCHE ANALYSE

Een belangrijke leidraad bij de analyse van de onderzoeksgegevens
vormen de centrale beleidsvragen die aan het onderzoek ten grondslag liggen. We geven deze vragen hier nogmaals kort weer:
1. In welke mate komen gevoelene van onveiligheid ten aanzien van
Industriële activiteiten In Rijnmond voor?
2. Boe belangrijk zijn ze In vergelijking met andere emotionele
zaken?
3. Boe gaan meneen met eventuele gevoelene van onveiligheid om?

In hoofdstuk 3 Is aan de hand van het SITE-model uiteengezet dat
er bij een (ernstige) dreiging van blootstelling aan Industrieel
gevaar en bij afwezigheid van een voldoende geachte mate van persoonlijke

beheersbaarheid

(ernstige) gevoelene van

onveiligheid

als vorm van stress ontstaan. Als er geen besef is of ontstaat
dat verbetering in of positieve veranderingen van die bedreigende situatie uiteindelijk toch mogelijk zijn (- hoop), is het leven met dergelijke gevoelens onaangenaam en zal men die op een
of andere wijze naar de achtergrond trachten te dringen. Door dat
proces van veranderingen worden aanvankelijk manifeste gevoelens
van onveiligheid latent.
Een essentiële consequentie van dit model is dat we zowel naar de
intensiteit van eventuele gevoelens van onveiligheid zullen moeten kijken als wel naar de structuur ervan, d.w.z. naar het Interne beoordelings- en verwerkingspatroon waaruit dergelijke gevoelens resulteren. De metingen van intensiteit zijn het onderwerp
van hoofdstuk 6. In hoofdstuk 8 en 9 zullen we de observaties betreffende de structuur van gevoelens van onveiligheid bespreken.
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Voor de leesbaarheid zijn de analyses geordend rondom een aantal
hoofdthema's die nadrukkelijk samenhangen met eerder genoemde beleidsvragen en hypothesen en (Iets minder direct) met de componenten van het SITE-model. Door te kiezen voor deze vorm van rapportage van de resultaten

Is afgezien van een presentatie waarbij

eerst alle vraagstellingen, dan alle operatlsnallsatles en vervolgens alle analyses worden beschreven. Zo veel mogelijk wordt alle
Informatie - dat wil zeggen operatlonallsatles, probleemstellingen/hypothesen! aanpak, resultaten, conclusies - per Inhoudelijke categorie op ëën plaats bijeen gebracht. Dat heeft het grote
voordeel

dat

niet

telkens

hoeft

te worden

terugverwezen

naar

eerdere hoofdstukken of paragrafen.
De meetinstrumenten, zovel de daarvoor
erop uitgevoerde bewerkingen

gebruikte vragen als de

(schaalconstructies), zullen steeds

op een typografisch duidelijk van de andere tekst verschillende
wijze worden beschreven.
De volgende thema's worden onderscheiden:

Hoofdstuk 6:
1. Gevoelens van onveiligheid: mate van
latlef belang

ббгкошеп (5 6.1.) en re-

(S 6.2.). Hoofdstuk 6 geeft hiermee een eerste

antwoord op de beleidsvragen 1 en 2.

Hoofdstuk 7:
2. Gevoelene van onveiligheid en de wo onafstand tot een groot In
dustriegebied

({ 7.1.).

In deze paragraaf

wordt

een nadere

nuancering van de eerste beleidsvragen gezocht in termen van
verschillen In woonafstand.
Verschillen

in gevoelens van onveiligheid

tussen mannen en

vrouwen (S 7.2.). De eerste twee beleidsvragen worden hier na
der toegespitst op mogelijke verschillen tussen mannen en vrou
wen.
Gevoelens van onveiligheid

en andere

demografische/soclologi-

sche variabelen (S 7.3.). Voor zover nog niet eerder besproken,
worden hier relaties gelegd tussen gevoelens van onveiligheid
en achtergrondvariabelen als leeftijd, welstand, opleiding e.d.
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Hoofdstuk 8:
3. PersoonlUke beheersbaarheid van gevaar en gevoelens van onveiligheid (f 6.1.)· In deze paragraaf worden de onderzoakereaultaten verneld betreffende het theoretisch zo centrale begrip
van beheersbaarheid.
Verwerkinu gevoelens van onveiligheid

(I 8.2.). Nadrukkelijk

kont in deze paragraaf de derde centrale beleidsvraag aan de
orde die aan de wieg van het onderzoek is geforouleerd. IdeeCn
rondom het afreageren van mogelijke gevoelens van onveiligheid
worden hier geverifieerd.

Hoofdstuk 9:
4. Aan metingen verricht met het instrument dat een zekere synopsis over de theorie geeft (zie I 3.3.), namelijk de typologie
van reactiepatronen op industríele dreiging« wordt een apart
hoofdstuk gewijd. Verscheidene relaties die in de hoofdstukken
6, 7 en β werden geanalyseerd, zullen hier weer worden bespro
ken.

Hoofdstuk 10:
5. De stabiliteit van de beleving van industriële veiligheid door
omwonenden

is bestudeerd

aan de hand

van een drietal korte

(telefonische) vervolgonderzoekingen. De

resultaten van deze

'na-metingen' worden in hoofdstuk 10 gerapporteerd.

Alhoewel de wijze waarop de analyses worden gestructureerd niet
strikt overeenkomt met de structuur van het SITE-model vormt dit
model wel een belangrijk kader waarin de diverse analyse zullen
worden geplaatst. Regelmatig zal in de tekst met behulp van het
hiernaast

afgebeelde vignet

door middel van gearceerde

blokjes

worden aangegeven op welke componenten van het model de betreffende analyses betrekking hebben.
De typologie wordt beschouwd als een variabele die op meerdere
componenten van het model tegelijk betrekking heeft (zie hoofdstuk
3). Deze variabele is daarom apart boven in het vignet weergegeven.
De lijnen tussen de blokken geven de meest directe relaties tusses
de variabelen veer. Dat betekent niet dat andere relaties bij de
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analyse volledig bulten beschouwing blijven. Zo zullen een aantal
demografische factoren wel degelijk In verband worden gebracht net
resulterende toestanden (bijvoorbeeld sexe met gevoelens van on
veiligheid) .Daarbij

wordt

dan

afgezien

van

de

veronderstelde

tussenliggende processen.
Er zal In de analyses veelvuldig gebruik worden gemaakt van het
coeteen van verechll in gemiddelden tussen groepen, de sterkte van
verbanden tussen variabelen (met behulp van product-moment corre
laties) en verschillen In percentages (In kruistabellen).
BIJ de statistische toetsing van verbanden en verschillen zal in
de meeste gevallen de p-vaarde (de kans dat het verschil of ver
band optreedt

onder de nul-hypothese) worden gerapporteerd. Bij

effecten die direct uit de theorie kunnen worden afgeleid, wordt
een p-waarde < 0,10 acceptabel geacht, dat wil zeggen als onder
steuning van het effect beschouwd. Zo nu en dan zal ook de groot
te van het effect worden aangegeven in termen van d-waarden dat
wil zeggen uitgedrukt

in (gepoolde) standaarddeviaties als een

heid. Volgens Cohen (1969) geldt d « 0,2 als een zwak, d - 0,5
als een matig sterk en d - 0,6 als een sterk effect.
Tenzij andere aangegeven, worden alle toetsingen eenzijdig uitge
voerd. Vooral in tabellen zal een kortere rapportage van de pvaarde worden gegeven met behulp van sterretjes. Daarbij geldt:
*: ρ < 0,10; **: ρ

< 0,05; ***: ρ

< 0,01.
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OVERZICHT VAN HYPOTHESEN

De theorie die ten behoeve van de beantvoordlng van deze vragen
werd ontwikkeld (zie hoofdstuk 3) heeft uiteindelijk een neer pre
cieze Inhoud aan de vragen gegeven en ons in staat gesteld op een
aantal punten onderzoekahypothesen

te formuleren. Daarnaast zijn

er nog een aantal verwachtingen uitgesproken die niet direct uit
de theorie zijn afgeleid maar wel op andere gronden (bijvoorbeeld
ander onderzoek) verdedigbaar zijn. De hypothesen werden alle

ббг

het begin van de empirische analyse gefornuleerd. De hypothesen
zullen in de hoofdstukken 6, 7 en 8 gedetailleerd worden besproken
op de plaatsen waar de er op betrekking hebbende analyses worden
gerapporteerd. Hieronder worden zij voor de duidelijkheid te zamen
weergegeven.

Hypothese 1 :
Onder omwonenden

(tot 4 km) van het Industriegebied van Rijnmond

is het gevoel van onveiligheid

ten aanzien van de

industriële

activiteiten groter dan onder bewoners van een minder geïndustrialiseerd gebied.

Hypothese 2:
Onder omwonenden (tot 4 km) is de dagelijkse bezorgdheid over Industriële activiteiten in verhouding tot de bezorgdheid over andere zaken groter dan onder bewoners van een minder geïndustrialiseerd gebied.

Hypothese 3:
Hoe dichter men bij het industriegebied in Rijnmond woont, des te
vaker men signalen waarneemt die op dreiging of potentieel gevaar
duiden.

Hypothese 4:
Hoe dichter nen bij het industriegebied In Rijnmond woont, des te
meer men zal menen dat de mogelijkheden om aan de gevolgen van een
industrieel ongeluk te ontkomen, ontbreken.
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Hypothese 5:
Hoe dichter nen bij het Industriegebled In Rijnmond woont, des te
sterker

zijn

gevoelens

van

onveiligheid

net

betrekkklng

tot

gevaren van Industriële activiteiten.

Hypothese 6:
6-1 Onder vrouwen In de Rijnmond Is het gevoel van onveiligheid
ten aanzien van Industriële activiteiten sterker dan bij mannen.
6-2 Vrouwen zijn neer dan mannen betrokken bij persoonlijk welzijn
en gezondheid.

Hypothese 7:
7-1 Naarmate nen minder mogelijkheden ziet om aan de gevolgen van
een eventuele dreiging In verband met Industriële activiteiten te ontkomen, zijn gevoelens van onveiligheid sterker.
7-2 Naarmate men minder concrete mogelijkheden ziet om een bedreigende situatie In verband met Industriële activiteiten te veranderen. zijn gevoelens van onveiligheid sterker.

Hypothese 8:
Naarmate de hoop op verbetering van een als bedreigend ervaren situatie minder Is, zullen gevoelens van onveiligheid meer gerelativeerd en onderdrukt, ofwel minder geuit worden.

Hypothese 9:
Naarmate men zich dagelijks meer bezorgd naakt over zaken die nauw
verband houden net Industriële bedrijvigheid (maar anders dan Industriële veiligheid) zal die verontrusting zich ook vaker uiten als
gevoel van onveiligheid ten aanzien van Industriële activiteiten.
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6.

GEVOELENS VAN ONVEILIGHEID: ANGST EN DAGELIJKSE BEZORGDHEID
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De

gelijkblijvende

mate

van

feitelijke

Industriile

veiligheid

tijdens het hoofdonderzoek alsook de door ons gehanteerde onder
zoeksmethode als een momentopname met behulp van vooraf gestruc
tureerde vraaggesprekken rechtvaardigen nltt onze observaties van
de Intensiteit van gevoelens van onveiligheid andere te beschou
wen dan als resultante van een beoordellngs- en ververklngsproces.
Met de arceringen In het bovenstaande vignet wordt dit aangegeven.

De Intensiteit van eventuele gevoelens van onveiligheid Is In het
Rijnmond-onderzoek

op

twee verschillende

manieren

gemeten, nl.

als Angst en als Dagelijkse Bezorgdheid. De term 'angst' gebrui
ken vlj ter kwalificatie van directe en duidelijk emotionele reac
ties op de vermeende dreiging. In de meting van een dagelijkse be
zorgdheid daarentegen wordt een eventueel gevoel van onveiligheid
meer oppervlakkig benaderd, t.v. in de context van allerlei an
dere dagelijkse besognes en zorgen; deze observatie is in dat op
zicht minder direct. De angst-meting is traditioneel, de meting
op basis van 'daily hassles' (cf. Kanner et al., 1981) is in dit
verband meer ongebruikelijk.

Opérâtlonalisatie

In Tabel 6.1. staan een 8-tal uitspraken waarmee men het eens of
oneens kan zijn. Het antwoordpatroon voor deze 8 uitspraken is

HO

Α.

шім Ik a m al dia InduatrUla actlvltalcaa ішак
die Ы а г plaatavladan dan alaac da achrlk BIJ от
hat hart

В. * Ik vraag alj vrijval nooit af of «a vat da induatrla hlar batraft val valli« voDao
С

«at al dia luduatrla dank Ik val aana: ja voont
Ы а г aljanlljk op aan vulkaan

E. * hat la klar nlat onvaUlgar vooan dan árgana andara
F.

Ik mak aa aova baat val druk ovar da gavaran van
de Induatrla vaaraan 1k hlar blootata

B.

bat Idaa dat 1k aalf alaebtoffar kan vorden van
aan InduatrUla гавр kan Ik nooit balaaaal van
•Ij aitattan

1. *

ik ЬаЪ alla vartnavan In de valllghaldaaaatragalan van da Induatrla In dit gablad

К.

of Ík mi val of nlat vlakbij aan of andara cbaalache induatrla voon. daar vord Ik op zich nlat
v a n of koud van

Tabal 6 . 1 . : Ultaprakan ovar InduatrUla valllghald, baantvoord op 9-ptmtaechaal (1 · taar beallst aaa
onaana; ultaprakan aat aan * sljn achteraf gahercodeerd: 1—9· e t c ) .

voor vrijwel ledereen consistent: men Is het of met a l l e 8 min of
meer eens, of oneens (Coëfflclent-Alpha: r · 0,84). De antwoorden
op a l l e 8 uitspraken worden daarom opgeteld en vormen zodoende
één schaalscore: Angst voor gevaren van Industriële a c t i v i t e i t e n .
Deze meting Is een uitbreiding en verbetering van de soortgelijke
schaal van Vlek & Stallen (1979a, p. 143). De uitspraken zijn a l leen in de Apeldoomse vraaggesprekken niet opgenomen, omdat een
aantal items n i e t op de Apeldoomse s i t u a t i e van toepassing z i j n
(bijv. item A en C).
De mate waarin gevaren van industriële a c t i v i t e i t e n bron van dag e l i j k s e bezorgdheid z i j n . Is zowel in Rijnmond a l s Apeldoorn,
gemeten door een v i e r t a l 'IndustriEle ergernissen' verspreid in
een l i j s t van 36 a l l e r l e i andere dagelijkse ergernissen ( ' h a s s l e s ' )
op te nemen. Deze vier staan in tabel 6.2. cursief afgedrukt. De
i n s t r u c t i e die er tijdens het interview aan vooraf ging, staat boven in de t a b e l . Ook voor deze 4 Items b l i j k t te gelden: naarmate
er één a l s een sterkere bron van ergernis wordt genoemd, worden
meestal ook de andere drie a l s een bron van enige ergenls genoemd
(Coëfficignt-Alpha: 0,83). De c o r r e l a t i e s onderling zijn > .50.
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In het dagelijks levan van iedereen zijn «г tal van gebeurteпіваеп die one hinderen of ааго ет ve ona geregeld druk kun
nen naken, zoalc vervelend· dingen» tegenelagen of het voort
duren van gevaarlijke sltuatlea. Een aantal van dat aoort za
ken, waarover веп zich druk kan вакап, zijn nu leder op een
kaartje gezet. Ik wil u vragen ош deze kaartjes eerat eena
rustig door te neuen. Daarna wil ik u vragen of u aan kunt
geven in welke mate u zich over deze zaken in de laatste paar
maanden druk heeft gemaakt. D kunt dit doen door de kaartjes
Іén voor éÉn weg te leggen in êin van de 5 vakje· op dit aorteerblad; in vakje 5 komen dan de onderwerpen waar u zich de
laatste maanden het meest druk over heeft gemaakt; 1л vakje 4
de onderwerpen wsar u zich nogal eens druk over heeft gemaakt
enz. In vakje 1 die waarover u zich helemaal niet druk heeft
gemaakt.
1. vervelende buren
2 . de wereldwij de eenteetIng

ven het milieu

3 . te veel zeken een aljn

hoofd

i . eenzeemheld
5. milieuverontreiniging

door

bedrijven

6. mijn gezondheid
7. tegenvallende preetetiee

bij een opleiding

8. de toenemende bewapening

in de wereld
ven huur of
hypotheek
problemen met collega'e
op het werk
stijgende koeten ven
leveneonderbeld
gevaren ven het verkeer
de dood
mijn uiterlijk
Btankoverlast
t.g.v.
industriële
bedrij·
vigheid
see i werk
ziekte ven een femillelid
huishoudelijke verplichtingen
te weinig eleep
bedreiging van gezondheid
door luchtvervuiling

9. efloeelng
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

2 1 . moeilijkheden op eexueel
gebied
22. gebrekkige woonmlmte
23 kans op een
ernstig
ongeluk
in de
petrochemische
industrie
24. miededigbeid op etreet
25. onzekere financiële
toekomet
26. eigen wmrklooaheid
27. geluldehinder van het
verkeer
28. ongezond verk
29. mijn gewicht
30. te weinig tijd om te
doen wet ik greag doe
3 1 . te veel drinken
32. dreiging van een kernoorlog
33. opvoeding ven mijn kinderen
34. aftakeling van de buurt
35. gedlecrlmlneord worden
36. vervoer
van
gevaarlijke
stoffen
37. moeilijkheden met mijn
pertner
38. te veel roken
39. toekomstige werkgelegenheid voor mij (of mijn
pertner)
40. problemen met mijzelf te
uiten

Tabel 6.2.: Lljet van dagelijkse ergernissen (Score: 0 - helemeel niet druk over gemaekt, tot 4 · erg druk over
gemaakt).
De totaal score noemen wij voortaan in het kort: de Dagelijkse
Bezorgdheid over gevaren van industriële a c t i v i t e i t e n .
De correlatie tussen deze somscore en de andere items uit de
l i j s t i s in het algemeen lager dan 0,40. Een uitzondering vormen
item 2 (r - 0 , 6 6 ) , item 8 (r - 0 , 5 2 ) , item 20 (r - 0 , 7 2 ) , item 28
(r - 0,48) en item 32 (r - 0 , 5 1 ) . Op inhoudelijke gronden bleef
de DB-score beperkt tot de vier eerder aangegeven items met een
duidelijke verwijzing naar industriële a c t i v i t e i t e n . De correlat i e tussen dagelijkse bezorgdheid en de som van de andere bezorgdheden i s 0,52, betrekkelijk hoog dus.
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In sommige vraaggesprekken le nog een tweede soortgelijke lijst
van gebeurtenissen gehanteerd. Deze betrof echter geen ergernissen maar het tegendeel, zaken waaraan men de afgelopen paar maanden plezier had beleefd ('uplifts'). Ook hierin zaten er enkele
verscholen, nu om een dagelijkse onbezorgdheid over of, positiever gezegd, plezier In of duidelijke tevredenheid met woonvelllgheld vast te stellen (zie Bijlage III: kaartjes VIT, Item 5: 'Gezonde woomomgevlng' ; Item 14: 'Veilig wonen' en Item 34: 'Een
veilige woonsituatie'). De betrouwbaarheid Is hoog (CoëffIclëntAlpha: 0,86). De onderlinge correlatie Is > 0,35. We noemen de
totaalscore kortweg Dagelijkse Tevredenheid
over Industriële
veiligheid. Deze variabele Is voornamelijk In het onderzoek opgenomen omdat het verschil tussen een Industriële en nlet-lndustrlBle omgeving wellicht niet zozeer zit In de ergernis over de
ene doch In het plezier In de andere situatie.*).
De correlatie van 'dagelijkse tevredenheid' met de andere Items In
de lijst Is vrij laag (r < 0,27). Ook de correlatie van deze 'dagelijkse tevredenheid' met de somscore van de rest van de tevredenhelds-ltens Is met 0,40 lager dan de vergelijkbare score bij de
ergernissen.

MATE VAN VOORKOMEN VAK GEVOELENS VAN (ON)VEILIGHEID (INTENSITEIT)

Allereerst Is nagegaan of de scores op de theoretisch zo verwante
variabelen 'Dagelijkse Bezorgdheid' en 'Angst' Inderdaad duidelijk
samenhangen. Dit blijkt het geval: r - 0,55 (p.< 0,001). Deze correlatie wordt opgevat als een aanwijzing van (construct)-valldltelt.
Het verband
lijkse

tussen

'Dagelijkse Bezorgdheid' enerzijds en 'Dage-

Tevredenheid'

over

Industriële

veiligheid

anderzijds

Is

r • -0,14 (p. • 0,01); de samenhang Is dus zeer zwak. Dit Is overigens niet strijdig met de theorie en het maakt de meting van de
dagelijkse bezorgdheid als zodanig dan ook niet dubieus. Immers,
uit het feit dat men zich ergens niet aan ergert, kan men moeilijk concluderen dat men zich dan daarover verheugt.
Voor de volledigheid geven we tenslotte nog de correlatie tussen
'Dagelijkse

Tevredenheid'

en

'Angst'. Deze

correlatie

Is

0,20

(p. - 0,002), dus eveneens laag. We kunnen nu met de bovenbeschreven metingen

de

houdbaarheid

van

de volgende

veronderstelling

toetsen:

*) Daarnaast bood opname ervan de mogelijkheid te gelegenertijd
te onderzoeken welke theoretische speculatie omtrent de rol
van 'uplifts' (zie Kenner et al., 1982) op basis van onze data het meeste hout snijdt.
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Hypothese 1:

Onder ûrruonenden (<4 km) van het industriegebied van Rijnmond ie
het gevoel van onveiligheid ten aanzien van industriële
activiteiten
groter aan onder bewoners van een minder getnduetrialiaeerd
gebied.

In tabel 6.3. Is weergegeven hoe Onvonenden, dat vil zeggen degenen die tot op 4 km afstand van bet Industriegebied wonen, In deze
opzichten verschillen van de Rotterdamer en Apeldoomer. In deze
tabel zijn de data uit de eerste 4 afstandscategorieSn na weging
(zie tabel 5.2.) geconblneerd. Het niet wegen van gegevens per categorie levert overigens nagenoeg dezelfde waarden op; verschillen
blijken pas In de 2e decimaal. Er Is onder Onvonenden vergeleken
met Apeldoorn gemiddeld sprake van een grotere Dagelijkse Bezorgdheid (d - 0,25, een zwak effect; zie Bijlage I) en van een duidelijk geringere Dagelijkse Tevredenheid

(d - 0,67, een vrij sterk

effect) over de Industriële veiligheid.

MCIO*'
Typ« H t l n g » :

DagelljkM Btzorgdbalil
(rang· 0-16)
DagiHjka· Та тшІшіЬсІіІ
(rang« 0-12)
Angit
(rang« β-72)

OMUONINDEU

B.D. ROTTEEDAM-C

ΊA '
4.3.
(360)
7.4 c ) 3.6
(173)
39.б'1 14.0
(370)

S.D. AFELDOOUI S.D.

6.3.
(62)
7.1«
(31)

4.6

зз.з^

IS.l

3.1

6.3.
(70)
9.7')
(70)

(72)

a) Tuaa«n haakjaa de aantallen napondentan.
b) B«t veronderatald* T«raebll (a priori contraat) toann Owonanden an
Apeldoorn la algnlfleant (ρ, - 0,0«).
c) Bat a priori contraat Owonandan - Apaldoom la algnlflcant
(p < 0,001).
d) Dit tljn allacn ттоимп (al· de tekat »an I 6.2.1.).
a) t - 2,1 (pj - 0,02).
Tabel 6.3. : Gealddclde eata тап gevoelene van onveiligheid en etandaarddeviatlea (• S.D.) voor Omwonenden, Botterdaa-C en Apeldoorn.
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De verschillen tussen Opvonenden en Rotterdaa-C vat betreft Da
gelijkse Bezorgdheid zijn, alhoewel 1л de vemoede richting, vrij
klein

. Figuur 6.1. brengt deze verschillen In beeld. Een nade

re analyse wijst uit dat verschillen tussen Onwonenden en Rotter
dam vooral zijn te vinden als het de luchtverontreiniging betreft.
Onwonenden hebben daar absoluut

gezien duidelijk neer last van

en schrijven deze luchtverontreiniging ook vaker dan de Rotterdanmer

toe aan de Industrie dan aan andere bronnen zoals verkeer

(88X respectievelijk 66Z; zie vraag 37 en 38 In Bijlage III en
S 7.1.1.).
!

1

lì, 71

12,7

10.5

Ì9,3

li,6

24,3

lijk*

af tn
toc

h»l«m»âl

nue

17,2
15,1
nogal
•·η·

6,71
4. «
•r g
bOBorgd

Figuur 6.1.: Frequentieverdeling van de Dagelijkse Bezorgdheid
over Industriële activiteiten voor Omwonenden en
Rotterdam-C. (Rotterdam gestippeld en percentages
cursief).
*) De (mogelijke) range van de somscore van de 4 Items waaruit de
DB-score Is opgebouwd (0-16) Is in de figuur teruggebracht tot de
5 categorieën die voor de afzonderlijke Items werden onderschelden.

*) Uit de geringere dagelijkse tevredenheid In Rotterdam-C vergeleken met Omwonenden valt gezien het kleine aantal ondervraagden In Rotterdam moeilijk iets te concluderen. Wij veronderstellen dat in Rotterdam de tevredenheid met 'veilig wonen' sterk Is gekleurd door de daar ervaren grotere onveiligheid voor wat betreft 'misdadigheid op straat' en 'aftakeling
van de buurt'.
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Wat betreft Angst voor gevaren van Industríele activiteiten is er
een significant

verschil

tussen Omwonenden

en Rotterdam-C. Bet

verschil Is echter niet groot (d - 0,30).
Concluderend kunnen we wat hypothese 1 betreft, stellen dat deze
door de gegevens wordt ondersteund, naar dat de gevonden verschillen niet groot zijn.

Figuur 6.2. geeft weer welke variatie er bestaat binnen het RljnBondgebled in Angst voor gevaren van Industriële activiteiten.
De verdeling ziet er redelijk 'normaal' (Gaussisch) uit hoewel de
omvang van de middelste categorie enigszins afwijkt. De oorspronkelijke schaalbreedte van 8 - 72 is hier omgezet naar een range
van -4 tot +4 wat

overeenkomt

met

de schaalbreedte per

item.

(Positie 12 is dus 1,5, 20 is 2,5 enzovoorts).
We interpreteren de score van -4 als een uiting van een sterk gevoel van veiligheid

(zeer beslist oneene met alle uitspraken die

dulden op onveiligheid en zeer beslist eens met alle uitspraken
die duiden op veiligheid), en een score van Ή

ale een uiting van

een sterk gevoel van onveiligheid (zeer beslist eens met alle uit
spraken die dulden op onveiligheid en zeer beslist oneens met alle
uitspraken die dulden op veiligheid). Waneer we de drie middelste
categorieën
clusief

voorzichtigheidshalve

als

neutraal

beschouwen

(in-

'onverschillig'), kunnen we op basis van de angstmeting

stellen dat ongeveer een vijfde

(19Z) van de

Omwonenden' zich

enigermate tot sterk onveilig zegt te voelen en dat een iets groter percentage (23Z) zich enigermate tot sterk veilig zegt te voelen; dit stemt qua orde van grootte ook overeen met het percentage
dat ook van een duidelijke Dagelijkse Bezorgdheid te kennen geeft,
nl. 23,95; (zie fig. 6.1.). De verdeling is bijna symmetrisch rondom het nulpunt

(de gemiddelde Angstscore voor Omwonenden is na

transformatie - 0,11), lete wat natuurlijk niet bij voorbaat vaststond: de verdeling had ook meer naar linke of rechts kunnen llggen (voor Rotterdam-C Is dat inderdaad het geval: X - -.59)

. Uit

*) Op mogelijke verklaringen voor verschillen in gevoelens van onveiligheid tussen Omwonenden en Rotterdam wordt in І 7.1. inge
gaan.
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Figuur 6.2.:

Frequentieverdeling van 'Angst' voor gevaren van In
dustriële activiteiten voor Omwonenden en Rotterdam-C
(voor de laatste I E hlstrogram gestippeld en de percentages tussen haakjes vermeld).

de hier gevonden verdeling krijgt men de Indruk dat het aantal omwonenden dat duidelijk aangeeft zich wel en het aantal dat duidelijk aangeeft zich niet onveilig te voelen ten aanzien van industriële activiteiten ongeveer even groot is. Meer dan de helft van
de ondervraagde personen is echter wat dat betreft niet duidelijk
te claeeificeren.

HET RELATIEVE BELANG VAN GEVOELENS VAN ONVEILIGHEID

Intensiteit

Eén van de drie beleidsvragen om reden «raarvan het onderzoek is
opgezet, is de vraag hoe eventuele gevoelens van onveiligheid betreffende

industriële

activiteiten

zich verhouden

tot

allerlei

andere zaken waarover mensen zich in het dagelijkse leven druk
kunnen maken of waardoor zij zich bedreigd

kunnen voelen. Door

de beleidsmakers die dit onderzoek begeleidden, bleek Juist deze
vraag de voor het beleid meest belangrijke te worden genoemd. Er
bestonden bij hen echter geen duidelijke Ideeën over de precieze
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aard en diepgang van de beoogde vergelijking. Gegeven deze situatie is door ons gekozen voor een zeer breed terrein van vergelijkingen zij het met een onduidelijke theoretische grondslag (zie
ook § 6.3.).In tabel 6.2. staat de reeks van geselecteerde potentiële dagelijkse ergernissen of bronnen van hinder, zorg.

Hoe hoog scoren de verschillende bronnen van irritatie of bedreiging nu? In tabel 6.4. staan de gemiddelden weergegeven voor de
15 over het algemeen hoogst scorende bronnen. Elke ergernis heeft
daarbij een rangordegetal dat de relatieve positie ervan temidden
van de overige ergernissen in de desbetreffende regio aangeeft. De
dagelijkse bezorgdheid over industriële veiligheid, zoals gemeten
met de items 5, 15, 36 en 23, is onder de Rijnmonders in absoluut
opzicht zeker niet gering: de desbetreffende bronnen van ergernis
scoren weliswaar niet bovenaan de ranglijst, maar vooral de aard
van de wel hoog scorende bedreigingen waartussen de items 5, 15,
36 en 23 staan, geven een indruk van de ernst van de dagelijkse
bezorgdheid. Uit de relatief lage score van de dreiging van een
ernstig ongeluk in ie petrochemie (item 23) en de hoge acore van
het

luchtvervuilingsitem

sterk met

de

dagelijkse

(20) - dat ook als een van de weinige
bezorgdheidsmeting

samenhing

'operationalisatie') - zouden we voorzichtig

kunnen

(zie

sub

concluderen

dat de dagelijkse bezorgdheid over gevaren van industriële activiteiten niet in de eerste plaats calamiteiten betreft maar vooral de blootstelling aan een verontreinigd milieu.
Wel relatief groot in Rijnmond is wat we zouden kunnen noemen de
dagelijkse bezorgdheid

over de kwaliteit van het milieu in het

algemeen, dat wil zeggen in het midden gelaten waardoor deze is
en/ of wordt aangetast: 3 van de eerste 5 ergernissen hebben hier
direct betrekking op. Deze bezorgdheid is in Apeldoorn overigens
nauwelijks geringer. Opmerkelijk tenslotte

is de hoge rang van

item 32 in Apeldoorn. In Apeldoorn speelt de bewapeningsproblematiek sterker dan de milieuproblematiek; in de Rijnmond leven belde zaken ongeveer even sterk.

Het Relatief Belang van een dagelijkse bezorgdheid

over gevaren

van industriële activiteiten (- R.B.B.) temidden van allerlei an-
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GEMIDDELD NIVEAU VAN DAGELIJKSE BEZORGHEID
Item
Nr.

Bron van bezorgdheid/
bedreiging

24.

- misdadigheid op
straat
- de toenemenie bewa
pening In de wereld
- de wereldwijde aan
tasting van het milieu
milieuverontreiniging
door
bedrijven
- bedreiging van gezond
heid door luchtver
vuiling
- stijgende koeten van
levensonderhoud
- dreiging van een
kernoorlog
- stankoverlast
t.g.v.
industriële
bedrijvigheid
- gevaren van het v e r keer
- vervoer
van
gevaarlijke
stoffen
- kans op een
ernstig
ongeluk
in de
petrochemische
industrie
- ziekte van een familielid
- mijn gezondheid
- onzekere f i n a n c i ë l e
toekomst
- geluidshinder van
het verkeer

8.
2.
5.
20.
11.
32.
15.
12.
36.
23.
17.
6.
25.
27.

Omwonenden*
(Ν - 360)

Rotterdam-C
(N - 62)

Apeldo ora
(Ν - 70)

2.41

( 1)

2.60

( 1)

2.38

(

2.22

( 2)

2.39

( 2)

2.23

(3/4)

2.18

( 3)

2.30

( 3)

2.23

(3/4)

2.15

( A)

2.00

( 5)

2.19

(

5)

2.13

( 5)

1.92

( 8)

2.14

(

6)

2.07

( 6)

1.97

( 6)

1.96

(

7)

2.03

( 7)

2.17

( 4)

2.27

(

2)

1.99

( 8)

1.46

(11)

1.29

( 17)

1.72

( 9)

1.93

( 7)

1.93

(

1.62

(10)

1.62

( 9)

1.53

( Π)

1.59

(11)

1.36

(12)

1.30

( 16)

1.58
1.43

(12)
(13)

1.50
1.08

(10)
(15)

1.90
1.49

( 9)
( 13)

1.53

(14)

1.12

(14)

1.37

( ΙΑ)

1.15

(15)

1.34

(13)

1.26

( 18)

1)

8)

а) De gemiddelden voor Omvonenden zijn gewogen gemiddelden op grond van
de ongelijke omvang van de 4 afstandsverschillen waaruit Omwonenden
is opgebouwd. Door deze weging zijn de gemiddelden representatief
voor het gebied. De scores kunnen oplopen van 0 (- helemaal niet druk)
tot 4 O erg druk over gemaakt).
Tabel 6.4.: Rangordening van de 15 hoogstscorende dagelijkse ergernis
sen voor Omwonenden en - In vergelijking daarmee - voor
Rotterdam-C en Apeldoorn (mei 1982).
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dere zaken waarover men zich druk kan maken, kan worden uitgedrukt
als de volgende verhouding:

Dagelijkse Bezorgdheid Industriële Ergernissen
R.B.B. Totale Bezorgdheid Alle ErgemlsseD
Elke activiteit uit tabel 6.2. kan een score 0 (- helemaal niet
druk over gemaakt) t/m i

(- erg druk over gemaakt) krijgen. Zo

kunnen totaalscore's worden berekend waardoor R.B.B. In formule
Is:
R.B.B. -

Somscore Item S, 15, 23, 36
χ 100
Totaalscore alle 40 Items

De maximale score van 100 wordt bereikt als men zich uitsluitend
(erg) bezorgd zou maken over de gevaren van industriële activiteiten (16/16 χ 100 · 100). De score voor R.B.B, wordt minimaal 0 en
wel In het geval dat men zich over Industriële activiteiten helemaal niet druk maakt, ongeacht de mate waarin men zich over andere zaken druk maakt (0/x χ 100 - 0 ) . Als een soort basisvergelij
kingswaarde ('base rate') zou men de score kunnen hanteren die men
gemiddeld zou krijgen door op alle 40 Items een volkomen wille
keurig

antwoord

te geven. De verwachte

waarde

daarvan

Is dan

(4x2/ 40x2) χ 100 - 10.

Het lijkt redelijk In de lijn van hypothese 1 ook eenzelfde rich
ting voor het relatieve belang van gevoelens van onveiligheid te
veronderstellen. Ue formuleren derhalve als veronderstelling:

Hypothese 2:
Onder Omwonenden (<.4 fon) is
ren van industriële
over andere
trialiseerd

activiteiten

zaken groter

de dagelijkse

bezorgdheid

in verhouding

dan onder bewoners

tot

de

over

geva

bezorgdheid

van een minder

geindus-

gebied.

De gemiddelde R.B.B.-scores zijn als volgt:
Rotterdam-C: 14,65; Apeldoorn

Omwonenden : 16,26;

: 11,42.
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Het a-prlorl verwachte verschil tussen Omwonenden en Apeldoorn Is
duidelijk significant

(t · 4,18, ρ,< 0,001). De bijbehorende d-

waarde is 0,57; er is dus sprake van een matig sterk effect. Het
verschil

tussen

Rotterdam-C

en

Apeldoorn

is

ook

significant

(p - .04). Met behulp van een mediaantoets (tekentoets) kan iets
voorzichtiger, dat wil zeggen met minder assumpties ten aanzien
van de verdelingen van de RBB-variabele, worden nagaan of de me
diaanwaarden in de drie regio's statistisch significant van el
kaar verschillen. De medianen
dam-C:

15,00, Apeldoorn:

en Apeldoorn

is

zijn: Omwonenden:

11,30. Het

significant

verschil

(p. " 0,009),

16,40, Rotter

tussen

het

Omwonenden

verschil

tusen

Rotterdam-C en Apeldoorn ook (p. - 0,03). Overigens is ook het
verschil tussen Omwonenden en de 'base rate'-vaarde van 10 signi
ficant (p < 0,001)

. Dit geldt ook voor Rotterdam-C (p < 0,001).

Tussen de totaalscores op alle 40 items na aftrek van de 4 'in
dustriile

items' bestaan

geen duidelijke

verschillen:

Omwonen

den: 40,5, Rotterdam-C: 40,7, Apeldoorn: 46,2 (p - 0,10).
De dagelijkse bezorgdheid
teiten neemt

over gevaren van

industriële activi-

dus af uaarmate men verder van de industrie ver-

wijderd is, zoals we in hypothese 2 hebben verondersteld.

Precies

zoals hierboven voor

'ergernissen'

is

gedaan, kan

ook

voor de bronnen van dagelijkse tevredenheid worden nagegaan wat
het relatieve belang is van tevredenheid over een veilige en gezonde woonsituatie. Tabel 6.5. geeft de 15 onder Omwonenden hoogst
scorende bronnen van plezier of dagelijkse tevredenheid weer in
vergelijking met de scores in de twee andere regio's

*)

Te zien valt dat de dagelijkse tevredenheid over de veiligheid en
gezondheid van de woonsituatie in Apeldoorn relatief groot is, te
meer in aanmerking genomen dat een 'veilige woonsituatie' en een
'gezonde woonomgeving' daar

zeer hoog

gewaardeerd

worden:

3,14

respectievelijk 3,30. De laatste score is tevens de hoogste score!
Voor Omwonenden is de relatieve tevredenheid met deze aspecten van
de woonsituatie zonder meer laag te noemen. Uit de gegevens voor

*) De verwachte R.B.B.-score is 10 vanneer items 5,15, 23 en 36
in geen enkel opzicht ale groep van de overige onderscheiden
worden.
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GEMIDDELD NIVEAU VAN TEVREDENHEID
Item
No.
12

Bron van Dagelijkse
Tevredenheid

Omwonenden *
(N - 175)

Rotterdam-C
(N - 38)

Apeldoorn
(N - 70)

Gelukkige relatie met zijn/haar
partner

3.39 ( 1)

2.30 (12)

3.20 ( 2)

Goede eigen gezondheid

3.32 ( 2)

3.21 ( 2)

3.10 ( 3)

Gezonde nachtrust

3.17 ( 3)

2.73 ( 6)

2.89 ( 9)

Lekker eten

3.16 ( 4)

2.87 ( 4)

3.04 (5/6)

3

Vakantie of uitstapje

3.14 ( 5)

3.31 ( 1)

3.09 ( 4)

β

Gezonde kinderen

3.07 ( 6)

2.30 (13)

2.83 (10)

28

Bezoek aan vriend(itm)en

3.00 ( 7)

2.84 ( 5)

2.90 ( 8)

24

Een vriend(In) hebben kunnen helpen

2.75 ( 8)

2.36 (11)

2.69 (12/13)

26

Muziek

2.72 ( 9)

2.97 ( 3)

3.04 (5/6)

10

Vrije tijd voor mijn hobby

2.71 (10)

2.63 ( 7)

2.99 ( 7)

14

Veilig

2.68 (11)

2.52 ( 9)

3.23 ( 1)

17

P l e z i e r i g e buren

2.63 (12)

2.16 (14)

2.77 (11)

Tijd om vrienden op te zoeken

2.63 (13)

2.57 ( B)

2.69 (12/13)

15

Uitgaan

2.61 (14)

2.46 (10)

2.40 (15)

25

V e i l i g en gezond werk

2.57 (15)

1.73 (15)

2.68 (14)

Gezonde

2.40 (>15)

2.20 (13-14) 3.30 (<1)

2.55 (>15)

2.35 (11-12) 3.14 (2-3)

16
1
20

2

5

wonen

uoonomgeving

34

Een veilige

a)

De gemiddelden voor Omwonenden zijn gewogen gemiddelden op grond van de
ongelijke omvang van de 4 afstandschlllen waaruit Omwonenden' Is opge
bouwd. Door deze weging zijn de gemiddelden representatief voor het ge
bied.
Dit zijn bijna uitsluitend vrouwen (zie tekst).

b)

woonsituatie

Tabel 6.5.: Rangordening van 15 onder Omwonenden hoogstscorende bronnen van
dagelijkse tevredenheid en - in vergelijking daarmee - voor Rot
terdam-C en Apeldoorn.
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Rotterdam-C kunnen gezien het kleine aantal respondenten en de
aard daarvan geen conclusies getrokken worden. (Door een onvoorziene koppeling van type respondent en type af te nemen vraaggesprek In de voorgeschreven selectieprocedure van het onderzoeksbureau bleek de lijst met tevredenheldsltems achteraf bijna alléén aan vrouwelijke respondenten te zijn voorgelegd).

Het Relatief Belang van een dagelijkse Tevredenheid over veiligheid

en gezondheid

In de woonsituatie

(· R.B.T.) temidden van

allerlei andere zaken waarmee men Ingenomen kan zijn. kan worden
uitgedrukt als de deling:

Dagelijkse Tevredenheid Veiligheid en Gezondheid
R.B.T. Totale Tevredenheid Alle Bronnen
Elk van de 34 voorgelegde activiteiten of gebeurtenissen (zie Bijlage IV: kaartjes WIT) kan de score 0 (" helemaal geen plezier aan
beleefd) tot

4

(- veel plezier aan beleefd) krijgen

. Zo kan

R.B.T. worden berekend ala:

Somscore item 5, 14, 34
R.B. T

χ 100
Totaalscore alle 36 items

De minimale en maximale score van R.B.T. is evenals bij R.B.B.
resp. 0 en 100 (geen respectievelijk uitsluitend tevredenheid ten
aanzien van industriële activiteiten). De 'base rate' is nu (3x2/
34x2) χ 100 - 8,82.
De gemiddelde R.B.T.-score is dan als volgt: Omwonenden:

8,92,

Rotterdam-C: 9,62, Apeldoorn: 11,56. Het a-prlori verwachte ver
schil tussen Omwonenden en Apeldoorn is significant: (t - 3,87,

*) Voor de complete lijst van bronnen van tevredenheid zie Bijla
ge III (vraag 14 en kaartjes WIT). Deze lijst is ontleend,
evenals de erge -lissen'.ijst, aan een zeer uitgebreide Ameri
kaanse lijst van allerlei emotionele zaken en werd voor ons
doel aangepast.
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df - 216, p. < 0,001). Ook met een mediaantoets blijkt het ver
schil tussen Omwonend en Apeldoorn significant te zijn (p - 0,002).
Apeldoorn blijkt bovendien duidelijk significant af te wijken van
de 'base rate' (ρ < 0,001). De d-waarde van deze effectgrootte le
0,63; er Is due sprake van een tamelijk sterk effect.
De gemiddelden voor de totaalscores van verschillende bronnen mi
nus de 3

'veillgheldslteme'

Rotterdam-C:

zijn als volgt: Omwonenden: 75,7,

67,6; Apeldoorn:

76,8. Deze verschillen zijn niet

significant. In het algemeen gesproken Is er geen verschil In aard
en omvang van bronnen van dagelijks plezier en tevredenheid tus
sen bewoners In Apeldoorn en bewoners van de regio Omwonenden. Het
verschil In R.B.T. Is dus vrijwel geheel toe te schrijven aan het
grote verschil In de teller van R.B.T.: de dagelijkse tevredenheid
over veiligheid en gezondheid In de woonsituatie. Al met al zijn
de verschillen tussen Omwonenden en Apeldoorn wat betreft het po
sitief waarderen van een veilige en gezonde woonsituatie minstens
zo groot als wat betreft het negatief waarderen van onveiligheid
(met betrekking tot de Industrie) In de woonsituatie. Hypothese 2
ondervindt hiermee extra steun.

Stabiliteit

Precies een Jaar na het afnemen van de nu besproken vraaggesprek
ken werden

telefonisch

de 'top-lS' bezorgdheden uit tabel

6.4.

nog eens aan een vergelijkbare steekproef van Omwonenden en Rotterdamners voorgelegd

*).

De bedoeling was een eerste Indruk te

verkrijgen van de (on)veranderlljkheld van dergelijke dagelijkse
bezorgdheid.

Uit

tabel

6.6. valt voor

de

regio Omwonenden

en

Rotterdam-C het relatieve belang van het zich bedreigd voelen door
gevaren van Industriële activiteiten In vergelijking met een jaar
eerder af te lezen.

*) Het veldwerk werd uitgevoerd door de Nederlandse Stichting voor
Statistiek in de laatste 3 weken van mei 1983, dus vlak voor het
uitbreken van een felle ethyleen-brand bij AKZO. Zie ook hoofdstuk 10.

154

GEMIDDELD NIVEAU VAN DAGELIJKSE BEZORGHEID
(+ rangordegetallen voor '83 en '82):

Item
Nr.

Bron van b e z o r g d h e i d /
bedreiging

11*.

- m i s d a d i g h e i d op
straat
- s t i j g e n d e k o s t e n van
levensonderhoud
- de toenemende bewa
pening In de w e r e l d
milieuverontreiniging
door
bedrijven
- b e d r e i g i n g van g e z o n d 
heid door l u c h t v e r 
vuiling
- d r e i g i n g van e e n
kernoorlog
- onzekere f i n a n c i ë l e
toekomst
- de w e r e l d w i j d e a a n t a s t i n g van h e t m i l i e u
- atankoverlaet
t.g.v.
industriële
bedrijvigheid
- g e v a r e n van h e t v e r keer
- kans op e e n e r n s t i g
ongeluk i n de p e t r o chemische I n d u s t r i e
- z i e k t e van e e n f a m i lielid
- vervoer
van
gevaarlijke
stoffen
- g e l u i d s h i n d e r van
het v e r k e e r
- tegenvallende p r e s t a t i e s
b i j een o p l e i d i n g *)

11.
8.
5.
20.

32.
25.
2.
15.

12.
23.

17.
36.
27.
7.

Omwonenden
(Ν - 236) 1983

1982

Rotterdam-C
(N - 4 5 )
1983

1982

2.73

( 1)

( 1)

2.29

( 3)

( 3)

2.53

( 2)

( 6)

2.47

( 1)

( 6)

2.34

( 3)

( 2)

2.42

( 2)

( 2)

2.30

( 4)

( 4)

2.00

( «)

( 5)

2.18

( 5)

( 5)

1.51

( 9)

( 8)

2.06

( 6)

( 7)

1.98

( 5)

( 4)

1.87

(7/8)

(14)

1.89

( 6)

(14)

1.87

(7/8)

( 3)

1.64

( 7)

( 3)

1.75

( 9)

( 8)

.96

(14)

(11)

1.62

(10)

( 9)

1.56

( 8)

( 7)

1.61

(11)

(11)

1.33

( 8)

( 7)

1.49

(12)

(12)

1.49

(10)

(10)

1.27

(13)

(10)

1.02

(13)

( 9)

.85

(14)

(15)

1.04

(12)

(13)

.73

(15)

( -)

.56

(15)

( -)

·

*) Dit item werd door een fout ten onrechte in de lijst opgenomen.
Tabel 6.6.: Rangordening van de 15 hoogstscorende bronnen van bezorgdheid/bedreiging voor Omwonenden in mei 1983, vergeleken met de scores in
Rotterdam-C en met de scores voor beide regio's in mei 1982.
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Wat de vergelijking tussen 1982 en 1983 betreft, lijkt voor Omwonenden het relatieve belang onveranderd; dat wil zeggen: de dagelijkse bezorgdheid

over gevaren van IndustrlEle activiteiten is

opnieuw niet zeer hoog, maar ook beslist niet gering. Opvallend
Is wel dat de bezorgdheid over het algehele milieu van een 3
een 7/8

naar

plaats Is gezakt. Daarvoor In de plaats Is de bezorgd-

heid over de stijgende kosten van levensonderhoud gekomen. Ook de
dreiging van een onzekere financíele toekomst Is toegenomen. Voor
wat

de

dagelijkse

bezorgdheden

In Rotterdam-C betreft,

Is het

beeld hetzelfde als een Jaar geleden net alleen ook dien verstande dat de ongunstige financiële situatie sterker op de voorgrond
Is getreden. De verhoudingen tussen Omwonenden en Rotterdam-C zijn
niet veranderd. Zoals ook eerder het geval was. Is In Rotterdam-C
de dagelijkse bezorgdheid over IndustrlEle activiteiten, met name
betreffende luchtvervuiling, duidelijk geringer.
Eet meetinstrument

lijkt

ons hiermee een goede gevoeligheid

te

tonen voor feitelijke ontwikkelingen In de desbetreffende periode.

Discussie

Geeft het voorgaande nu Inderdaad antwoord op de oorspronkelijkevraag hoe belangrijk gevoelens van onveiligheid

ten aanzien van

IndustrlEle activiteiten zijn temidden van emotionele zaken, van
andere gebeurtenissen waardoor mensen zich bedreigd

kunnen voe-

len of waarover zij zich geregeld druk kunnen maken? Voordat deze vraag beantwoord kan worden. Is het nodig zowel bij de vraag
als bij het antwoord enkele kanttekeningen te plaatsen.
Allereerst veronderstelt de vraag zo algemeen als ¿eze Is gesteld
dat er een simpele dimensie

'druk maken' is waarop allerlei ge-

beurtenissen kunnen worden gerangordend. Er is echter reden om
aan te nemen dat emoties niet zo eenvoudig meetbaar zijn. Als we,
zoals

in § 1.2.2. besproken, fysiologische

verschijnselen

en

psychosomatische

als voor dit probleem betekenisvolle

uitsluiten, zullen we

indicatoren

'druk maken' moeten opvatten in psycholo-

gische termen. Is het 'er veel aan denken', 'er snel aan denken',
'het er veel over hebben' of juist weinig? Wanneer we dan niet
precies weten hoe uiteenlopend emoties kunnen zijn, is het ook
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moeilijk te weten of onze selectie van АО potentiële bronnen van
bezorgdheid of ergernis en van 34 bronnen van plezier of tevredenheid wel een redelijke selectie is uit alle mogelijke emotionele zaken temidden waarvan gevoelens van onveiligheid
zien

van

industriële

activiteiten

kunnen

voorkomen.

ten aanBovendien,

wat is 'redelijk' in dit verband? Deze vraag lijkt eerder beantwoord

te moeten worden door inhoudelijke

dan door

statistisch/

steekproeftechnische overwegingen. Bij uitblijven van het eerste
type overweging hebben wij ons wat de aanpak van dit probleem betreft nogal pragmatisch opgesteld: de Interpretatie van 'druk maken' is overgelaten aan de respondenten en bij de selectie van de
40 ergernissen hebben wij ons laten leiden door het idee 'van alles wat' op te nemen. Daarbij hebben wij in ieder geval die opgenomen waarvan wij vermoedden dat het beleid die als een interessante vergelijkingabaeis beschouwde.

De lijst met ergernissen is de allereerste serie vragen geweest
die in het interview aan de orde kwam (zie Bijlage II) . Dit is
met opzet gedaan. Voorkomen moest worden dat door eerst andere
specifieke vragen over Industriële veiligheid te stellen de geïnterviewde al In de richting gestuurd zou worden van een relatief
sterkere aandacht voor dergelijke problemen dan in zijn normale
dagelijkse leven. Toch kan men niet geheel voorkomen dat alleen al
door de enscenering van een officieel vraaggesprek er bij de respondent eerder een oriëntatie wordt opgeroepen op algemene dan op
persoonlijke zaken.
Een hiermee samenhangende kwestie is deze. In dit onderzoek werd
gevraagd naar bronnen van ergernis in het dagelijks leven, 'gebeurtenissen die ons hinderen of waarover we ons geregeld

druk

kunnen maken! zoals vervelende dingen, tegenslagen of het voortduren van gevaarlijke situaties' (zie instructie in tabel 6.2.).
Er werd dus niet

gevraagd wat men belangrijke

maatschappelijke

problemen vond. Dit verschil in vraagstelling verklaart wellicht
waarom

werkloosheid

of

een

soortgelijke

problematiek

niet

als

eerste op onze ranglijst eindigt, dit in tegenstelling tot onderzoeksresultaten van bijvoorbeeld van der Meer (1961) of het Sociaal Cultureel Rapport in: Sociaal en Cultureel Planbureau (1980).
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Over de 'eigen werkloosheid' (Item 26) of de 'toekomstige werkge
legenheid voor mij

(of partner)' (item 39) maakte de gemiddelde

ondervraagde In ons onderzoek In 1962 zich relatief gezien nauwe
lijks druk* 5 .
Toch Is het zeker niet zo dat alle problemen of bedreigingen spe
cifiek individueel zijn. Kwesties als stijgende kosten van levens
onderhoud,

bewapening,

misdadigheid

en milieu

in

het

algemeen

hebben alle een duidelijke maatschappelijke component. Bet is dan
ook zeker niet uitgesloten, ook gezien de 'setting' van een offi
cieel vraaggesprek, dat op dit soort punten dan wel niet het besef
van maatschappelijke problemen gemeten is (- "wat is uwe Inziens
het grootste maatschappelijke probleem?"), maar wel de persoonlij
ke bezorgdheid over maatschappelijke problemen/bedreigingen. Dit
kan ook verklaren waarom de dagelijkse bezorgdheid over de kwali
teit van het milieu

in het algemeen ook in Apeldoorn

relatief

groot is. Overigens lijkt deze algemene bezorgdheid over het mi
lieu minder te zijn geworden, zoals uit tabel 6.6. valt af te le
zen. Van der Meer (1976) constateerde al eerder dat 'het milieu
probleem niet meer als het voornaamste maatschappelijke probleem
wordt gezien.

6.2.4.

Conclusies

In tabel

6.7. staan de belangrijkste verschillen

die in para

graaf 6.2. werden besproken nog eens samengevat.
De beide hypothesen die Іл dit hoofdstuk centraal stonden

(het

voorkomen van gevoelene van onveiligheid met betrekking tot ge
varen van Industriële activiteiten in meer en minder geïndustrialiseerde gebieden en het relatieve belang van de dagelijkse bezorgdheid

over gevaren van industriële veiligheid), worden door

de onderzoeksgegevens ondersteund.
Onder Omwonenden, dat wil zeggen bewoners van het gebied tot 4 km
rondom de grote industriële lokaties, is een gevoel van onveiligheid over gevaren van industriële activiteiten duidelijk waar te

*) De absolute score van Omwonend, Rotterdam-C en Apeldoorn is
voor item 26 respectievelijk: .85, .52, 1.09 en voor item 39
respectievelijk: 1.12, 1.12, 1.20.
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Reglo 1
Omwonend

Meting

Reglo 2
Reglo 3
Rotterdaa-C Apeldoorn

d

1-3

-

2-3

d a )
1-2

Angst (8-72)

39.6
(370)

35.3
(72)

d-0.30
(p-0.02)

Dagelijkse Bezorgdheid (0-16)

7.4
(360)

6.5
(62)

6.3
(70)

d-0,25
(p-0,06)

Dagelijkse Tevredenheid (0-12)

7.4
(173)

7.1
(31)

9.7
(70)

d-0,67
(p 0.001)

Relatief Belang
Dagelijkse Bezorgdheid (0-100)

16.26
(310)

14.65
(54)

11.42
(64)

d-0,57
d-0,32
(p 0,001) (p-0,04)

Relatief Belang
Dagelijkse Tevredenheid

8.92
(135)

9.62
(29)

11.56
(55)

d-0,48
d-0.63
(p 0.001) (p-0,06)

a) d-vaarden (Cohen) met betrekking tot de effectgrootte met bijbehorende
overschrijdingskans.
b) Tussen haakjes de range.
Tabel 6.7.: Overzicht van de belangrijkste verschillen tussen regio's in
de beleving van Industriële (on)velllgheid.

nemen en significant groter dan In Rotterdam-C. Voor een vijfde
deel van de bevolking

daar zijn deze

gevoelens enigermate tot

sterk aanwezig. Bijna een kwart geeft daarentegen aan zich In deze zin veilig te voelen. De Intensiteit van de dagelijkse bezorgdheid

Is In Rotterdam-C evenals

In Apeldoorn

geringer

dan voor

Omwonenden.
Vergeleken met allerlei andere zaken waarover men zich In zijn
dagelijkse leven druk maakt. Is de bezorgdheid over industriSle
activiteiten in Rijnmond tamelijk groot. Zij is vergelijkbaar net
de bezorgdheid over kwesties als misdadigheid op straat, (kern)bewapening en flnanciEle onzekerheden. In de regio Omwonenden is het
relatief belang ervan aanzienlijk groter dan In Apeldoorn. Het
lijkt dat daarbij niet zozeer mogelijke calamiteiten alswel wat
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men zou kunnen noemen de blootstelling aan chronische verontreiniging de belangrijkste rol speelt. Overigens blijken de verschillen
tussen Omwonenden en Apeldoorn nog iets meer bij positieve aspecten in de woonomgeving

( ' gezond wonen ' ) dan bij negatieve zaken

die te maken hebben met

industriële

activiteiten. Er is in de

Rijnmond dus minstens zoveel sprake van een gebrek aan vreugde
ten aanzien van de industriile woonomgeving als van een sterke
bezorgdheid daaromtrent.
Zowel de intensiteit als het relatieve belang van deze gevoelens
is de afgelopen jaren nauwelijks veranderd. Daarentegen lijkt de
dagelijkse bezorgdheid

over de kwaliteit van het milieu in het

algemeen, die zowel voor Omwonenden als Rotterdam-C en Apeldoorn
relatief erg groot was, te zijn afgenomen.

160

GEVOELEMS VAN ONVEILIGHEID EN PERSOONSKENHERKEN

TIPOLOGIE
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B E B E E I S B A A t H E I D

In dit hoofdstuk zullen we nader analyseren wat de betekenis van
een aantal persoonskenmerken Is voor gevoelens van

onveiligheid

ten aanzien van gevaren van Industriële activiteiten. Gevoelens
van onveiligheid moeten daarbij, zoals eerder betoogd en ook In
het bovenstaande vignet tot uitdrukking Is gebracht, worden opgevat als resultaten van het gehele (In hoofdstuk 3 uiteengezette)
proces van ontstaan van en omgaan met deze bijzondere vorm van
stress. In de navolgende paragrafen zal waar mogelijk worden getracht

de

persoonskenmerken

ook

In verband

te brengen

met

de

componenten van het SITE-model, I.e. met aspecten van Eerste en
van Tweede Beoordeling en met aspecten van Verwerking.

In % 7.1. zal het kenmerk 'woonafstand' nader worden bestudeerd.
Vooral het z.g.

'deukeffect' (Vlek & Stallen, 1979a) staat hier-

bij ter discussie. Vervolgens

zal uitvoerig worden

Ingegaan op

161

verschillen tussen mannen en vrouwen, waarbij een aantal concurrerende verklaringen de revue zullen passeren (f 7.2.)· Tot slot
zal voor nog enkele andere demografische kenmerken zoals leeftijd
en opleidingsniveau de samenhang met

gevoelens van onveiligheid

worden besproken (S 7.3.).

GEVOELENS VAU ONVEILIGHEID EN NABIJHEID TOT DE INDUSTRIE.

In het voorgaande hoofdstuk hebben wij bij de vergelijking van gevoelens van onveiligheid tussen bewoners In de regio Omwonenden,
Rotterdam-C (en een niet geïndustrialiseerd gebied als Apeldoorn)
gezien dat dergelijke gevoelens onder Omwonenden

(- wonend

tot

op 4 km afstand rondom de grote industriële lokatles) als regel
in sterkere mate voorkomen dan

in Rotterdam-C. Rotterdam-C

is

echter in meerdere opzichten verschillend van de regio Omwonenden;
een meer nauwkeurige conclusie over de betekenis van de woonafatand tot potentieel gevaarlijke activiteiten kan dan ook alleen
worden getrokken na vergelijkingen tussen afstandscategoriCn binnen Omwonenden. De steekproef Omwonenden werd hiertoe als volgt
gestratiflceerd in 4 schillen: 0 - 0,5 km, 0,5 - 1 km, 1 - 2 km
en 2 - 4 km (zie hoofdstuk 5).
Een belangrijke reden om meer gedetailleerd naar woonafstand als
zodanig te kijken, is de bevinding van Vlek & Stallen (1979a) geïllustreerd

in

figuur

7.1. - dat

gevoelens van

onveiligheid

onder de bewoners van Rijnmond niet recht evenredig met een kleiner wordende

woonafstand

tot

de

industrie

toenemen, maar

een

'deuk' vertonen (vooral bij mannen): gerekend vanaf de industrie
nemen zij weliswaar af, maar na een zekere afstand (ergens tussen

*)
2 en 5 km) lijken zij weer toe te nemen

. Bij heranalyse boven-

dien van soortgelijke gegevens uit de 70-er Jaren, verzameld in
het kader van het Geïntegreerd Milieu Onderzoek, bleek ook in deze
studie een dergelijk zwak 'deuk'-effect voor gevoel van onveiligheid

te zijn en wel rond een woonafstand van 2,5 km

(de Sain,

1981).

*) Bij het door deze onderzoekers gebruikte meetinstrument is
weliswaar een kanttekening te plaatsen, gebaseerd op dezelfde overweging waarom wij in i 6.1. besloten de angstmeting
niet in de afstandsconditie Apeldoorn de verrichten.
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Het verloop van het gevoel van onveiligheid zoals
gevonden door Vlek & Stallen (1979a; hun figuur Is
voor de vergelijkbaarheid met het huidige onderzoek
Iets aangepast).

Bij ons weten Is er geen ander onderzoek dan het bovengenoemde
waarin op deze gestratlflceerde manier zeer korte en langere woonafstand ten opzichte van industriële locaties In verband zijn gebracht met een of ander aspect van de velllgheidsbeleving dienaangaande. Een aantal studies richt zich op wel en niet omwonenden
van kerncentrales, maar dat is meestal in de vorm van 'contrastgroepen'

(zoals

Omwonenden

vs. Apeldoorn

in

onze

studie).

De

dichtbij wonenden blijken dan relatief sterkere voorstanders van
kernenergie

te zijn. Deze onderzoekingen benaderen daarnaast de

problematiek vanuit de verstandelijke, rationele oriëntatie: aanvaardbaar

risico als persoonlijke beoordeling van kenmerken van

de riskante situatie

(cf. S 2.4.1.). Zo werden in het onderzoek
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van Midden e.a., 1983; Hidden, 1986) groepen vergeleken die dichterbij of verder weg dan 15 km van een kerncentrale respectievelijk een kolencentrale woonden. Omwonenden achtten vooral de negatieve gevolgen minder ernstig en minder waarschijnlijk dan mensen die verder weg wonen. Over de voordelen van kernenergie reep.
kolenenergie

waren

er

geen verschillen van mening. Ester

e.a.

(1983) vonden ten aanzien van wonen nabij een kernenergiecentrale
soortgelijke verschillen. Zij vonden bovendien ook wat betreft de
voordelen verschillen:

omwonenden

oordeelden

daarover

duidelijk

positiever.
Een op dit gebied vaak als illustratie aangehaalde
buitenlandse

studie

is Maderthaner et al.

verkennende

(1976). De studie is

vooral interessant vanwege de door de auteurs geopperde verklaring voor de meer positieve houding onder omwonenden van een centrale dan onder verder weg wonenden. De dichtbij wonenden in deze studie waren echter overwegend bewoners van vakantiewoningen
nabij de centrale, de veraf wonenden waren eigenhuls bewoners.
Het geobserveerde verschil duidt daarom niet zonder meer op het
zich

geforceerd

ontdaan

hebben van

een

onplezierig

besef

(een

zogenaamde dissonantie-reductie) .wat de auteurs veronderstellen,
maar ons inziens eerder op een effect van zelfselectie: 'tegenstanders' van kernenergie zullen weinig geneigd zijn een vakantiewoning naast een kerncentrale te betrekken.

Woonafstand en aspecten van Eerste en Tweede Beoordeling
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Hieronder zullen wij allereerst nagaan In hoeverre de 4 afstandsgroepen binnen de regio Omwonenden verschillen op enkele aspecten
van vat volgens de theorie tot de Eerste Beoordeling, I.e. het zo
te noemen aspect van zlntulgelljke nabijheid van de Industrie en
de kennis van gevaren, en tot de Tweede Beoordeling moet worden
gerekend, I.e. verwachte beheersbaarheid.

(In S 7.2. zal worden

gerapporteerd hoe In de huidige studie de afstandsgroepen blijken
te verschillen In termen van onveiligheidsgevoelens). In meerdere
opzichten Is In het Interview getracht de mate van directe, zlntulgelljke waarneming van signalen die op de aanwezigheid van gevaar kunnen dulden, vast te stellen om op die manier te achterhalen In welke mate men een dreiging onderkent. Ook Is getracht
'het' niveau van kennis voornamelijk op het gebied van gevaarlijke stoffen vast te stellen. Tenslotte Is nog gemeten In hoeverre men denkt bij een eventueel incident nog mogelijkheden te
hebben - zelf of vla anderen - om nadelige gevolgen ervan te beperken.
In alle gevallen, behalve ten aanzien van kennis. Is de richting
van een eventueel effect vel te voorspellen. Eventuele effecten
zullen echter vaarschijnlijk niet sterk zijn, onder andere vanwege het chronische karakter van de dreiging dat wellicht gewenning mogelijk maakt. In hoofdstuk i werd ook gewezen op een ander
specifiek

karakter

van

'ambient

stressors'

(achtergrondstresso-

ren): waarneembaar maar meestal niet bewust waargenomen. Bovendien
kunnen sommige bedreigende effecten van industriile activiteiten
zoals luchtverontreiniging in de eerste schil juist minder merkbaar zijn; te denken valt daarbij aan het

'nivellerend' effect

van lozingen via hoge schoorstenen.

Te verwachten is dat de zintuigelijke waarneming van fysische effecten van luchtverontreiniging zal toenemen met korter wordende
woonafstand.

De verwachte

beheersbaarheid

zal

in

die

richting

juist afnemen. Wie verder weg woont, heeft bij een gegeven acute
dreiging uiteraard meer tijd om te overwegen wat hij zal doen en
om

dienovereenkomstig

te reageren. Dit mag

feitelijk

zo

toch wordt ook hier slechts een zwakke samenhang verwacht

zijn,
tus-

sen deze feitelijkheid en de verwachte beheersbaarheid. Naar onze mening zullen subjectieve of persoonsgebonden factoren, zoals
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de inschatting van eigen vermogens en vaardigheden en de subjectieve schatting van de afstand tot mogelijk gevaar, de verwachting van de beheersbaarheid in sterke mate bepalen.
He formuleerden het bovenstaande in de vorm van de volgende twee
veronderstellingen:

Hypothese 3
Hoe dichter
vaker

men bij

men signalen

het

industriegebied

in Rijnmond woont,

waarneemt die op bedreiging

des

of potentieel

te
gevaar

duiden.

Hypothese A
Hoe dichter

men bij

het

industriegebied

meer men zal menen dat de mogelijTûieden
industrieel

ongeluk

te ontkomen,

in Rijnmond woont,

des

om aan de gevolgen

vom een

te

ontbreken.

Operationalisaties

ZELF HINDER ONDERVONDEN:
)

IN DE VORM VAN:*

prikkende ogen

ANDERE EFFECTEN VAN LUCHTVERONTREINIGING: *)

was wordt vuil

hoesten/niezen/geprikkeld

(roet)aanslag op de auto

slijmvlies

vuile ramen

misselijkheid

zonsondergang, sterrenhemel

hoofdpijn

e.d. niet meer te zien

stank

anders, t.w

benauwdheid (luchtwegen)
andere vorm van lichamelijke
klacht
geen lichamelijke klacht
maar andere hinder

*) De eventuele klachten of effecten moesten door de respondent
zelf worden genoemd.
Tabel 7.1.: Vormen van hinder en andere fysische effecten van
luchtverontreiniging in 'Rijnmond'.
166

Tijdens het interview is gevraagd of men wel eens last van lucht
verontreiniging had ondervonden door wat voor oorzaak dan ook (zie
vraag 37 en 38 іл Bijlage III). Bij een score van 1. 2 of 3 (1 vaak, 2 · af en toe, 3 • zelden, 4 - nooit) kon men zelf noemen in
welk opzicht men daar hinder van had gehad en of het ook aan an
dere dingen te merken was geweest dat de lucht verontreinigd was
(zie tabel 7.1.)· Tenslotte gaf de respondent aan of hij wanneer
er in het haven- of industriegebied een tamelijk ernstig ongeluk
zou gebeuren, bijvoorbeeld bij een ontploffing waarbij een felle
brand ontstaat, vanuit zijn woning daar wat van zou kunnen waar
nemen. Ook werd vastgesteld of hij de afgelopen paar Jaar zelf wel
eens direct te maken had gehad met alarmerende situaties wat be
treft industriële activiteiten. Zie voor de precieze formuleringen
van deze directe, zintulgelljke waarneming de vragen 37 t/m 43 in
Bijlage IV.
Ter vaststelling van een niveau van kennis Is gevraagd of men bijvoorbeeld wist wat LNG precies was en welke van een 8-tal stoffen
kankerverwekkend was (zie tabel 7.2. en vragen 48 t/m 50 in Bijlage III). De kennisantwoorden zijn onder meer geanalyseerd uit-

LNG is a.

hetzelfde als LPG maar dan in vaste vorm

b.

een soort olie die we uit Algerije zullen gaan
importeren

1) aardgas dat bij lage temperatuur vloeibaar is
geworden
vloeibaar stlkstofgas (Liquid Nitrogen Gas)
Kankerverwekkend is 2).
a. Stikstof
b. Benzeen

e. Koolmonoxide
(*)

c. Vinylchlorlde

f. Plutonium
(*)

d. Kwik

(*)

g. Nicotine
h. Asbest

(*)

1) Juiste antwoord
2) Alleen de met * gemerkte stoffen zijn volgens toxicologen
carcinogeen. Antwoordmogelijkheden: 1. ja, denk van wel;
2. nee, denk van niet; 3. weet niet.

Tabel 7.2.: Twee kennisvragen.
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gaande van het daarvoor speciaal geschikte RASCH-model (zie: Van
der Wollenberg, 1982). De kennisvragen bleken te heterogeen on
te kunnen spreken van ££n kennlsschaal. Zelfs de 8 verwante vragen naar carclnogenltelt vormen geen schaal, met andere woorden
zij meten niet één en hetzelfde 'weten'.
Om de verwachte mate van beheersbaarheid van ongewenste gevolgen
bij een Industrieel ongeluk vast te stellen, zijn een 6-tal uitspraken geconstrueerd. Twee daarvan zijn In tabel 7.3. als voorbeeld gegeven. De betrouwbaarheid van deze reeks blijkt voldoende hoog (CoSfflciint- alpha - 0,79) en de antwoorden zijn derhalve opgeteld tot een somecore: Verwachte Beheersbaarheid.

"In het geval dat er ten gevolge van een ongeluk In een
chemische fabriek zwaar giftige gassen deze kant op zouden komen drijven, zie ik niet hoe ik hier nog tijdig
aan kan ontsnappen".

"Als er een brand zou uitbreken op een grote LPG-tanker
op de Waterweg zullen de autoriteiten me als dat nodig
blijkt zeker wel snel genoeg evacueren".

Tabel 7.3.: Enkele uitspraken betreffende 'verwachte beheersbaarheid' van ongewenste gevolgen bij een
incident (Zie vraag 51 in Bijlage III).

Resultaten

Zoals tabel 7.4. laat zien, zijn er wat betreft het waarnemen van
bepaalde fysische effecten van luchtveronreiniging nauwelijks verschillen tussen degenen die dichtbij en degenen die verder af van
de industriële lokaties wonen. Verschillen zijn alleen te constateren voor wat betreft

(roet)aanslag op de auto. Dit gaat echter

niet op voor de aanslag op de ramen. Ook in andere opzichten
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P-waarde
WOONAFSTAHD (km):
FYSISCH EFFECT VAN

a-priori
contrast*'

LUCHTVERONTREINIGING

<0,5

0,5-1

1-2

2-4

Was wordt vuil

22

auto
Vuile ramen

< 0,5-rest

12

12

17

43

25

22

21

30

21

25

16

n.s.

(Roet)aanslag op
0,001

Zonsondergang e.d.
niet meer te zien
Anders

5

5

5

10

n.s.

12

13

10

13

n.s.

a) Hier wordt de hypothese getoetst dat de eerste afstandsschil significant verschilt van de andere drie.
Tabel 7.4.: Percentage vermeldingen van verschillende effecten van luchtverontreiniging onder Omwonenden

blijkt er nauwelijks verschil tussen de diverse woonafstanden tot
4 km. Vlak bij de industrie heeft men zelf niet vaker (en dat wil
absoluut gezien zeggen: weinig) met alarmerende situaties te maken
gehad dan wat verderop. Tot op 4 km afstand zegt men overal evenveel last te ondervinden van luchtverontreiniging, hetgeen - zie
tabel 7.5. - vooral opgevat moet worden als stankoverlast. Dergelijke hinder blijkt overigens noordelijk van de Nieuwe Waterweg/
Nieuwe Maas evenzeer ondervonden te worden als zuidelijk er van.
Ongeacht de woonafstand tot de industrie schrijft vrijwel iedereen

(ongeveer

90Z) de last van luchtverontreiniging

toe aan de

industrie en niet aan het verkeer, de activiteit in de havens of
huishoudelijke activiteiten.
Mocht er in het haven- of industriegebied

een tamelijk ernstig

ongeluk gebeuren, bijvoorbeeld een ontploffing waarbij een felle
brand ontstaat, dan denken de meeste mensen, wonend tot op 4 km
afstand van het industriegebied, dat wel

te kunnen zien

(70Z).

Iets meer mensen nog verwachten dit te kunnen horen en een eventuele stankgolf

te zullen ruiken. Ook wat dit betreft, zijn er

geen verschillen tussen de afstandsgroepen.
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WOONAFSTAND (km):
LICHAMELIJKE KLACHT OVER
LUCHTVERONTREINIGING
< 0,5

1-2

2-4

Prikkende ogen

3

0,5-1
3

7

7

Hoesten/Niezen

2

5

12

12

P-waarde
a-priori
contrast
< 0,5-rest
n.s.
0,04

Misselijkheid

8

4

5

4

n.s.

Hoofdpijn

8

8

3

10

n.s.

67

73

73

67

n.s.

Benauwdheid (luchtwegen) 12

9

9

9

n.s.

Stank

Andere lichamelijke
Klacht
Andere hinder

3

5

4

4

33

15

21

17

n.s.
0,005

Tabel 7.5.: Percentage spontane vermeldingen van verschil
lende lichamelijke klachten toegeschreven aan
luchtverontreiniging onder Omwonenden.

De verschillende kennisvragen die gesteld werden, bleken (zie hier
boven) te uiteenlopend om uitspraken te kunnen doen over een hoog
of laag algemeen niveau van de feitenkennis. We zullen de antwoor
den op de vragen dan ook afzonderlijk moeten bekijken en interpre
teren. Alhoewel er op dit punt vooraf geen algemene veronderstel
ling is geformuleerd,

is het interessant om te bekijken of men

dichter nabij de industrie wonend over meer kennis blijkt te be
schikken dan verderaf wonend.
Voor wat betreft het juiste antwoord nu op de vraag naar de bete
kenis van LNG (antwoord с in tabel 7.2.) is er geen verschil tus
sen de afstandsschillen: 85 3 90Z geeft een onjuist antwoord. Zo
wel relatief als absoluut gezien, is dit een wellicht verrassende
uitkomst gelet op de forse beroering die er In het Rijnmondgebied
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Is geweest over de aanlanding daar van LNG

. Nauwelijks anders

ligt dat voor de kennis van de betekenis van het bord 'Verplichte
Route Gevaarlijke Stoffen': ruim 70Z van de bewoners tot op 0,5
km afstand van de Industrie tegenover bijna 60Z van degenen wonend
tussen 0,5 en 4 km weet de juiste betekenis (p - .04). Ook de vragen naar de kankerverwekkendheid van de verschillende stoffen weet
men nabij de industrie niet vaker of Binder vaak het juiste antwoord dan verderveg. Overigens is In het algemeen als we afgaan op
het percentage foute antwoorden de kennis van kankerverwekkendheid
zeer wisselend (vergelijk bijvoorbeeld asbest en nicotine in tabel
7.6.).

ANTWOORDPERCENTAGES :

KAKKERVERWEKKEKD ISÎ

JA

NEE

WEET IK NIET

Stikstof

12

1£

Benzeen

Èl

12

32
26

Vinylchloride

ü

10

38

Kwik

56

21

23

Koolmonoxide

35

47

18

В

31

Plutonium

li

Nicotine

63

2

8

Asbest

85

7

8

Tabel 7.6.: Percentages juiste (• onderstreept) en onjuiste
antwoorden.

*) De vraag naar de betekenis van LNG stelt overigens ook duide
lijk de vraag naar de betekenis van de antwoorden. Wat weet
men uiteindelijk wanneer blijkt dat de meeste Rijnmonders op
de 'strikvraag' alternatief d kozen? Mag daaruit afgeleid wor
den dat ze dus niet weten over welke gevaren bij aanlanding
van LPG het gaat? Of - nog verder gaand - dat gevoelens van
onveiligheid gebaseerd zijn op onjuiste kennis over wat fei
telijk aan de hand Is?
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In het algemeen hebben dichtbij wonenden even veel - of: even weinig - Idee als verderaf wonenden van mogelijke maatregelen die de
laatste Jaren getroffen zijn om gevaren voor omwonenden te beperken (zie vraag 34, Bijlage III). Ook op de specifieke vraag of men
wist In welke gemeente onlangs een nieuw alarmsysteem was ingevoerd, gaven overwegend alleen de Rozenburgers

(871) het juiste

antwoord, nl. Rozenburg. Elders In het gebied wist steeds slechte
een kwart deze vraag goed te beantwoorden.

Wanneer men gevraagd wordt op een 'blinde' kaart van Rijnmond en
Rotterdam de plaats(en) aan te wijzen met de relatief meest gevaarlijke Industriële bedrijvigheid

(zie vraag 30-32 in Bijlage

III) en vervolgens wordt gevraagd de aard van deze voor zichzelf
meest gevaarlijk gevonden industriële activiteiten te omschrijven
(zie vraag 33a in Bijlage III), volstaat drie kwart van de ondervraagden met een zeer algemene aanduiding als
chemische

industrie' of

'giftig'; 'petro-

'transport van olie en/of gas'. Inter-

viewers hadden echter niet de opdracht na een eerste algemene aanduiding door de respondent d66r te vragen om te achterhalen of men
ook over meer gedetailleerde kennis over het gevaarsobject beschikte. De conclusie dat de meerderheid van de Rijnmondse bevolking
geen duidelijk en precies beeld heeft van de baars inziens meest
gevaarlijke industriële activiteiten is derhalve wel voor de hand
liggend maar*niet onomstotelijk. Figuur 7.2. geeft een plot van de
door bewoners op de kaart aangekruiste locaties.

Vatten we 'dichtbij de industrie wonend' niet letterlijk maar figuurlijk op als mate van financiële afhankelijkheid van de petroof chemische industrie

(zie vraag 73, Bijlage III), dan blijken

degenen die hun inkomen direct uit deze industriesector verkrijgen
niet significant vaker het juiste antwoord op de meeste kennisvragen te weten. Deze 'werknemers' van de petro/chemische industrie
weten wel duidelijk vaker dan degenen die in dit opzicht niets met
de industrie te maken hebben wat LNG Is en dat stikstof niet en
benzeen wel carcinogeen is. Dit geldt echter weer niet voor hun
kennis van de kankerverwekkendheid van de overige 6 stoffen, noch
voor hun kennis van het verkeersbord (zie tabel 7.7.).
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«

Figuur 7.2.

·

Plot van de locaties die op een 'blinde' kaart van
het Rijnmondgebied door bewoners van Regio I (Omwonend) en Regio 2 (Rotterdam-C) werden aangemerkt
als de plek met de voor hen meest gevaarlijke inni
dustriële activiteit .

a) De binnenste contour van de eerste schil is (achteraf) door
middel van een lijn aangegeven. Een sterretje geeft het merkteken van een persoon weer. Bij meerdere merktekens op één
plaats staat het betreffende aantal personen aangegeven. (De
plot is in de Oost- West richting iets Ingekrompen ten opzichte van de ware schaal).
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Voonafstand (in 100 ш.)

Figuur 7.3.: Verband tussen de voonafstand tot industriegebied
en de verwachting schadelijke gevolgen bij een
eventueel ongeluk te kunnen voorkomen.

Figuur 7.3. brengt in beeld dat de zgn. verwachte beheersbaarheid
varieert met de woonafstand zoals verondersteld in hypothese 4. De
woonafstand is hier niet als 4 schillen aangegeven, maar in stap
pen van ¿00 meter op grond van een elders in het vraaggesprek gebruikte kaart van het Rijnmond-gebied met schaal 1 : 40000.
De correlatiecoëfficiënt voor verwachte persoonlijke beheersbaarheid en voonafstand is r - 0,26 (p < 0,001), zoals verwacht dus een
positieve maar zwakke samenhang. Dat de systematische verschillen
op verwachte beheersbaarheid tussen de verschillende afstandscategorieën betrekkelijk klein zijn is af te lezen aan de grafiek als
men weet dat de schaal van 'verwachte beheersbaarheid' loopt van
θ tot 40. Kennelijk spelen ook persoonsgebonden factoren naast de

174

KENNISVRAGEN
Financiële afhankelljkheld Petro- en
Chemische Industrie

I Niet afhankelijk

N

LNG

Bord

Stikstof

Benzeen

Vinyl- Kwik
chorlde

Koolmonoxlde

Plutonlua

Nicotlne

Asbest

148

11

61

61

62

53

22

49

65

II Indirect of
ten dele

56

И

70

61

71

48

28

54

63

14

93

III Volledig afhankelijk

27

30

67

82

93

63

22

63

70

19

93

A priori contrast
tussen fracties
I vs. III (p)

0,03

n.s. 0,03

0,000

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

89

n.s.

n.s.

Tabel 7.7.: Percentages Juiste antwoorden op diverse kennisvragen al naargelang de Inkomensafhankelljkheld van de petro- en chemische Industrie.

Ui

feitelijke nabijheid tot gevaarlijke situaties een rol in de ver
wachting schadelijke of nadelige gevolgen te kunnen voorkomen wan
neer er zich eenmaal een ernstig industrieel ongeluk heeft voorge
daan. Overigens is de leeftijd niet een dergelijke factor: oudere
mensen hebben vrijwel dezelfde verwachtingen betreffende een der
gelijke persoonlijke beheersbaarheid als Jongeren (r - 0,07; ρ 0.05).

Woonafstand en gevoelens van onveiligheid (stress)

TIPOLOGIE
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B E B E E 1 S B A A K H E I D

Zoals in het begin van S 7.1. werd aangekondigd, zal worden nage
gaan of er ook in het huidige onderzoek eenzelfde deuk in het ver
loop van onveiligheidsgevoelens over afstand tot de industrie te
constateren valt . Dit kan zowel voor Dagelijkse Bezorgdheid over
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als voor Angst voor gevaren van industríele activiteiten worden
onderzocht. Vooralsnog Is het onduidelijk of de 'deuk' een robuust
verschijnsel Is en vat de verklaring er dan voor Is. Uitgaande van
de In hoofdstuk 6 besproken verschillen tussen groepen op onderling grotere afstanden maken we derhalve de meest eenvoudige veronderstelling omtrent het verloop van gevoelens van onveiligheid
over afstand, I.e. een monotone afname.

Hypothese 5 :

Hoe dichter men bij het industriegebied
sterker zijn gevoelens van onveiligheid
van industriële
activiteiten.

in Rijnmond woont, des te
met betrekking tot gevaren

Zoals figuur 7.4. laat zien. Is er van een monotoon verloop voor
geen van belde afhankelijke variabelen sprake. Hypothese 5 vordt
dus In het gebied tot 6 km duidelijk niet ondersteund. Laten we
het verloop over deze range eens nader bezien. Figuur 7.4. laat
zien dat ook In dit onderzoek na een eerste afname het gevoel van
onveiligheid

op

een bepaald

punt veer

toe neemt. Het

verschil

tussen afstand 0,5 - 1 km en afstand 1 - 2 km .Is statistisch significant zowel voor Dagelijkse Bezorgdheid
Angst (p. "

*)
0,005) .

en 0,5 km en 0,5-1

(p. - 0,04) als voor

De verschillen tussen de afstandscategorle-

km zijn Iets minder duidelijk met p-waarden

van reep. 0,06 en 0,09. De verschillen echter zijn absoluut genomen klein: d-waarden van respectievelijk 0,38 en 0,25 en schaalbreedte van respectievelijk 0 - 16 en 8 - 72. Een belangrijk verschil met de eerdere studie van Vlek & Stallen (1979a) Is echter
de positie van de 'deuk'; deze ligt In het huidige onderzoek rond
1 lm, bij Vlek en Stallen was dat tussen 2 en 5 km.

*) Het gebruik van de afstandebepaling In stappen van 400 m, zoals
gebruikt bij figuur 7.2., levert nagenoeg dezelfde resultaten.
Deze meetmethode levert echter vooral In het voor ons meest Interessante gebied rondom de 'deuk' nogal vat onnauwkeurigheden
op.
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Figuur 7.4.: Niveaus van Dagelijkse Bezorgdheid over en van Angst
voor gevaren van Industriële bedrijvigheid in Rijnmond op verschillende woonafstanden tot industriegebied.

Het bovengenoemde

'effect' komt overeen net een ander verschil:

degenen op 1 - 2 kn voonafstand vinden het wonen duidelijk pas op
een grotere afstand van het industriegebied veilig dan degenen die
iets dichterbij, dat vil zeggen op 0,5

1 km, wonen (p. < .001) »)

*) Deze veilige voonafstand is berekend op grond vraag ЗЗЪ: "Wilt
u op deze kaart een vakje aanwijzen, zo dicht mogelijk bij deze
gevaren, waar het volgens u echt veilig wonen is" (Bijlage III;
aan de hand van de zgn. blinde kaart van het gebied).
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In kilometers uitgedrukt zijn de gemiddelde veilig geachte woonafstanden als volgt: 0-0.5 km: 23.5 kilometer; 0,5 - 1 km: 15.2 kilometer; 1 - 2 km: 21.9 kilometer; 2 - 4 km: 15.2 kilometer. Dit
patroon Is hetzelfde als het 'deuk'-patroon bij de juist beschreven metingen van de beleving van (on)velllgheld.
Opmerkelijk Is nu dat er niet alleen In de dagelijkse bezorgdheid
over Industriile veiligheid maar ook In de bezorgdheid over alle
overige mogelijke hinderlijke zaken een 'deuk' Is. Het gemiddelde
verschil In 'totale bezorgdheid minus bezorgd over Industriel« activiteiten' tussen bewoners op afstand 0.5 - 1 km enerzijds en
0.5 km of 1 - 2 km anderzijds is - In termen van Cohen (1969) matig tot sterk, zowel voor vrouwen als mannen. De gemiddelden
voor schil 1 t/m A zijn rrspectievelijk 40.8. 32.5, 45.3 en 45.7.
Het verschil tussen schil 1+3
ficant (p

versus schil 2 Is hierbij signi-

< 0,001).

Een eenvoudige en duidelijke verklaring van een eventueel 'deuk'effect Is vooral ook door de laatste hierboven gerapporteerde bevinding lastig te geven.

Haast het deukeffect net betrekking tot

de beleving van Industríele veiligheid moet nu ook nog de 'generalisatie' naar andere bezorgdheden worden verklaard. Een mogelijkheid Is om voor het verschijnsel een verklaring te zoeken In termen van het 'leefklimaat' in bepaalde wijken of dorpen. Het andere
woorden, wellicht

is het effect te wijten aan een merkwaardig sa-

menvallen van bepaalde wijken of dorpen met afstandscategorieën.
Het effect blijkt echter ook aanwezig in één en dezelfde gemeente
waarin alle woonafstanden voorkomen, nl. Vlaardingen. Deze verklaringsrichting is dus weinig veelbelovend
Een andere verklaringsmogelijkheid

*)

is door in de beschouwing ook

de mogelijkheid te betrekken van defensief, gevaarontkeimend reageren. We kunnen veronderstellen dat degenen die het dichtst bij
de Industrie wonen daar ook veelal werken en zich" door hun werk
van de Industrie ook het meest afhankelijk voelen. Op grond van

*) Bovendien is er weinig geografische systematiek te ontdekken
als men de woonlokaties van de 4 verschillende (basis)types
van beleving van industrlEle veiligheid (zie hoofdstuk 9)
plot op de (blinde) kaart van het Rijnmondgebied (zie Bijlage
IV).
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een grove redenering als "viens brood men eet, diens voord men
spreekt" Is dan te veronderstellen dat enerzijds aet korter wor
dende afstand de nelging om een eventuele onveiligheid gering te
schatten, toeneemt. Met korter vordende afstand neemt anderzijds
ook de feitelijke blootstelling toe. Of - anders gezegd - wordt
deze moeilijker

te ontkennen. Dergelijke

tegengestelde

effecten

zouden bij elkaar opgeteld een 'deuk'-effect kunnen verklaren. De
Inkomensafhankelijkheid van de Industrie nu blijkt echter uit on
ze gegevens gemiddeld het sterkst voor voonafstand 1 - 2 km. Een
meer psychologische afhankelijkheid In de zin van een sterke Iden
tificatie met het belang van de Rijnmondse industrie blijkt even-

*)

min met de woonafstand in verband te staan . Aan een belangrij
ke voorvaarde voor de geopperde verklaring wordt dus al niet vol
daan en de redenering moet dus worden afgewezen.
Een laatste mogelijkheid

is te postuleren dat de nelging om de

eventuele gevaren te relativeren met korter vordende afstand toe
neemt. Vervolgens kan men daarnaast stellen dat met korter wor
dende voonafstand de feitelijke en ervaren blootstelling ook toe
neemt (denk aan bijvoorbeeld een toenemende directe zichtbaarheid
van de industrie). Figuur 7.5. brengt dan in beeld hoe, wanneer
men

'relativering' aftrekt van

'blootstelling', beide

tendensen

te zamen genomen een 'deuk'-effect kunnen verklaren.
In hoeverre stemt dit laatste idee overeen met de bevindingen, met
andere woorden in hoeverre komt op de voonafstand 0,5 - 1 km een
defensieve verwerking van het gevoel bedreigd

te zijn tenminste

vaker voor dan een niet defensieve of bezorgde manier van reage
ren?
Vooruitlopend op hoofdstuk 9 presenteren ve hier enkele gegevens
over het voorkomen van de bezorgde en defensieve reactiepatronen
In de relevante afstandsschillen.

Tabel

7.8. laat zien dat op

0,5 - 1 km voonafstand inderdaad relatief meer dan in de aanlig
gende afstandsgebieden defensief dan bezorgd gereageerd wordt op
een gevoel van zich bedreigd te voelen (chi2 - 8,2, ρ - 0,01).

*) Zie voor de metingen van deze psychologische
vraag 45 in Bijlage III.

afhankelijkheid
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Figuur 7.5. : Veronderstelde relaties van Woonafstand met a)
ervaring van blootstelling aan gevaar, b) nei
ging dreiging te relativeren en c) gevoel van
onveiligheid (c samengesteld als a-b).

WOONAFSTAND (In km)

WIJZE VAN OMGAAN MET HET < 0,5 km
ZICH BEDREIGD VOELEN

0.5 - 1 km

1 - 2 km

(N-35)

(N-62)

(N-56)

Bezorgd

71,4*

43,5*

62,5X

Defensief

28.6:

56,5X

37,5%

Tabel 7.6.: Verschil tussen woonafstanden In Rijnmond In wijze
van reageren op het zich bedreigd voelen.
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In deze kruistabel zijn de andere tvee typen (zie hoofdstuk 9) In
de 4e afstandsschll veggelaten. De chi 2 wordt zo berekend over alleen dat deel van de totale kruistabel dat theoretisch van belang
wordt gevonden. Voor de laatete bovengeopperde verklaring van een
'deuk-effeet' is dus enige steun te vinden.

Discussie

Ruim twee derde van de Omwonenden In Rijnmond, dat vil zeggen wonend op een afstand tot 4 km van de grote industriële lokaties,
ondervindt In meerdere of mindere mate hinder van luchtverontreiniging In de vorm van stank (zie tabel 7.5.). Andere (lichamelijke) klachten worden vrijwel niet genoemd. De stankoverlast, die
men vrijwel steeds aan de industriile bedrijvigheid wijt. wordt
dichtbij

de

Industrie

kilometers verder

op.

niet

duidelijk

vaker

genoemd

Signalen zoals alarmerende

zouden wijzen op acute onveiligheid

dan

enkele

situaties die

zijn er, zegt men, vrijwel

niet geveest.Ongeveer een kwart van de bevolking merkt zichtbaar
aan bijvoorbeeld

(roet)aanslag op de auto dat er sprake is van

luchtverontreiniging. Ook wat dergelijke

zichtbare

effecten be-

treft is er geen noemenswaardige samenhang met woonafstand. Pas
op grotere afstand zoals in Rotterdam is de last van luchtverontreiniging beduidend minder.
Deze bevindingen stemmen overeen met het beeld dat uit hoofdstuk 6
naar voren kwam: wat als hinder of als bedreiging van de gezondheid wordt ervaren, is vooral de luchtverontreiniging die in de
vorm van stank merkbaar is. Wat dat betreft is er vergeleken met
zo'n 15 jaar geleden weinig veranderd

(zie tabel 7.9.), al lijkt

de klacht nu nog vel wat sterker. Bovenstaande gegevens te zamen
bieden onvoldoende grond om hypothese 3 te handhaven.

De kennis van een aantal feitelijke wetenswaardigheden die min of
meer met

de

persoonlijke

veiligheid

van

de

Rijnmonder

verband

houden, is vaak verrassend gering. Men kan daarbij over 'de kennis van industriële gevaren' als zodanig geen algemene uitspraken doen.
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PERCENTAGE VAN VOORKOMEN:8
OPZICHTEN WAARIN MEN LAST HEEFT

Immigranten

Emigranten

Rijnmond/

GEHAD VAN LUCHTVERONTREINIGING

(N - 367)

(N - 491)

1982 b )

37

52

(66)

. Rook slaat soms neer

16

27

—

. Roetlaag op auto of scooter

16

19

(22)

. Stank

. Misselijk van de lucht die

15

23

. Alles moet afgesloten In huls

15

23

—
—

. Was wordt snel vuil

(14)

het raam binnenkomt

13

27

. Hoofdpijn

9

14

( 8)

. Hoesten

θ

15

( 8)

54

41

. Onbekend, geen antwoord

—

a) Meerdere klachten van één persoon mogelijk.
b) Waar mogelijk zijn tussen haakjes de vergelijkbare percentages uit
het huidige onderzoek vermeld (t.w. Omwonenden en Rotterdam te zemen) .

Tabel 7.9.: Aard en mate van voorkomen van klachten over luchtverontreiniging onder Immigranten en emigranten in het Rijnmondgebied (incl. Rotterdam). Bron: Welters, 1969.

In het onderzoek van Midden e.a. (1983) naar houdingen ten aanzien
van de energievoorziening werden ook enkele kennisvragen gesteld.
Daarbij bleek dat ongeveer een derde (relatief veel lager opgeleiden) van de ondervraagden niet wist dat kolen ook voor de opwekking van electriciteit wordt gebruikt. De auteurs vinden dit een
teken van veel onwetendheid over kolen. Bij kernenergie wist viervijfde van de bevolking wel het juiste antwoord. Ruim 407 van de
respondenten vond dat men zelf onvoldoende Informatie heeft over
de energievoorziening, maar dat is vanzelfsprekend eerder als een
indicatie van

zelfkennis

te beschouwen

dan als een niveau van

kennis op zich.
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Ule verder van het Industriegebied af woont, ziet meer mogelijkhe
den om eigenhandig of met hulp van de autoriteiten aan de gevolgen
van een eventueel Industrieel ongeluk te ontsnappen, al zijn de
verschillen klein (zie figuur 7.3.)· Het 'effect', zoals In hypo
these A voorspeld, blijkt dus aanwezig maar zwak te zijn.
Het precieze verloop van gevoelens van onveiligheid met woonafstand

ten opzichte van de Industrie

is grillig, zoals ook bij

eerdere onderzoekingen bleek. Hypothese 5 blijkt daarmee in zijn
algemeenheid

niet houdbaar. De gevoelens van onveiligheid

zijn

dichtbij dergelijke lokaties sterk, nemen dan af om even verder
op na ongeveer een kilometer toe te nemen alvorens dan weer ge
leidelijk

aan

verschijnsel

af
is

te nemen. Een mogelijke
te

geven

door

twee

verklaring

tegengestelde

voor

werkingen

dit
te

postuleren: bij korter wordende afstanden zowel een toename van
defensief reageren op gevaar als een sterker ervaren van bloot
gesteld te zijn aan gevaar. Deze verklaring vindt weliswaar eni
ge empirische ondersteuning maar ook dan is moeilijk in te zien
waardoor

of waarom

ббк de dagelijkse bezorgdheid

over allerlei

andere zaken dan over industriële veiligheid en gezondheid evenzo

eerst

afneemt

en

daarna weer

toeneemt. Men kan

dit

effect

wellicht opvatten als uiting van de gepostuleerde defensie en het
kunnen beschouwen als een soort reactie-formatie.
Het

'deuk'-effect

zeggen het

komt

is weliswaar verrassend

systematisch, dat wil

bij meerdere metingen naar voren waardoor het

moeilijk als pure ruis

('error') kan worden beschouwd, maar we

moeten toch rekening houden met de mogelijkheid dat we hier met
een

speling

van

het

lot

te maken

hebben.

Er zou

bijvoorbeeld

sprake kunnen zijn van een of ander 'sampling effect': door het
toeval

zijn

in de steekproef bepaalde

opvattingen

in verschil-

lende schillen (met name in schil 2) onevenredig sterk vertegenwoordigd geraakt. Omdat dergelijke statistische uitschieters toch
eens in de zoveel tijd voorkomen en ook gezien de grote interpretatie problemen van het

'deuk'-effect, is reserve tegenover het

gewicht van dit verschijnsel op zijn plaats.

Tot slot is het opvallend dat over grotere afstanden bezien in de
onderhavige

studie

dichterbij

wonenden

zich

onveiliger

voelen

dan verder af wonenden. In een aantal andere studies lijkt eerder
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de omgekeerde relatie vastgesteld

te zijn. Deze bevindingen be-

hoeven echter niet strijdig te zijn wanneer men een meer nauwkeurig onderscheid maakt

tussen de precieze vraagstellingen

gekozen benadering van het concrete vraagstuk van

en de

'aanvaardbaar

risico' zoals in I 2.4.1. gesteld. Onderzoek waarin de verschillende benaderingen worden gecombineerd,

zou in deze uitsluitsel

kunnen geven.

Conclusies

Een bedreiging van de gezondheid ten gevolge van Industriële luchtverontreiniging wordt in Rijnmond, dat wil zeggen onder Omwonenden
(I.e. wonend tot op ongeveer A kilometer afstand van het industriegebied), vrijwel overal In dezelfde mate ervaren.
De kennis van een aantal aspecten van persoonlijke veiligheid is
wisselend; soms hoog, soms verrassend laag. Dichtbij de industrie
wonenden beschikken doorgaans niet over meer feitenkennis dan verderop wonenden. Het Idee bij mogelijke calamiteiten van eventuele
ernstige gevolgen gevrijwaard te kunnen blijven, is iets sterker
aanwezig naarmate men verder van het gevaar af woont. Gevoelens
van onveiligheid verband houdende met de Industriële bedrijvigheid
in Rijnmond nemen echter niet evenredig af met groter wordende
woonafstand tot de industriële lokatles. Een duidelijke verklaring
voor het grillige verloop »is vooralsnog niet te geven. Er is reden
aan dit effect voorlopig niet al te veel gewicht toe te kennen.
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VERSCHILLEN IN GEVOELENS VAN ONVEILIGHEID TUSSEN MANNEN EN VROUWEN
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Als één van de belangrijkste bevindingen uit een omvangrijk onderzoek onder immigranten

in het Rijnmond-gebied

van woon- en werkaspecten formuleert

Welters

naar leefbaarheid
(1969, p. 64/65):

"Het zijn vooral de huismoeders die een negatief oordeel vellen
over het woon- en leefklimaat in Rijnmond (...)· Het zijn ook dikwijls de huisvrouwen die hun man ertoe bewegen Rijnmond te verlaten daar zij vaak geen kans zien het in dit gebied langer vol te
houden". Dit negatieve oordeel van vrouwen had in de jaren '60,
en heeft in de jaren daarna zoals tabel 7.9. al deed vermoeden,
vooral te maken met stankoverlast. Het lijkt dat er in dit opzicht
geen sprake is van gewenning.
In het onderzoek van Vlek en Stallen (zie figuur 7.1.) bleek dat
vrouwen in Rijnmond en Rotterdam aangeven zich beduidend onveiliger
te voelen dan mannen. Hetzelfde bleek uit het Geïntegreerd Milieu
Onderzoek (zie De Sain, 1981). Midden (1986) bespreekt de schaarse
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onderzoekingen op het gebied van houding ten aanzien van toepassing van kernenergie waarin voor geobserveerde sexe verschillen
dienaangaande verklaringen werden geopperd> welke verklaringen In
een enkel geval ook empirisch werden onderzocht.
Ook In het huidige onderzoek verwachten we derhalve een dergelijk
verschil. Als hypothese geformuleerd, luidt het:

Hypothese 6-1:

Onder vrouwen in de Rijnmond is het gevoel
industriële

activiteiten

sterker

aan bij

van onveiligheid

vanwege

mannen.

Figuur 7.6. geeft weer dat er ook in het huidige onderzoek sprake
Is van verschillende

gevoelens van onveiligheid

tussen de twee

sexes. Over het algemeen zeggen mannen zich minder bedreigd te

S
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Figuur 7.6.:

Niveau van Dagelijkse Bezorgdheid over en van een Angst
voor gevaren Industriële bedrijvigheid bij mannen en
vrouwen In Rijnmond op verschillende woonafstanden van
Industriegebied (

- Angst;

- Dagelijkse

Bezorgdheid).
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I

voelen door of zijn zij dagelijks minder bezorgd over gevaren van
industriële activiteiten dan vrouwen. De gemiddelde scores (onder
'Omwonenden) voor Angst zijn voor mannen en vrouwen reep. 37.17 en
40.77 (p

- 0,007), voor Dagelijkse Bezorgdheid resp. 7.04 en 7.64·

(p. - 0,09). Overigens geldt dat de verschillen la schil 1 en 3
klein zijn (en niet significant) en voor Dagelijkse Bezorgdheid in
schil 3 zelfs omgekeerd van richting. Bet beeld blijkt hiermee in
grote

lijnen overeen

te stenmen met

de resultaten uit

eerdere

studies. In overeenstenmlng met de Sain (1981) maar niet met Vlek
& Stallen (1979a) is de bevinding dat dicht bij de industrie de
verschillen tussen mannen en vrouwen afwezig zijn. Vlek en Stallen
vonden juist dat die verschillen op grotere afstand ( >10 Ion) afwezig
meting

zijn. Daar echter waren de interpretatieproblemen van hun
van

'gevoelens

van

onveiligheid'

het

grootst.

Relatief

gesproken, dat wil zeggen ten opzichte van allerlei andere dagelijkse bezorgdheden

of ergernissen,

zijn mannen

overigens even

bezorgd en onbezorgd als vrouwen.

Vanwaar nu wel die

'absolute' verschillen? Een aantal mogelijke

verklaringen zullen we hieronder nader bekijken. He zullen daarbij
zowel kijken naar de mogelijke verschillen in de beoordeling van
(aspecten van) het gevaar ({ 7.2.1.) als naar de mogelijkheid dat
mannen en vrouwen zich in een ander opzicht bedreigd voelen, dat
er met

andere woorden voor hen iets verschillends

op het

spel

staat (Í 7.2.2.).
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Sexe en aspecten van Eerste Beoordeling

In het SITE-model onderschelden we de beoordeling van het gevaar
('Eerste Beoordeling') als eerste etap In het interne proces van
reageren op dreiging. In dat opzicht zouden mannen en vrouwen van
elkaar kunnen verschillen. Zo valt wel te beluisteren dat vrouwen
zich onveiliger voelen doordat zij :
A. (feitelijk) meer signalen duldend op IndustriEle gevaren in hun
omgeving waarnemen;
B. gezien hun werksituatie minder weten van en daardoor wellicht
minder vertrouwen hebben in veiligheidsmaatregelen

genomen in

de industrie en bij de overheid;
C. minder kennis bezitten ten aanzien van de gevaren zelf;
D. nu eenmaal sneller bang zijn voor welke dreiging dan ook.
Aangezien
deze

een nadere

theoretische

veronderstellingen

ontbreekt,

of

empirische

zullen

wij

fundering
deze

voor

hypothesen

tweezijdig toetsen (p - 0,05).
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7.2.1.1.

Sexe en kennisaspecten
Veronderstelling

A blijkt

bij nadere

analyse

enigermate onder

steund te worden. Vrouwen rapporteren vaker dat op de was aanslag
zit (p. < 0,001); in absolute zin koot dit verschil in waarneming
neer op 16Z tegen 6Σ. In de regio Omwonenden hebben vrouwen vaker
dan mannen ooit te maken gehad met een alarmerende situatie (p. "
0,05). Het gaat daarbij om ongeveer

'een keer' (vrouwen) versus

'nooit' (mannen). Vrouwen zeggen daarentegen evenzeer als mannen
last te hebben van luchtverontreiniging en beiden zeggen dit met
name vanwege de stank. Verder wordt door vrouwen de kans dat de
huidziekte van een (gefingeerde) Kijnmonder te wijten Is aan in
dustriële luchtvervuiling niet hoger geschat dan door mannen (wanneer ze eerst expliciet op deze en een aantal andere mogelijke
oorzaken worden gewezen: zie vraag

17, Bijlage III). Oit eigen

beweging wordt industriile luchtverontreiniging overigens nauwelijks als mogelijke oorzaak voor zo'n situatie genoemd.

Vergelijken we - in verband met hypothese В - niet-bultenshuiswerkende mannen en vrouwen met elkaar dan blijken er op dezelfde
juist genoemde punten significante verschillen op te treden. Ver
gelijken we echter buitenshuiswerkenden met niet-buitenshuiswerkenden voor mannen en vrouwen apart dan zijn er geen verschillen
te constateren. Al of niet

'thuiszltten' blijkt dus geen goede

verklaringsgrond te bieden voor de verschillen in beleving van de
veiligheid tussen mannen en vrouwen. Verschillen in gevoel van on
veiligheid zijn dus niet terug te voeren tot een eenvoudig ver
schil in woon- of werksituatie, tenminste niet tot daarmee samen
hangende verschillen in waarneming.
Gevraagd of men enig idee heeft of er de laatste paar Jaren op de
plaatsen waar men zelf duidelijk gevaar aanwezig acht maatregelen
zijn getroffen om de gevaren voor omwonenden verder te beperken,
antwoordt twee derde zowel van de mannelijke als de vrouwelijke
Omwonenden dat zij enige weet daarvan hebben (zie vraag 34, Bij
lage III). Ruwweg de helft daarvan is zich daardoor veiliger gaan
voelen, de andere helft niet. Ook dit patroon is voor de beide
sexen gelijk en er is dus vooralsnog geen goede grond om veron
derstelling В te handhaven.
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Wat de kennisvragen betreft, is het resultaat anders. Op een aantal vragen
Juiste

(zie tabel 7.2.) geven mannen

antwoord,

alhoewel

de verschillen

(17Z vs. 42), kwik (26Z vs. 18Z), nicotine

significant vaker het
niet

groot

zijn: LNG

(13Z vs. 6Z),

asbest

(89Z vs. 83Z) en de betekenis van het verkeersbord (62Z va. 502).
Door de mannen die bij deze laatste kennisvraag het Juiste antwoord gaven te vergelijken net de overige mannen voor wat betreft
him

gevoel van

onveiligheid

en ditzelfde

ook

te doen voor de

vrouwen is een indruk te verkrijgen van de mate waarin een verschil in kennis op zich

een factor van betekenis

ontstaan van gevoelens van onveiligheid.
tallen goed

is bij het

(Door de geringe aan-

(of fout) bij de overige vragen is deze analyse in

die gevallen niet toe te passen).

GEMIDDELDE MATE VAN ERVAREN ONVEILIGHEID

CLASSIFICATIE (N)

Angst

a)

Dagelijkse
Bezorgdheid

Sexe

man (165)
vrouw (195)

Bord

goed (222)
fout (138)

37.04 b)

6.98 b)

40.86 b) p-O,01

7.68 b) p-0,13

40.41

c)

37.02

c)

7.64 c)
p-0,03

6.92 c) p-0,13

a) Overschrijdingekaneen slaan op eventuele verschillen tussen tweetal
gemiddelden.
b) Gecorrigeerd voor het effect van Bord
c) Gecorrigeerd voor het effect van Sexe.
Tabel 7.10.: Mate van ervaren onveiligheid al naargelang geslacht en
kennis van verkeersbord 'Verplichte Route Gevaarlijke
Stoffen'.

*) Omdat sexe en kennis geen onafhankelijke 'attributen' (blijken te) zijn, kan een deel van het verschil van de ene factor
worden worden verklaard door de andere factor. Hier wordt alleen het netto effect van een factor bekeken, dat wil zeggen
gecorrigeerd voor de andere factor.
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Op grond van een varlantie-analyse blijkt dat zowel вехе als de
kennis van het bord op zich een zwak effect op de Angst en geen
effect op Dagelijkse Bezorgdheid hebben; er is geen

significant

interactie-effect. Het eigen effect van kennis blijkt echter tegeneteld aan het idee dat meer kennis gepaard gaat met een groter
gevoel van veiligheid. Op zich, dat wil zeggen afgezien van sexe,
blijken

degenen

die

zich onveilig

zeggen

te voelen

over meer

juiste kennis van het verkeersbord te beschikken dan degenen die
zich niet onveilig voelen (zie tabel 7.10.).

7.2.1.2.

Sexe en Angstgenelgdheid

Naast de bovenbesproken verklaringen is er nog een vierde in ze
kere zin haaks op de vorige staande hypothese. Deze beroept zich
meer op een persoonlijkheidskeimerk, een zogenaamde aangeboren of
aangeleerde angstgenelgdheid. Mensen met een sterke angstgenelgd
heid reageren

'overmatig' op ook geringe bedreigingen: zij zijn

sneller dan anderen bang. Het gaat hierbij dus in tegenstelling
tot de eerdere veronderstellingen niet over het gevaar zelf, maar
meer over de persoon zelf.

Opérations1i satie

Een angstgenelgdheid wordt vastgesteld met de daarvoor gangbare
en in ruime mate gevalideerde schaal (zie van der Ploeg e.a.,
1980). Een verkorte versie van dit meetinstrument hebben wij
in ons onderzoek opgenomen, (zie vraag 19 in Bijlage III). Het
bestaat uit uitspraken als:
- Ik voel me nerveus en onrustig.
- Ik ben goed gehumeurd.
- Ik pieker te vaak over zaken die niet zo belangrijk zijn.
De betrouwbaarheid is tamelijk hoog, CoEfficiSnt-Alpha - 0,80,
reden waarom er één aomscore kan worden berekend die we Angstgenelgdheid noemen.
Resultaten

Wanneer mannen en vrouwen worden vergeleken op angstgenelgdheid
is het duidelijk dst ook veronderstelling D, die aan het begin
van deze paragraaf werd geopperd, verworpen moet worden. Er blijkt
in dit opzicht geen enkel verschil te bestaan. Vrouwen - populair
gezegd - 'piekeren' dus niet meer, of maken zich niet meer 'druk
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om niks' of zijn niet 'banger uitgevallen' dan mannen. Zoiets kan
dan ook niet de oorzaak zijn van hun groter gevoel van onveiligheid ten aanzien van Industríele activiteiten.

Sexe en waarde-orlEntatle

Naast het Inschatten van feitelijk« gevaarsaspecten gaat het bij
het proces van Eerste Beoordeling over het bepalen en evalueren
van dat waar de dreiging zich op richt. Nat wordt bedreigd? Welke
waarden of welke beoogde voordelen, vindt men, staan op het spel?
In aansluiting op bevindingen van enkele andere onderzoekers (zie
Midden,

1986) veronderstellen wij dat vrouwen meer openlijk en

direct gericht zijn op vooral ook andermans welzijn waartoe in het
bijzonder de gezondheid gerekend moet worden. Omdat deze waarden
duidelijk in het geding zijn als het gaat om Industríele (onveiligheid bevat deze veronderstelling een mogelijke verklaringsgrond
voor het gestelde in hypothese 6-1. In ons onderzoek zal een dergelijk verschil het meest tot uiting kunnen komen bij de vragen
betreffende voordelen van de huidige woonplaats en die naar de
mate van identificatie act het economische belang van de Rijnmond.
Als hypothese geformuleerd:

Hypothese 6-2:

Vrouwen zijn meer dan nonnen ЪеігоШеп bij persoonlijk
gezondheid.

welzijn en

Operatlonallsatle

In het interview is gevraagd aan te geven hoe belangrijk men elk
van een aantal zaken vond als voordelen van het wonen op de hui
dige plaats: werk van Uzelf; werk van uw echtgeno(o)t(e)/partner;
de sociale conctacten; de voordelen van het leven bij een stad
als Rotterdam; kinderen die het naar hun zin hebben; het mooie
huis/de mooie woonomgeving; de goede voorzieningen hier (zie
vraag 23 in Bijlage III).
Elders in het vraaggesprek (zie vraag 45 L, M en 0 in Bijlage
III) werden een 3-tal uitspraken voorgelegd waarmee wij de mate
van identificatie met of oriëntatie op het economische belang van
Rijnmond wilden vaststellen. De betrouwbaarheid
(CoëfficiSntAlpha - 0,56) is aan de lage kant. Aangezien het echter om 3items gaat - door toevoeging van drie soortgelijke, bijvoorbeeld
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tegensteld geformuleerde, uitspraken zal een redelijk homogene
schaal ontstaan met coIfflclEnt-alpha • 0,72 - en het doel van
de meting theoretische In plaats van practlsche classificatie Is,
berekenen we een somscore.
Met behulp van een 4-tal antwoordmogelijkheden (opgenomen In een
langere lijst; Zie vraag 44 en Invulformuller D van Bijlage III)
werd vastgesteld In welke mate men problemen oplost op steunzoekende wijze. De 4 Items zijn: aangenaam gezelschap zoeken als Je
Je zorgen maakt of van streek bent; met vrienden over het probleem praten; Iemand om hulp vragen; troost en begrip zoeken. De
interne betrouwbaarheid van deze items is voldoende om een somscore te berekenen (CoëfficiZnt-alpha - 0,72).
Resultaten

Vrouwen nu blijken meer voordelen verbonden aan het wonen op de
huidige plaats te onderkennen dan mannen. Dit blijkt bij inspectie van de verschillen op de zeven afzonderlijke items vooral te
danken aan het hoger waarderen door vrouwen dan door mannen van
het werk van hun partner

(en overigens het lager waarderen van

het eigen werk) en het toekennen van een groter belang aan het
feit dat de kinderen het naar hun zin hebben. Hetzelfde beeld
komt naar voren uit de vergelijking van verschillen In 'uplifts'
tussen mannen en vrouwen. Vrouwen hebben over het algemeen een
hogere score van Dagelijkse Tevredenheid dan mannen. Bij analyse
blijkt dat vooral te wijten aan het feit dat zij meer plezier
beleven aan 'gezonde kinderen', 'gelukkige relatie met mijn partner',

'bezoek van vrienden' en

'schoolprestaties van mijn kin-

deren' (Items 8, 12, 28 en 31; Bijlage III, vraag 14).
Deze verschillen zijn In overeenstemming met de veronderstelling.
Niet alleen staan er zodoende voor vrouwen wat het wonen betreft
méír voordelen of belangen op het spel, de aard daarvan is ook een
blijk van een andere oriEntatie.

Op twee manieren kan worden nagegaan of deze interpretatie steun
ondervindt in overige data. Mannen blijken zich meer dan vrouwen
te oriënteren op het economisch belang van-het Rijnmondgebied. Het
verschil In oriëntatie Is zo dat gesproken kan worden van een matig sterk effect

(d - 0,41). Dit verschil mag inderdaad ook als

een verschil in oriEntatie worden opgevat, omdat zowel bij mannen
als vrouwen de mate van identificatie niet anders blijkt te zijn
wanneer men werkt dan wanneer men werkloos is.
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Voort* la het Interessant, vooruitlopend op f 8.2.1., In te gaan
op verschillende vijzen waarop mensen geneigd zijn In het algemeen
op problemen te reageren. De gemiddelde somscores voor de steunzoekende wijze van omgaan met problemen zijn voor mannen en vrouwen resp. 6,5 en 9,3.
Dit verschil is duidelijk significant (t - 3,55; p, < 0,001). Het
Is In overeenstonming met de bevindingen van Defares (1983) die
bij vrouwen een sterkere voorkeur voor 'social support' als middel
van stressreductle constateert dan bij mannen. Hij geeft daarvoor
als mogelijke verklaringsgrond het door Magnusson & Olah

(1981)

gevonden verschil tussen Jongens en meisjes wat betreft separatieangst. Ook hieruit blijkt een andere (meer sociale) oriëntatie van
vrouwen ten opzichte van mannen.

Op grond van het voorgaande kan het feit dat de vrouwelijke Inwoners van Rijnmond meer en andere voordelen dan mannen verbonden
zien aan het wonen In Rijnmond opgevat worden als uiting van hun
andere oriëntatie. We zouden daarom kunnen voorspellen dat vrouwen
ook meer geneigd zijn tot verandering van de bedreigende situatie
dan mannen, daarmee imers

trachtend deze meerdere voordelen te

behouden. Inderdaad stemmen vrouwen net de uitspraak "Het is beter
in een gebied bulten de Rijnmond te wonen" mëër (p. " 0,05) en met
"Als Ik de voordelen van het wonen hier in de Rijnmond met al zijn
industriële activiteiten op een rijtje zet, dan vind

ikzelf de

voordelen toch wel opwegen tegen de nadelen" (p. " 0,09) minder in
dan mannen. (Zie vraag 25, Bijlage III).
We zouden in de lijn van de theorie ook kunnen veronderstellen dat
vrouwen zich ook onveiliger voelen dan mannen doordat zij minder
het gevoel hebben zelf te kunnen beslissen over een daadwerkelijke
verandering van de bedreigende situatie. Er blijkt echter In bovengenoemd opzicht van het besef "ergens anders te kunnen gaan
vonen als dat om een of andere reden nodig zou zijn" (zie vraag
22, Bijlage III) geen verschil te bestaan tussen mannen en vrouwen.
Het verschil tussen mannen en vrouwen betreft dus vooral de wenselijkheid om het gebied te verlaten (zoals ook Welters al in 1969
constateerde; zie het begin van S 7.2.) en niet zozeer een verschil in het zien van de (onmogelijkheden daartoe. Het sexe-effect op gevoelens van onveiligheid is hiermee ons inziens voor een
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belangrijk deel verklaard, dat wil zeggen herleid tot en oriëntatieverschil.

Zowel

hypothese

6-1

als

hypothese

6-2

worden

duidelijk bevestigd.

Discussie

De conclusie van Welters

(1969) heeft nog weinig aan betekenis

verloren (of het zou moeten zijn omdat we tegenwoordig huismoeders niet

als synoniem van vrouwen

zien). Vrouwen voelen zich

meer bedreigd dan mannen door gevaren van industriële activiteiten in de Rijnmond

(bevestiging van hypothese 6-1). Deze bevin-

ding stemt ook overeen met de resultaten van studies op aanverwante terreinen, zoals de acceptatie van kernenergie. (Zie Midden
1986;

Saris

е.a.,

1983).

Dergelijke

verschillen

worden

zelden

verklaard. Een tekortkoming overigens welke al eerder karakteris
tiek werd genoemd voor omgevlngspaychologiech onderzoek. Peterson
et al.

(19Θ3) concludeerden dat "systematic differences between

male and female users

(of the natural environment, PJS/AT) are

usually not explored" (p. 512).
Waarom of waardoor verschillen mannen van vrouwen qua gevoelens
van onveiligheid?

Qua waarneming of perceptie van feitelijke signalen die op een be
dreigende situatie duiden, zijn er weliswaar enkele verschillen
maar over het geheel genomen ondervindt

een verklaring

in deze

richting weinig empirische ondersteuning. Evenmin kan over vrouwen
volgehouden worden dat zij

'nu eenmaal' altijd

sneller en meer

bang zijn dan mannen in dezelfde situatie. Dit verschil wordt om
niet geheel duidelijke redenen soms wel verwacht (bijvoorbeeld Van
der Ploeg e.a., 1980) maar wordt in de ons bekende studies niet
vastgesteld. In S 4.1.3. werden reeds theoretische twijfels uit
gesproken over de algemene toepasbaarheid van het (klinische) be
grip 'angstgeneigdheid'. Deze twijfel wordt verder versterkt door
de lage algehele correlatie tussen de z.g algemene Angstgeneigd
heid en Angst voor gevaren van industriële activiteiten: r - 0,10
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(p. - 0,02). Als we deze correlatie opvatten als het verband tussen resp. 'trait' en 'state'-angst dan zien we hierin een bevestiging van de angst- theorie van Spielberger (1975): beide soorten
angst zijn tamelijk onafhankelijk.

Het is niet mogelijk om op het brede terrein van industriële veiligheid met enkele vragen vast te stellen of men over veel dan wel
weinig kennis dienaangaande beschikt. Gemeten naar het antwoord op
een aantal afzonderlijke kennisvragen echter blijkt de veronderstelling dat mannen zich minder veilig voelen dan vrouwen doordat
zij over meer kennis beschikken niet juist. Er is daarentegen een
enkele aanwijzing voor het tegendeel: bij mannen of vrouwen die
over meer kennis beschikken, komen gevoelens van onveiligheid relatief enigszins sterker voor. Over het geheel genomen lijkt dus
ook kennis geen aanmerkelijke verklaringsgrond voor verschillen in
ervaren onveiligheid, niet ie het algemeen en niet in het bijzonder betreffende sexeverachillen.

Als verklaringen niet gevonden kunnen worden in dat waardoor men
zich bedreigd voelt, dan wellicht wel in datgene waarin men zich
bedreigd voelt. Om welke zaken/waarden

gaat het? Waarom

voelen

vrouwen zich meer onveilig dan mannen? De verschillende resultaten
wijzen in eenzelfde richting: mannen zijn meer op het economische
belang en minder op persoonlijk welzijn en gezondheid georiënteerd.
Hypothese 6-2 wordt

daarmee ondersteund. We moeten dit opvatten

als een tamelijk fundamenteel verschil in waarden; het blijkt bijvoorbeeld niet zo dat vrouwen het werk van een eventuele partner
van weinig belang vinden, integendeel. Vrouwen voelen zich derhalve niet alleen sterker bedreigd maar ook in andere opzichten bedreigd.
Dit beeld stemt overeen met andere ondervindingen. Vrouwen blijken
in het algemeen ook vaker sociaal bewuste consumenten, dat wil
zeggen zij zijn meer overtuigd dat zij zelf iets kunnen doen tegen
vervuiling en overwegen vaker de sociale gevolgen van hun consumptie (Webster, 1975; Kok, 1981). De vrouw is vermoedelijk dan ook,
zoals Welters al vond, nog steeds eerder dan de man degene die in
Rijnmond tot verhuizing zal aanzetten.
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Conclusies

Vergeleken met Bannen voelen vrouwen zich In Rijnmond doorgaans
onveiliger met betrekking tot eventuele gevaren van Industriële
activiteiten. De oorzaak voor dit verschil moet niet gezocht worden

In een verschillende

feitelijke blootstelling

aan gevaren,

noch In (felten)kennls daaromtrent, noch In een sterkere nelging
van vrouwen om 'van nature' al snel bang te worden (deze 'natuur'
komt bij mannen evenzeer voor).
De reden blijkt daarentegen sen verschil In waardering van de bedreigde voordelen te zijn: vrouwen zijn minder dan mannen gericht
op het economisch belang en meer op zaken als het persoonlijk welzijn en gezondheid. Zij ervaren daardoor ook een sterkere nelging
tot verandering In of uit de bedreigende situatie.

ENKELE DEMOGRAFISCHE KENMERKEN EN GEVOELENS VAN ONVEILIGHEID

In de voorafgaande paragrafen werd

gekeken naar het effect van

twee specifieke variabelen, namelijk woonafatand en sexe, op de
beleving

van

de veiligheid

In de Rijnmond.

In deze

paragraaf

villen we een kort overzicht geven van het mogelijke effect van
een aantal andere gebruikelijke (achtergrond)varlabelen.
Evans & Jacobs

(1981) bespreken een aantal gedragswetenschappe-

lijke studies op het terrein van lucMverontrelnlglng. Zij rapporteren

zwakke

bezorgdheid

tot zeer zwakke samenhangen tussen leeftijd en

over verontreiniging

sociaal-economische

(negatieve reacties) en tussen

positie enerzijds

relatie) en besef van verontreiniging

en bezorgdheid

(positieve

(positieve relatie) ander-

zijds.

We kijken eerst naar de variabelen
Rijnmond. Er

blijkt

een

leeftijd

zwakke negatieve

en woonduur

samenhang

In de

te bestaan

tussen deze variabelen en het optreden van gevoelene van onveiligheid (zie tabel 7.11.).
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Leeftijd

Voonduur in
Rijnmond

DAGELIJKSE

DAGELIJKSE

BEZORGDHEID

TEVREDENHEID

г - -0,16

r - 0,11

(N-241)

(N-204)

(N-441)

г - -0,12*

r - 0,10*

г - -0,11*

(N-416)

(N-202)

(N-436)

ANGST

г - -0,19

a) Tweezijdig getoetst.

Tabel 7.11.: Samenhang van leeftijd en voonduur net gevoelene van on
veiligheid in de Rljnnond (tussen haakjes de aantallen
respondenten).

In tabel 7.12. staan de gemiddelde scores op metingen van gevoe
lens van onveiligheid voor de verschillende

opleidingsniveau's.

Er blijkt in geen van de gevallen sprake te zijn van een monotoon
verband van opleidingsniveau met gevoelens van onveiligheid.
Wanneer ve kijken naar het effect van het welstandsniveau (een in
deling die is gebaseerd op leeftijd, opleiding en beroep van de
kostwinner volgens een bij bureau's voor opiniepeilingen gangbare
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—\
OpleidIngeniveau

Hoog

Laag

DAGELIJKSE
BEZORGDHEID

DAGELIJKSE

ANGST

TEVREDENHEID

1

6.76 ( 21)

6.88 ( 8)

37.95 ( 22)

2

7.35 ( 82)

7.16 (25)

40.23 ( 86)

3

8.11 ( 92)

7.08 (51)

39.29 ( 98)

4

7.49 (144)

7.64 (77)

38.60 (151)

5

5.83 ( 83)

8.30 (43)

35.72 ( 84)

F - 3.38

F - .85

F - 1.22

n.s.

n.s.

ρ - 0,01

Tabel 7.12.: Relatie van opleidingsniveau en beleving van onveilig
heid. (Tussen haakjes de aantallen respondenten).

procedure) dan blijken er geen verschillen In beleving van indus
triële

veiligheid. Wat betreft

het verband

tussen

burgerlijke

staat en gevoelens van onveiligheid blijkt alleen bij de Dagelijkse Bezorgdheid een significant verschil op te treden (F « 4.32;
ρ - 0,002). De groep gehuwden (veruit de grootste groep) toont een
iets grotere bezorgdheid dan de rest. Gekeken naar de werkplek,
dat wil zeggen of men werkzaam is in of buiten het Europoort/Bot
lekgebied, blijken er geen significante verschillen op te treden
in de beleving van de veiligheid.
Tenslotte de eventuele verbanden met politieke voorkeur (vraag 75,
bijlage III). In tabel 7.13. staan de betreffende gegevens. Er
blijkt een duidelijke relatie te bestaan tussen politieke voorkeur
en het vóórkomen van gevoelens van onveiligheid. De bezorgdheid
uit zich in het algemeen iets sterker onder de sympathisanten van
partijen aan de linkerzijde van het politieke spectrum.
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POLITIEKE

DAGELIJKSE

DAGELIJKSE

GEUIT GEVOEL

VOORKEUR

BEZORGDHEID

TEVREDENHEID

VAH ONVEILIGHEID

Klein links

8.56 ( 32)

6.50 (16)

45.79 ( 34)

PvdA

7.64 (107)

6.60 (42)

39.31 (110)

D66

8.90 ( 40)

7.35 (23)

41.54 ( 41)

CDA

6.25 ( 56)

7.56 (25)

34.70 ( 60)

WD

6.48 ( 93)

8.20 (49)

34.95 ( 98)

Klein rechts

4.86 ( 14)

9.25 ( 8)

34.71 ( 14)

F - 4.35

F - 1.55

F - 4.78

ρ - 0,001

ρ - 0,001

n.s.

Tabel 7.13.: Verband tussen politieke voorkeur en beleving van on
veiligheid. (Tussen haakjes de aantallen respondenten).

Concluderend blijkt het ook in de onderhavige studie niet moge
lijk te zijn on het optreden van gevoelens van onveiligheid dui
delijk terug te voeren tot verschillen in algemene voon-, werkof

leefsituaties. Achtergrondvariabelen

opleidingsniveau, welstandnlveau,

als woonduur,

burgerlijke

staat

leeftijd,

en werkplek

blijken alle niet of nauwelijks in verband te staan met de bele
ving var de
vertoont

industriële

veiligheid.

enige samenhang: onder

Slechts

politieke voorkeur

'links' is de bezorgdheid

lich-

telijk groter.
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GEVOELENS VAN ONVEILIGHEID EN HET SITE-MODEL

In hoofdstuk 3 zijn gevoelens van onveiligheid net betrekking tot
gevaren van industríele activiteiten beschreven als een bijzondere
vorm van stress. Verondersteld werd dat dergelijke gevoelens ontstaan als gevolg van het proces van Eerste en Tweede Beoordeling.
Al naar gelang een proces van Verwerking blijven deze gevoelens
6f voortdureni 6f zij veralnderen en verdwijnen eventueel geheel
бf zij worden onderdrukt en verdrongen.
Het proces van Eerste Beoordeling betreft de beoordeling van (as
pecten van) het gevaar of de dreiging. In het vorige hoofdstuk
zijn dergelijke aspecten al uitvoerig aan de orde gekomen in het
verband van het onderzoek naar de betekenis van persoonskenaerken.
Ook in hoofdstuk 9 zullen deze aspecten ter sprake konen in rela
tie tot de typologie van reactiepatronen

op gevaren van indus

triële activiteiten onder omwonenden. On deze redenen zal In dit
hoofdstuk de aandacht vooral worden gericht op de betekenis van
de

Tweede

Beoordeling

(t

6.1.)

en

het

proces

van

Verwerking

($ 8.2.).

GEVOELENS VAN ONVEILIGHEID EN PERSOONLIJKE BEHEERSBAARHEID

TlfOLOClE
*
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In deze paragraaf zal het gaan over eventuele verschillen tussen
personen In het proces van Tweede Beoordeling. Conform het SITEmodel

ontataas gevoelens van onveiligheid alleen wanneer er een

conflict rijst vanwege de wens of behoefte een bedreigende situatie te veranderen enerzijds en het gebrek aan de voldoende mogelijkheden

daartoe

anderzijds.

In ( 3.2.2.2.

werd

onderscheid

gemaakt tussen de mogelijkheden die men meent te hebben om aan de
gevolgen van een zich eventueel voordoende. acute dreiging te ontkomen: de zogenaamde Verwachte Beheersbaarheid en de mogelijkheden
die men ziet nu concreet de bedreigende situatie te verbeteren, de
zogenaamde Directe Beheersbaarheid. Aldaar hebben wij ook gesteld
dat de vraag naar de verwachte beheersbaarheid waarschijnlijk vooraf gaat aan de vraag naar de eventuele directe mogelijkheden om
de blootstelling aan gevaar te verminderen. Uiteraard is deze sequentie met de huidige aanpak - een 'momentopname' - niet als zodanig te observeren. Bovendien zorgt de dynamiek van de verschillende beoordelings- en verwerkingsprocessen er voor dat meerdere
aspecten (van beheersbaarheid) min of meer door elkaar heen kunnen gaan lopen, waardoor scherpe observaties bemoeilijkt worden.
Op grond van een analyse van de specifieke aard van de dreiging
verwachtten we echter wel dat het effect van verwachte beheersbaarheid op gevoelens van onveiligheid groter is dan het effect
van directe beheersbaarheid. Als eerste hypothese formuleren we de
volgende verbanden:

Hypothese 7:
7-1 Naarmate men minder mogelijkheden
een eventuele
te ontkomen,

dreiging
zijn

gevoelene

7-2 Naarmate men minder concrete
gende eituatie
anderen,

zijn

ziet

van onveilighei
mogelijkheden

in verband met industriële
gevoelens

om aan de gevolgen

in verband met induetriële

van onveiligheid

van

activiteiten

at->rker.
z· г . om een
activiteiten

bedrei
te

ver-

eterker.

Een tweede kernpunt van de theorie betreft de rol van Hoop In het
geval dat men zowel geen directe, daadwerkelijke mogelijkheden tot
verandering ziet als ook niet verwacht over dergelijke mogelijk
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heden te zullen kunnen beschikken wanneer het gevaar eenmaal acuut
Is. Ontbreekt het eigen perspectief op een toekomstige mogelijk
heid of ontwikkeling waardoor de dreiging In verband met Indu
striile activiteiten kan/zal worden verminderd dan ligt een poging
gevoelens van onveiligheid zo veel mogelijk te relativeren voor de
hand. De veronderstelling hierover luidt dus:

Hypothese 8:

Naarmate de hoop op verbetering van een ale bedreigend ervaren eituatie minder ie,

zullen gevoelens van onveiligheid

meer

gerelati

veerd en onderdrukt en dus minder geuit worden.
Tenslotte ie er nog een vorm van beheersbaarheid, de zogenaamde
Verstandelijke Beheersbaarheid

('cognitive control'), welk begrip

in de literatuur echter op uiteenlopende wijzen wordt gehanteerd
(zie f 4.1.З.). Hier wordt het begrip geoperationaliseerd als al
gemene Inzichtelijkheid:

de mate waarin men het idee heeft dat

men de (maatschappelijke) ontwikkelingen waarvan men deel uitmaakt
voldoende

kan

overzien.

Deze

Interpretatie

plaatst

het

begrip

enigszins in het grensgebied tussen Eerste en Tweede beoordeling:
het heeft

zowel betrekking op het

'inschatten' van de situatie

als het 'vermogen' tot overzien/voorzien. Theoretisch ie het be
grip nog onvoldoende uitgewerkt om daaromtrent hypotheses te for
muleren. Het is onduidelijk welk effect een hoge mate van deze
vorm van verstandelijke
staan van

beheersbaarheid

gevoelens van onveiligheid.

voor de omgeving veroorzaakt

zal hebben op het
Een

grotere

ont

gevoeligheid

per se vermoedelijk meer onzeker

heid en daarmee meer dreiging. Het ordenende aspect van de al
gemene inzichtelijkheid, het vermogen tot overzicht, veroorzaakt
per se vermoedelijk vooral een grotere beheersbaarheid

en leidt

daarmee tot het voorkomen of verminderen van stress. We zullen de
analyses op dit punt dan ook als exploratief beschouwen.

Operationalisaties

De operationalisatie van de zogenoemde 'verwachte beheersbaarheid'
is reeds in i 7.1.1. besproken. De wijze waarop de begrippen di
recte beheersbaarheid, hoop, en algemene inzichtelijkheid

in het
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vraaggesprek operationeel zijn gemaakt, wordt hieronder beschreven.

Een directe daadwerkelijke beheersbaarheid hebben wij geprobeerd
vast te stellen aan de hand van de mate waarin men het moeilijk
vond elders voor zichzelf of voor de partner werk te vinden alsmede daar uleuwg. sociale contacten te kunnen leggen (zie vraag
27, Bijlage III) . Op grond van deze drie aspecten, die onderling
zeer sterk samenhangen. Is een gemiddelde 'mogelljkheden-score'
berekend, Directe Beheersbaarheid genoemd.
In tabel 8.1. staan een aantal uitspraken aan de hand waarvan
wordt vastgesteld of Iemand wel of geen hoop op verbetering ziet
(zie Invulformuller F, Bijlage IV). De homogeniteit van de uitspraken blijkt te gering om van een geslaagde operationalisatle
te kunnen spreken (Coïfficltnt-Alpha - 0,59). Aangezien de onderlinge samenhang steeds wel in de verwachte richting Is - en bij
gebrek aan een betere meting voor deze theoretische belangrijke
variabele - berekenen wij toch een som- score Hoop, In het besef
dat met deze weinig betrouwbare meting verbanden en verschillen
moeilijker zijn vast te stellen.

1. Als wij als bewoners van de Rijnmond ons werkelijk in zouden
zetten voor een beter leefmilieu, zou dat ook vel beter worden
2. Het heeft echt wel zin dat we in de gaten houden hoe het er
met de veiligheid hier In dit gebidd voorstaat.
3. Als we ons in het verleden meer voor het milieu hadden ingespannen, zou het er nu heel wat beter voorstaan.
4. Ik ben wel optlalstisch gestemd over de mogelijkheid ook zelf
aan een gezondere woonomgeving Iets bij te kunnen dragen.
5. Het feit dat het leefmilieu zo Is aangetast in de Rijnmond
komt ook doordat wij als bewoners ons daar zelf zo weinig
om bekommeren.

Tabel 8.1.: Uitspraken ter vaststelling van een mate van hoop.
(1 - Zeer beslist mee oneens; 9 - zeer beslist mee
eens).
*) Oorspronkelijk was hiervoor ook vraag 22 opgenomen (zie Bijlage III enquête): "Als het om een of andere reden nodig zou
zijn, zou ik gemakkelijk in een andere stad of dorp in de
Rijnmond kunnen gaan wonen". Bij nader inzien is deze vraag
echter te algemeen. Een score op grond van antwoorden op vraag
27 naar problemen bij verhuizen leek ons geschikter, omdat deze dan is gebaseerd op een aantal moeilijkheden bij verhuizen
specifiek naar aanleiding van eventuele industriële gevaren.
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Tijdene het vraaggesprek werd al in een vroeg stadium een aantal
uitspraken voorgelegd waarmee wij een operationele Inhoud wilden
geven aan het begrip Algemene Inzichtelijkheid. Enkele van deze
in totaal θ uitspraken (zie vraag 13, Bijlage III) zijn:
. "Vandaag de dag kun Je nergens zeker meer van zijn".
. "Ik kan me wel enigszins een beeld van de toekomst vormen", en
. "De ontwikkelingen in de wereld zijn zo grillig, dat daarover
geen enkele uitspraak valt te doen".
De homogeniteit van deze beweringen Is matig (Colfficiint-Alpha 0,68) en te laag om te concluderen dat het begrip "Algemene In
zichtelijkheid" de gewenste duidelijke inhoud heeft. We berekenen
een som-score teneinde tenminste eventuele tamelijk sterke ver
banden te kunnen exploreren en zodoende ook meer inzicht te
krijgen in het begrip 'algemene inzichtelijkheid'.
In tabel 8.2. staan enkele van 9 uitspraken genoteerd met behulp
waarvan vastgesteld moest worden in hoeverre er sprake is van
een neiging om milieuproblemen te ontkenen of te bagatelliseren
(zie invulformulier G, Bijlage IV)D« onderlingen samenhang van
de uitspraken blijkt juist voldoende om van een redelijk homogeen
concept te kunnen spreken (ColffIcilnt-alpha - 0,71). De som-sco
re wordt Mllieurelativering genoemd.

1. De meeste mensen die zo klagen over het milieu hier hebben
ook om 't minste of geringste iets op de industrie aan te
merken.
2. Je kunt het probleem van milieuvervuiling niet serieus ge
noeg nemen.
3. Mensen die bang zijn voor een beetje vieze lucht moeten maar
ergens anders gaan wonen.

Tabel 8.2.: Uitspraken ter vaststelling van een mate van relati
vering van milieuproblemen.

8.1.1.

Resultaten

Van belang is allereerst de mogelijke relatie van Algemene Inzich
telijkheid als vorm van beheersbaarheid met gevoelens van onvei
ligheid. Deze relatie blijkt uitermate zwak. De correlaties met
Angst en Dagelijkse Bezorgdheid zijn respectievelijk 0,16
0,001) en 0,08

(p

(p. -

- 0,06). Alhoewel dit in overeenstenmlng is

met een mogelijk tweeledige en onderling tegenstelde invloed van
een factor Algemene Inzichtelijkheid op gevoelens van onveilig
heid, kan het gezien de matige betrouwbaarheid van deze factor
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niet

zonder aeer worden

opgevat

als duidelijke steun voor die

redenering.
Voor wat betreft de variabelen Verwachte Beheersbaarheid en Directe Beheersbaarheid verwachten we voor de conditie 'geen of lage Verwachte/wel Directe Beheersbaarheid' over het algemeen een
hogere stress-score ofwel sterkere gevoelens van onveiligheid dan
voor de conditie 'vel of hoge Verwachte/geen Directe Beheersbaarheid '. BIJ de variabele Verwachte Beheersbaarheid werd het schaalmldden gebruikt voor het onderscheid hoog/laag; bij Directe Beheersbaarheid werd de caesuur aangebracht tussen degenen die aangaven geen problemen te zien bij een eventuele verhuizing en de
overigen.

VERWACHTE BEHEERSBAARHEID

DIRECTE BEHEERSBAARHEID

Hoog

32.60 (N- 89)

Hoog

S.02

Laag

41.80 (H-102)
7.87 (N= 94)

(N=150)

33.45 (N- 69)
6.12

Laag

42.38 (N-162)

(N= 8?)

8.22 (N=160)

Tabel 8.3.: Gemiddelde niveaus van Angst en Dagelijkse Bezorgdheid (- cursief) per niveau van Verwachte en Directe
Beheersbaarheid (Omwonenden en Rotterdam-C te ramen).

Uit tabel 8.3. blijkt dat het patroon Is zoals werd vervacht. De
verschillen tussen de bovengenoemde twee condities zijn duidelijk
In de veronderstelde richting zovel voor Angst

(p, < 0,001) als

wel voor de Dagelijkse Bezorgdheid over gevaren van Industriële
activiteiten

(p. < 0,05). Hypothese 7-1 wordt derhalve duidelijk

ondersteund.
Ook de gemiddelden In de twee overige condities zijn voort conform de verwachting: rechtsonder

In de tabel het hoogst

(42.4/

8.2), linksboven het laagst (32.6/6.0). De verschillen tussen de
condities onderling van Directe Beheersbaarheid zijn steeds zeer
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klein en niet significant. Dit duldt erop dat deze factor, althans
In deze vorn, een geringe rol speelt. Hypothese 7-2 wordt dus niet
ondersteund.
We moeten opmerken dat de hier gehanteerde toetsingen conservatief
zijn, aangezien ook de antwoorden zijn meegenomen van personen die
geen dreiging van betekenis onderkennen. Op deze personen is don
ook de vraag van beheersbaarheid

eigenlijk niet van toepassing.

Het in de hypothesen 7-1 en 7-2 veronderstelde effect kan daardoor
zijn versluierd.

De toetsing van hypothese β dient plaats te vinden in de conditie
van weinig of geen verwachte en weinig of geen Directe Beheers
baarheid

(rechtsonder in tabel 8.3). Binnen deze conditie is aan

de hand van het schaalmldden een tweedeling gemaakt

in degenen

die wel en degenen die weinig of niet hoopvol zijn: de laatstge
noemden moeten dan volgens verwachting een lagere Dagelijkse Be
zorgdheid en minder Angst uiten.
HOOPVOLHEID
Gemiddelde mate van:

Dagelijkse Bezorgdheid

Angst

Geen/weinig

Wel/veel

(N-60)

(N-44)

Correlatie '

6.8

8.7

0,24

39.6

43.4

0,15

a) Eenzijdig getoetst.

Tabel 8.4.: Gemiddelde niveaus van gevoelens ven onveiligheid onder
de condities wel/geen hoop in het geval van geen ver
wachte/geen directe beheersbaarheid.

Tabel 8.4. geeft de desbetreffende gemiddelden weer welke evenals
in tabel 8.3. betrekking hebben op de steekproeven Omwonenden en
Rotterdam-C te zomen.

208

Bet blijkt dat er onder degenen die zeggen geen hoop te koesteren
op verbetering of op de mogelijkheid van verandering van de bedreigende situatie sprake Is van een geringere angst
bezorgdheid

over

en dagelijkse

gevaren van Industriële activiteiten, dat wil

zeggen dat gevoelens van onveiligheid door hen Binder worden geuit. Nu ook wordt duidelijk waarom we In dit geval de term 'geuit'
gebruiken. De score van 39.6 bij geen of weinig hoop Is weliswaar
lager dan 43.4 bij wel of veel hoop; vanuit de theorie werd dit
ook voorspeld. Een lage score vijst In dit geval echter niet op
een werkelijk geringer gevoel van onveiligheid maar op een onderdrukken van en dus minder uiten van dergelijke gevoelens.
Deze Interpretatie vindt ook steun bij enkele empirische gegevens.
Vooruitlopend op gegevens betreffende de typologie van reactiepatronen

op

gevaren

van

Industriële

activiteiten

(hoofdstuk 9 ) ,

presenteren ve hier de scores In termen van Hoop voor de waakzaam
en bezorgd

reagerende

(type B) en de verdringend

of defensief

reagerende (type D) respondenten. De geïnterviewden die (zelden)
wel hoop (te) hebben. Identificeren zich duidelijk minder met type
D en meer met Суре В dan degenen die blijkene het vraaggesprek
geen of weinig hoop hebben, zoals tabel S.S. laat zien.

HOOPVOLHEID
Herkenning In
Defensieve type
*)
Bezorgde type

Geen/weinig

*)

Wel/veel

59* (13)

331 (26)

41ï ( 9)

67Z (53)

*) Voor de operatlonallsatle van deze typen zie Hoofdstuk 9

Tabel 6.5.: Verschillende mate van voorkomen van defensie en
bezorgdheid onder de condities wel/geen hoop.

Dergelijke verschillen tussen degenen met en zonder hoop zijn ook
nog duidelijk terug te vinden In de conditie 'geen Verwachte/ vel
Directe

Beheersbaarheid'

(rechtsboven

In tabel 8.3.) maar zijn
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verdwenen bij degenen die In termen van Verwachte Beheersbaarheid
hoog scoren (linkerhelft van tabel 8.3.). Zoals eerder opgenerkt,
speelt deze laatste vorn kennelijk een grotere rol dan de feitelijke nogelljkheden die nan op het moment heeft of ziet om zijn
situatie te veranderen.
Een tweede (empirische) grond om de geringe gevoelens van onveiligheid onder de conditie 'geen hoop' op te mogen vatten als een
effect van

'defensie', is te vinden In de score op de algemene

factor Milieurelativering. Deze variabele Is Immers nadrukkelijk
een Indicator van een nelging tot probleemontkenning, zij het op
het

naastliggende

terrein van milieuproblemen

in het

algemeen.

Voor de In tabel 8.4. onderscheiden groepen zijn de gemiddelde
niveaus van mllleureletivering

32.2

(wel/veel

is

hoop).

Dit

verschil

(geen/weinig
significant

hoop) en 30.5

(p. •

0,01)

en

conform hetgeen op grond van hypothèse 8 vervacht moet worden; het
verschil is echter in absolute grootte gering.

8.1.2.

Discussie

De vraag van beheersbaarheid kan eigenlijk alleen zinvol gesteld
worden in een situatie van ervaren dreiging. De toetsing van de
theorie zoals die werd uitgevoerd, is dus tamelijk conservatief.
In tabel 8.3. en 8.4. staan Immers mogelijkerwijs ook antwoorden
van personen die behoren tot het kwart van de ondervraagderf waarvan werd geconstateerd

(zie i 6.1.) dat zij zich niet onveilig

voelen. Door hun antwoorden ook In de toetsing te betrekken zal
een eventueel effect van beheersbaarheid op gevoelens van onveiligheid moeilijker zichtbaar worden. Ondanks deze 'ruis' zijn de
bevindingen over het algemeen conform de verwachtingen. Zij geven
daarom duidelijk steun aan de theorie betreffende de rol van persoonlijke beheersbaarheid

zoals geformuleerd

In hypothese

7 en

8.

De rol van Verstandelijke Beheersbaarheid, onderzocht in de vorm
van Algemene Inzichtelijkheid, is in dit onderzoek niet duidelijk
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geworden. Dit kan liggen aan de conceptuele onduidelijkheid van
de variabele Algemene Inzichtelijkheid

. het kan ook liggen aan

de mogelijke tweeledige rol die deze factor kan spelen. Verbetering van de conceptuele en daarmee operationele inhoud is een
voorwaarde om omtrent het tweede probleem uitsluitsel te krijgen.
Verwachte Beheersbaarheid speelt een duidelijk grotere rol dan Directe Beheersbaarheid. Het Is aannemelijk dat de rol van de laatste vorm van persoonlijke beheersbaarheid

bij chronische bloot-

stelling van mensen aan gevaar over een - voor de meesten - jarenlange periode in dit onderzoek ook niet zichtbaar kon worden. Ten
eerste is de aard van de dreiging zodanig dat men er Individueel
in preventief opzicht ook weinig aan kan veranderen. Ten tweede is
een van de weinige direct effectieve veranderingen verhuizen; door
het vertonen van die vorm van beheersbaarheid

plaatst men zich

echter bij voorbaat buiten het onderzoek zelf.

De rol van de belangrijke factor Hoop is op het eerste gezicht
minder uitgesproken

dan verondersteld. We kunnen hierbij echter

twee kanttekeningen plaatsen.
Allereerst is de correlatiecoëfficiënt erg gevoelig voor de wijze waarop men groepen vormt op basis van scores op een variabele
(zie Molenaar & Tomas, 1978). Wanneer we op een iets andere manier
de groep bepalen die zowel op de variabele Verwachte Beheersbaarheid

als

op

de

variabele

Directe

Beheersbaarheid

lage

scores

hebben, blijkt de correlatiecoëfficiënt tussen Hoop en Dagelijkse
Bezorgdheid

0,40, dus hoger te zijn.

(Door dan vervolgens voor

atténuâtie vanwege matige interne schaalbetrouwbaarheden te corrigeren, kan de theoretische

samenhang worden uitgedrukt

met

een

correlatie van zelfs 0,57). Ten tweede heeft het in de aanhef van
deze discussie besproken selectieprobleem betrekking op de vergelijking tussen de condities wel hoop/geen hoop. Doordat een goede

*) De relatief lage homogeniteit lijkt in elk geval niet te wijten aan de abstractie van de uitspraken aangezien de betrouwbaarheid onder degenen met een hoge opleiding (0,68) nauwelijks afwijkt van de betrouwbaarheid onder degenen met een lage
opleiding (0,62).
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selectie van de groep 'vel dreiging waargenomen/geen beheersbaarheid' vooral met betrekking

tot het eerste

aspect

lastig Is,

worden effecten mogelijk versluierd.

8.1.3.

Conclusies

Het ontstaan van gevoelens van onveiligheid ten aanzien van industriële activiteiten hangt duidelijk af van de mogelijkheden die
men ziet om aan een eventuele dreiging het hoofd te- bieden. Een
belangrijk aspect in deze is in hoeverre men verwacht dat men bij
acuut gevaar zelf of met behulp van de autoriteiten daaraan kan
ontsnappen. Naarmate men deze verwachting minder heeft, voelt men
zich sterker onveilig. Feitelijke mogelijkheden (om te verhuizen)
worden zo weinig waargenomen dat zij geen rol spelen.
Als de hoop op een verandering of verbetering van de bedreigende
situatie ontbreekt, zal men volgens de theorie met eventueel gerezen gevoelens van onveiligheid weinig aan kunnen en trachten
deze te relativeren en op de één of andere manier proberen te verminderen. Zij verdwijnen dan niet maar worden onderdrukt. Er zijn
duidelijke aanwijzingen dat dergelijke onverwerkte, niet geuite
gevoelens van onveiligheid in Rijnmond voorkomen.

8.2.

GEVOELENS VAN ONVEILIGHEID

EN VERWERKING
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In hoofdstuk 1 is als ein van de redenen waarom dit onderzoek is
uitgevoerd de belangstelling genoemd voor de wijze waarop oeneen
net eventuele gevoelens van onveiligheid omgaan. In feite is hierop ook al in de vorige paragraaf ingegaan. Daar werden gegevens
gerapporteerd waaruit bleek dat dergelijke gevoelens bij het ontbreken van hoop onderdrukt kunnen worden.
Er zijn aanwijzingen dat mensen ook systematisch verschillen qua
neiging om in het algemeen hun moeilijkheden probleemgericht op te
lossen of om daarmee op een defensieve manier om te gaan. (Zie de
bespreking in I 4.3.2.). Hier zullen we nagaan in welke mate het
ontbreken van hoop in de context van gevoelens van onveiligheid
met betrekking tot gevaren van industrlEle activiteiten met die
verschillende meer algemene geneigdheden

samenhangt. Daarna be-

kijken we tot welke reacties het ervaren van onveiligheid aanleiding geeft.
Tenslotte zullen we nagaan in velke mate er bij het optreden van
gevoelens van onveiligheid sprake kan zijn van het afreageren van
andere gevoelens. Het begrip 'afreageren' valt weliswaar buiten de
theorie die in hoofdstuk 3 is ontwikkeld, maar vij villen ermee
nagaan of voor de volgende wel geopperde veronderstelling

enige

steun te vinden is. De gedachte is, dat mensen een aangrijpingspunt zoeken om hun maatschappelijke ongenoegen te laten blijken en
zodoende hun ergernis af te reageren. Zo'n aangrijpingspunt zou in
Rijnmond de vermeende onveiligheid van de industrie kunnen zijn.
Wij spitsen deze redenering als volgt toe:

Hypothese 9:

Naarmate men zich dagelijks
verband houden met industriële
triële

veiligheid),

gevoel

van onveiligheid

meer bezorgd

maakt over zaken die nauw

bedrijvigheid

zal die verontrusting
ten aanzien

(maar anders dan
zich

ook vaker uiten

van industriële

indusals

activiteiten.

Naast dit idee van het afreageren van andere ergernissen 0£ industriële (on)veillgheid bestaat er ook de mogelijkheid van het afreageren van Juist deze onveiligheidsgevoelens

op andere zaken.

Op deze kwestie wordt aan het eind van de volgende paragraaf ingegaan.
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Opérâtlonallsatles

In one onderzoek hebben we de lijst van Weatbrook (1979) als uitgangspunt genomen en deze vanwege de ons beschikbare onderzoekstijd sterk Ingekort (zie bijlage III, vraag 44). We vinden 4 duidelijke faktoren (schalen) die we als volgt kenmerken: 1) Probleemgericht; 2) Optimistisch; 3) Verstroollngzoekend; 4) Steunzoekend/soclaal. De uitspraken behorend bij deze schalen staan In
tabel 6.6. De metingen van de probleemgerichte, optluistische,
verstrooiing zoekende en (eoclale) steunzoekende oriëntatie hebben
een betrouwbaarheldsscore
(Coëfflclënt-alpha) van reap. 0,72,
0,67, 0.59 en 0,72.

PROBLEEMGERICHT

Verschillende mogelijkheden

OPTIMISTISCH

Je bedenken dat na regen

bedenken om een probleem aan

zonneschijn komt.

te pakken.

De humoristische kant van

De oorzaak van het probleem

problemen zien.

opsporen.

Optimistisch blijven over

Proberen het probleem stap

de toekomst.

voor stap aan te pakken.
Alle kanten die er aan een
probleem zitten, uitzoeken.

STEUNZOEKEND

VERSTROOIINGZOEKEND

Aangenaam gezelschap zoeken

Spanning proberen te ver-

als je je zorgen maakt of

minderen door bijvoorbeeld

van streek bent.

roken, hullen, eten, bewe-

Met vrienden over het pro-

ging nemen.

bleem praten.

Je met andere dingen bezig-

Iemand om hulp vragen.

houden om niet aan het pro-

Troost" en begrip zoeken.

bleem te hoeven denken.
Afleiding zoeken.

Tabel 8.6.: Verschillende algemene wijzen van reageren op persoonlijke stressvolle situaties.
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Ergernis over stijgende kosten kan worden vastgesteld aan de hand
van de bronnen van bezorgdheid 'stijgende kosten van levensonderhoud' (11) en Onzekere financíele toekomst' (25; zie vraag 12,
Bijlage III). De onderlinge correlatie is 0,50, en voldoende hoog
om een som-score te berekenen. De som—score van de items 'eigen
werkloosheid' (26) en 'toekomstige werkgelegenheid' (39) enerzijds en 'de wereldwijde aantasting van het milieu' (2) anderzijds vormen de indexen Ergernis over Werkgelegenheid en Ergernis over Milieuvervuiling (onderlinge correlaties 26/39: r - 0,47;
2/20; r - 0,63).
8.2.1.

Resultaten

We zullen eerst nagaan in welke mate algemene vijzen van omgaan
met problemen een rol spelen bij de wijze waarop men met een gevoel van onveiligheid omgaat. Het ligt voor de hand ons hierbij
vooral weer te richten op de conditie 'geen verwachte/geen directe beheersbaarheid'

(zie { 8.1.1.). In tabel 6.7. zijn de rele-

vante correlaties bijeengebracht.

VERWERKINGSSTIJL:

HOOPVOLHEID*'

Probleemgericht

0,20

Optimistisch

(n.s.)

Verstroolingzoekend

(n.s.)

Steunzoekend

(n.s.)

MILIEURELATIVERING8

***
- 0,28
(n.s.)

***

- 0,23

*
- 0,17

a) Correlaties tweezijdig getoetst.

Tabel 6.7.: Correlaties tussen algemene wijzen van ververken
van stressvolle situaties en hoopvolheid en milieurelativering.
Zoals uit de tabel blijkt, zijn de verbanden in het algemeen zwak.
De sterkste verbanden treffen we aan tussen een algemene probleemgerichte oriëntatie met hoopvolheid (positief) en met milieurelativering

(negatief). Opvallend is de negatieve correlatie tussen

de verstrooiing

zoekende

oriEntatie

en milieurelativering.

Al-

hoewel een directe doorwerking van algemene probleemverwerklngsstijlen naar de wijze van oplossen van

een specifiek

probleem
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(I.e. van gevoelene van onveiligheid betreffende gevaren van industríele veiligheid) niet vervacht mag worden, is de samenhang
tussen hoopvolheid en algemeenprobleemgerichte verwerking conform
de theoretische grondslag van het begrip hoopvolheid. (Na correctie voor attenuatie wordt de theoretische samenhang r · 0,31).

Tot welke reacties, op zijn minst verbale reacties tijdens het interview, geven

sterke

onveiligheidsgevoelens

aanleiding?

Aller-

eerst is gekeken naar de neiging om bepaalde acties te ondernemen
(vraag 55, Bijlage III). Uit tabel 8.8. blijkt dat dergelijke reacties, zoals de neiging om te verhuizen, duidelijk vaker voorkomen
bij meer Intense gevoelens van onveiligheid. Opvallend is dat de
neiging om dergelijke acties te ondernemen eerder lijkt voort te
komen uit de intensiteit van het gevoel zelf dan vanuit het relatieve belang van een dergelijke bezorgdheid. Voor de nelging te
verhuizen, een klacht in te dienen of kwaad te worden, zijn de
verschillen tussen de correlaties op de onderste rij van tabel
8.8. met de corresponderende correlaties erboven

tenminste niet

aan het toeval toe te schrijven (p. steeds « 0,001). Voor wat betreft de neiging tot - een toch niet geringe stap als - verhulzen

GENEIGDHEID TOT:*

GEVOELENS VAN

Verhuizen

ONVEILIGHEID:

Klacht

Gezamenlijke

Kwaad

indienen

actie

worden

/ngst

.A3

.29

.21

.37

Dagelijkse Bezorgdheid

.34

.ЗА

.20

.ЗА

.19

.IA

Relatief Belang Dage
lijkse Bezorgdheid

(n.s.)

.13

a) Alle correlaties p ^ 0,01. Alle N ^ 3 0 0 .

Tabel 8.8.: Samenhang van gevoelens van onveiligheid met geneigd
heid actie te ondernemen.
blijkt dat 272 dat vaak of wel eens, 55Z dat nooit heeft gehad.
Voor een klacht Indienen is dit A0Z respectievelijk A9Z. Ongeveer
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vijftien procent

zegt

zich nooit bedreigd

gevoeld

te hebben en

vindt deze vraag dan ook niet van toepassing.
Minder mensen, nl. 20Z, zeggen ook daadwerkelijk op een of andere
manier iets te hebben ondernomen, hoofdzakelijk In de vorm van een
klacht Indienen bij de klachtencentrale of het organiseren van een
protest met anderen. De acties hebben In een kwart van de gevallen
naar men zegt duidelijk effect gehad en Is 401 daarvan zeker niet.
We moeten echter bij deze laatste percentages een ruime onzekerheidamarge in acht nemen gezien de lage absolute aantallen waarop
deze percentages zijn gebaseerd.

Op twee manieren is na te gaan of voor veronderstelling 9 betreffende het

'afreageren op' in het huidige onderzoek enige vaste

grond Is te vinden. In dit onderzoek zijn drie algemene ergernissen of bronnen van bezorgdheid vastgesteld die in dit verband een
rol kunnen spelen (zie hierboven sub Operationalisaties):
1. ergernis over de milieuvervuiling in het algemeen;
2. bezorgdheid over de stijgende kosten van levensonderhoud e.d.;
3. bezorgdheid over de eigen werkgelegenheidssituatie.
Als een eventuele ergernis over stijgende kosten e.d. er volledig
of ten dele oorzaak van is dat iemand (zich zal laten kennen als
iemand die) zich onveilig voelt, dan moet de samenhang tussen de
verschillende metingen van dergelijke gevoelens verdwijnen wanneer
dergelijke oorzaken statistisch onder controle worden gehouden.

Uit tabel 8.9. blijkt

dat de correlaties tussen Angst en Dage-

lijkse Bezorgdheid niet noemenswaardig veranderen als men dergelijke andere mogelijke oorzaken uitpartialiseert. Dit is in het
geval van X - Milieuvervuiling zelfs verrassend als men bedenkt
dat bezorgdheid over milieuvervuiling met gevoelens van onveiligheid over industriële activiteiten inhoudelijk welhaast per definitie veel gemeen heeft. Er blijkt hiermee voor hypothese 9 dus
geen ondersteuning te worden gevonden.
Een tweede manier om na te gaan of hypothese 9 in een bepaalde
situatie

aannemelijk

is, is door werklozen

te vergelijken met

werkhebbenden. We moeten daarvoor wel de assumptie willen maken
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Χ - ERGEBNIS OVER
Correlatie tussen

Stijgende

Werkge-

Milieu-

Angst en Dagelijkse

kosten

legenheld

vervulling

Bezorgdheid
ббг ultpartlallseren
van X:

.55

.55

.55

.53

.54

.37

Ná ultpartlallseren
van X:

Tabel 8.9.: Correlaties vöór en ni ultpartlallseren van ergernis X als vermeende oorzaak van gevoelens van onveiligheid.

dat werklozen zich sterker bezorgd naken over bijv. kosten van
levensonderhoud

of de eigen werkkansen waardoor zij tot een on-

gunstiger opstelling tegenover de Industriële bedrijvigheid nelgen. Conforra veronderstelling 9 Is dan te verwachten dat werklozen vaker een gevoel van onveiligheid uiten dan werkhebbenden.
Voor wat betreft de Angst Is nu het verschil werkloos - werkhebbend

(41.0/38.3)

statistisch

niet

significant;

qua

Dagelijkse

Bezorgdheid is er een gering verschil (8.5 versus 7.2, p. - 0,08).

Reageren personen met sterke gevoelens van onveiligheid ten aanzien van gevaren van Industriële activiteiten deze gevoelens ook
weer af op andere aspecten van Industriële bedrijvigheid (als het
ware hypothese 9 in omgekeerde vorm)? Om over dit 'afreageren van'
enige gegevens te verkrijgen, is in het Interview een gefingeerde
situatie van een bedrij fsprobleem gebruikt (zie tabel 8.10.). Een
industrie-onvriendelijke wijze van afreageren is in dat geval een
antwoordaltematief te kiezen waarbij het management van een oneigenlijke aanpak van dat probleem wordt beschuldigd, dus alternatief A. De veronderstelling dan is dat degenen die zich het meest
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ENKELE weken geleden kwam op de radio een bericht In de nieuwsuitzending over «en bedrijfssluiting. In dit bericht werd het
volgende meegedeeld: "De directie van de Nederlandse vestiging
van 'Canned Food International' te Schiedam heeft laten weten
nog dit jaar 175 van haar 330 personeelsleden te zullen moeten
ontslaan. Volgens de directie zal deze maatregel nodig zijn
wanneer de 2

Kamer zal besluiten de bepalingen in de keurings-

wet te verscherpen. De leiding van het bedrijf dat gespecialiseerd is in het inblikken van groenten en soepen, zegt bij de
verscherpte keuringsvoorwaarden niet meer te kunnen concur-

ANTWOORDMOGELIJKHEDEN :

A. De directie gebruikt de verscherpte bepalingen als een dekmantel om overtollig personeel af te laten vloeien.

B. De keuringswet moet niet verscherpt worden als inderdaad blijkt
dat dit soort bedrijven daardoor personeel moet gaan ontslaan.

C. De overheid zal met steunverlening het bedrijf zoveel mogelijk
voor de verslechterde positie moeten compenseren.

D. Als een bedrijf niet kan zorgen voor een verantwoord produkt,
dan moet het maar verdwijnen.

Tabel 8.10.: Gefingeerd nieuwsbericht.
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onveilig voelen hun ergernis vaker zullen uiten door voor die onheuse toedichting te kiezen in plaats van voor andere
gen '.

Oplossin-

De empirische bevindingen blijken te stroken net deze ver-

onderstelling. Onder degenen die het industrie-onvriendelijke alternatief kiezen, is zowel de Angst voor (40.0) als de Dagelijkse
Bezorgdheid over gevaren van industriële veiligheid

(8.0) groter

dan onder degenen die de andere oplossingen voorstaan (37.3 resp.
6.8; a priori contrasten p. - 0,05 resp. p. - 0,004).
Een andere taak In het interview is ook In dit verband relevant.
Het betreft de gefingeerde situatie van een plotselinge huidziekte bij een vrouw die van Noord-Limburg naar Vlaardingen is verhuisd. Schrijft men deze toe aan de luchtvervuiling vanwege het
verkeer of aan die vanwege de Industrie; aan de verandering van
woonplaats of aan het zich gewoon niet veilig voelen bij al die
industrie? (Zie vraag 17, Bijlage III). Het ligt voor de hand te
veronderstellen dat degenec die zich erg onveilig voelen - ale er
van afreageren sprake is - de oorzaak vaker zullen zoeken bij de
mogelijke Industríele luchtverontreiniging

. De samenhang tussen

Angst en Dagelijkse Bezorgdheid enerzijds en het toeschrijven van
ziekte aan industríele luchtverontreiniging is zwak maar in statistische zin duidelijk aanwezig (r - 0,19 reap. 0,17)

8.2.2.

.

Discussie

In deze paragraaf

over

'omgaan met gevoelens van

onveiligheid'

gaat het uiteraard en in hoofdzaak over degenen die zich onveilig voelen, d.w.z. over degenen bij wie volgens de theorie het
wel of niet hebben van een perspectief van hoop belangrijk ia.
Valt er iets te zeggen over de vraag waar het koesteren van hoop
op verandering of verbetering van de bedreigende situatie mee samenhangt? De bedoelde hoopvolheid stoelt theoretisch gezien (cf.

*) Het kan overigens ook zo zijn dat men zich onder andere juist
door die bepaalde waarschijnlijkheid onveilig voelt. De vast
te stellen samenhang tussen deze 'kansschatting' en gevoel van
onveiligheid moeten we dan ook opvatten als een bovengrens
voor de hypothese 'afreageren van iets'.
**) Door een samenloop van omstandigheden is deze vraag hoofdzakelijk aan mannelijke respondenten voorgelegd.
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I 3.2.2.2.) op overwegingen en verwachtingen ten aanzien van verleden reap, toekomstige eigen mogelijkheden O D aan verbetering
van de situatie

te kunnen bijdragen. Alle uitspraken van tabel

6.1. beogen ook Juist deze specifieke Inhoud uit te drukken. Het
ontkennen van uitspraken die bijvoorbeeld

een positieve relatie

Inhouden tussen eigen actie en een ongunstig of negatief effect
daarvan blijkt dan ook niet het tegendeel van hoop te kenmerken.
Dat dergelijke uitspraken

(zie vragen

il:

Bijlage

Hoop-schaal

konden

III) niet

In

de

14/15 en 59: 4/5/6,

geeft steun aan de onderscheiding die Schulz

worden

opgenomen,

(1976) maakt

tus-

sen hoop, vrees, hulpeloosheid en hopeloosheid (zie f 4.2.4.).
Gezien de lage betrouwbaarheid van de Hoop-schaal is het niet mogelijk een duidelijk antwoord te geven op de vraag die aan het
einde van S 4.2.4. werd gesteld: in welke mate is hoop gebaseerd
op de eigen beheersbaarheid versus op vertrouwen in de mogelijkheden bij anderen.

Vanuit deze karakterisering van Hoop is het niet vreemd te constateren

dat

toekomst

(zie vraag 13, Bijlage III) vrijwel geen samenhang ver-

pessimisme

toont met het kenmerk

ten

aanzien

van

de

(maatschappelijke)

'hoop' (vergelijk ook Schulz' 'hopeless-

ness') .
Gezien de inhoudelijke koppeling van hoop aan actlemogelljkheden
verbaast het niet dat een algemene probleemgerichtheid een positieve samenhang vertoont met hoop, evenals overigens een negatieve samenhang met een neiging tot relativeren van milieuproblemen.
Gezien de lage betrouwbaarheid van de Hoop-schaal is het echter
niet mogelijk een duidelijk antwoord te geven op de vraag die aan
het einde van S 4.2.4. werd gesteld: in welke mate is hoop gebaseerd op de eigen beheersbaarheid versus op vertrouwen in de mogelijkheden bij anderen.
De gevonden negatieve correlatie tussen Verstrooiing Zoeken en Milieurelativering duidt er op dat afleiding zoeken bij een probleem
niet hoeft samen te gaan met het miskennen van dat probleem.

Beweringen

over

het

afreageren

van

gevoelens

van

onveiligheid

enerzijds en over het afreageren van andere ergernissen

op het

veiligheidsaspect anderzijds zijn in dit onderzoek nader bekeken.
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Voor het eerste Is enige grond gevonden. Gevoelens van onveiligheid blijken echter niet voort
kwesties die met

te komen uit onvrede met andere

Industriile bedrijvigheid

in verband

staan of

gebracht kunnen worden (als zouden zij vooral een middel zijn om
vla een omweg die andere ergernissen toch te ventileren). Voor
dergelijke beweringen kan geen voldoende aanwijzing worden gevonden. Ook bevindingen als de tamelijke sterke samenhang van de onveiligheidsgevoelens met de nelging om te verhulzen, pleiten tegen een dergelijke afreageer-hypothese.

Conclusies

Het al of niet probleemgericht in plaats van defensief omgaan met
of verwerken van gevoelens van onveiligheid ten aanzien van gevaren van industriële activiteiten hangt af van de mate waarin men
overtuigd is met eigen actie Iets aan verbetering van de situatie
te kunnen bijdragen. Degenen die deze hoop koesteren, hebben ook
een wat sterkere probleemgerichtheid in het algemeen.
Van een onterechte of overtrokken vljze van reageren op (gefingeerde) gebeurtenissen

betreffende

industriile

bedrijvigheid

in

het algemeen, is onder degenen die zich onveilig voelen in geringe mate sprake. De hypothese dat gevoelens van onveiligheid eigenlijk berusten op ergernissen over andere industriële of maatschappelijke problemen ondervindt daarentegen geen steun.
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9.

DE TYPOLOGIE VAN REACTIEPATRONEN OP DREIGING.

In dit hoofdstuk doen vij verslag van de poging om de theoretisch
verschillende wijzen van reageren op een dreiging In een typologie
onder te brengen. Wij hebben zoals In hoofdstuk 3 Is uiteengezet
binnen dit onderzoek theoretisch 5 oriëntaties of typen gecreëerd:
een Onbezorgd
Defensief

(0). een Accepterend

(A), een Veranderend

(D) en een Bezorgd (B) type. Het type V

(V), een

(Veranderend)

krijgt geen operationele Inhoud omdat het zich strikt genomen als
daadwerkelijke verandering van woonlocatie moet manifesteren maar
daardoor juist moeilijk In een steekproef is op te nemen. BIJ het
bezorgde type komen we dit aspect van verhuizing wel als een overweging tegen.
Zoals ook In hoofdstuk 3 Is uiteengezet, moet deze typologie worden beschouwd als een weergave van de theorie
De volgens de theorie essentiële
zich

kunnen voordoen, zijn

'In een notedop'.

combinaties van kenmerken die

'aangekleed' tot

een aantal min of

meer uitgesproken (proto)typen. Deze typen vormen het meetinstrument. Dit instrument

heeft een tweeledige functie:

1. Het Instrument biedt de mogelijkheid om op een efficiënte manier een beeld te geven van het vóórkomen van fundamenteel verschillende oriëntaties

en opvattingen met

betrekking

tot

de

kwestie van Industriële veiligheid. Het biedt ook de mogelijkheid om de resultaten met betrekking tot een aantal variabelen
(met name externe variabelen, dat wil zeggen extern aan het model. zoals afstand, sexe etc.) op een overzichtelijker en sprekender manier te presenteren dan mogelijk is met de metingen
van 'losse' kenmerken.
2. Het instrument kan gebruikt worden voor nadere validering van
de theorie. Door na te gaan of het score-patroon voor de verschillende typen op een aantal specifieke kenmerken overeenstemt

met

het

theoretisch verwachte

patroon

kan

een

indruk

worden verkregen van de (construct) validiteit van het theoretisch model.

In { 9.1. zal de mate van vóórkomen van de diverse typen worden
besproken. Hier wordt dus voornamelijk de eerste functie van de
typologie benut. Daarna zal In i

9.2. achtereenvolgens aandacht
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besteed worden aan de mate waarin de typen zich Inderdaad van elkaar onderschelden op de punten van eerste en tweede beoordeling,
veranderingebehoefte en wijze van omgaan met gevoelens van onveiligheid. Daar gaat het

dus voornamelijk

om de tweede

(valide-

rings-) fune tie van de typologie.
Aangezien het steeds om relaties van een deel met het geheel gaat,
zullen wij de voor de hand liggende veronderstellingen niet apart
vooraf formuleren.

Operationallsatles

De 4 typische reactiepatronen werden operationeel gemaakt

In de

vorm van een gefingeerd interview (zie vraag 21a, Bijlage III).

De onderstaande vier interviews werden kort na elkaar afgespeeld
op een bandrecorder. De helft van de banden liet een vrouwenstem
horen met als interview volgorde type A, B, D, 0, op de andere
banden werden 4 mannen gelntervieuwd met de volgorde type 0, D,
B, A . Elke respondent werd gevraagd zowel te zeggen met welk
standpunt hij/zij zich het meest kon identificeren als in wiens/
wier opvatting hij/zij zich het minst kon vinden.
De letteraanduidingen vóór de regels laten zien in welke zinnen
doorklinkt wat het type kenmerkt qua Eerste Beoordeling of beoordeling van dreiging (- DR), qua Tweede Beoordeling of beoordeling
van mogelijke beheersbaarheid (" BEH.), qua veranderingebehoefte
(- VER.) en qua wijze van omgaan met eventuele onveiligheidsgevoelens (- OMG.). We moeten hierbij wel bedenken dat de kracht
van deze aanpak met types Juist de samenhang tussen de beweringen
of zinnen is. Tijdens het afspelen van de bandjes werd de gesproken tekst ook schriftelijk aan de responenten aangeboden zodat men
kon meelezen.
De herkenbaarheid van de typen bleek bijzonder goed gezien de
snelheid waarmee de ondervraagden na afspelen van de bandjes zich
uitspraken voor één van de typen**).

*) De volgorde is vooral zo bepaald om een eventuele identificatie met type В of D alleen doordat de persoon dat type het
eerste ('primacy effect') of het laatste ('recency effect')
heeft gehoord zoveel mogelijk tegen te gaan.
**) De opnames met een vrouwenstem blijken niet tot een duidelijk
andere identificatie te hebben uitgenodigd dan die met een
mannenstem, noch onder vrouwen noch onder mannen. Er lijkt een
neiging te zijn om zich meer te Identificeren met een type
wanneer dat wordt verwoord door de sexe waarmee men het - zo
als wij in S 9.1.1. zullen zien - op voorhand vermoedelijk
niet zozeer vereenzelvigt. Deze verschillen zijn echter niet
significant.
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Onbatofld

( T y p · О)

'Mijnheer (Mevrouu), mg ik ь iet»

vragen?'

- C u e uw t a n g .
"Hit xnndt и van de vetlxgheui

hier tn oerband ^et de vuùiitri* en to9'

• Hat d* u d u a t n * hiatï B«do«lt u d i · raíÍLnadartjan «n tol
DR

Hou, v o l g a t i · m i j i a daar n u t i a i a aan da hand

BEB

r l a i e o ' · aijb. habban и dia bij da induatrU goad ondar controla

Voor aovar ar h i a r

Da vdilighaidaaaatragalen tija io icbarp dat ja da luna dat bat acht
DR

goad aia gaat, matig kunt varwaatloun.
'U taakt tick daar due nooxt druk over9'
- Nac hoor. ik tuet

Wat da induatrie betraft, voel ik m hier volkoaao

OHC

vaillg

Ik hou na niet wet zulke dingen bacig. Daarvoor vind ik hat

VU

mat belangrijk ganoag
Acceptarend (Type A)
"Mijnheer

(Nevrouu),

vragen9"

mag ik и uat

DR
OHC
BEH

- Jawel
"Vat vindt и van de veiligheid hiar tn verband met de inaiStne en 909"
• De veiligheid h i e r . . . , kijk, ik weet natuurlijk ook wal dat er hier
bepaalde d i n g a o kunnen gebeuren N a t u u r l i j k kan ar wal e e n · wat n u
gaan Haar J a , a l i j a h i e r woont dan паев j e dat op de koop t o e Ik
bedoel dat hoort nu оеавааі bij da Rijnvnd

OHC
BEH

- Nou.
die aullen er baat wel tijo, aaar ik vind dat je de n t u a t i e
v a t памп io*li dia ia. Ali je bepaalde voordalen v i l t baraikan, xul
j e a r v à t voor o v a r к м t e n hebben Dat 1 · nou aannaai zo

"ífilt M жеддеп dat er hier eigenlek

VER

дшеп echte gevaren

nijn9"

A l l a r g e n o e g t e g e n o v e r a t a a t , vind i k dan ook dat va baat wal b e p a a l 
de gevaarlijke induitneen hier kunnen toelaten
Defenliaf (Type D)
'Mijnheer (Mevrouu), mag ik и zete
- Jaseker

DR
BER

"Hit vindt и van de veiligheid hier m verband met de industrie en no9"
- Wat ik van de vailighaid vind'* Ali ja a m i g a ваваап » e t geloven
aitten не hier op aan aoort vulkaan. Dat lijkt вв toch wel wat over
dreven.
Ik vaat eigenlijk niet io goad wat ik ervan dankan Boet
"Denkt и dat er eigenlijk
9
dmk aver te raken "

TER
OHC

vmçen9"

. Nou ja, mata.

niets aan de hand г«, tenmínste niete στ je

Er hoeft van BIJ natuurlijk ό6ί mat mer induetrie

BEH

b i j t t konen Maar j a , j e kan d ' r toch ook n i e t da b a l e dag aan z i t 
t e n t e denkan Dan hab j a v o l g e n · n i j geen l e v e n м а г
Er valt tocb weinig aan te doan Naa, we Boeten aaar blij iijn dat

OHC

er al to lang nik· ematigi ia gebeurd en ar vardar вааг gewoon het
b e a t e van hopen
Betorgd (Type B)
"Mijnheer

(Mevrouu),

mag ik и uat

vragen'"'

- Gaat uw gang
"Uat vindt и van de veiligheid
- Ik bao blij dat u dat vraagt
DR

hier m verband met de industrie

en го9"

Ik aaak B C daar af en toe behoorlijk druk

over, ja All ik eraan dank wat ar allaaaal aii kan gaan dan slaat de
achnk B I J on 't hart
"V bent er dus niet gerust op

VER/OHG

9

"

- к««, ik ban er inderdaad m a t zo geruit op. Ik probeer de situatie xo'n

ВЕЯ

beetje bij te houden, aear volgen· BIJ horen we lang niet alle· wat er

DR

nia gaat, of bijna B I B gaat
dan een hoop aonaan denken

VER

Hat ia hier volgen· «ij veel gevaarlijker
Ik kan ae heel goed vooritelLcn dat je, al·

je allei tegen elluar afweegt, dat je dan liever ergens andar· vilt wo-
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Deze manier van operatlonallsatle van de typologie In de vorm van
Interviewfragmenten heeft een aantal voordelen. Allereerst wordt
zo steeds een geheel van opvattingen weergegeven, waardoor een
aantal min of meer tegenstrijdige uitspraken toch een samenhangende Indruk kunnen maken. Uit een aantal open gesprekken met bewoners

tijdens

een vooronderzoek

bleek dat dit soort

(en ook uit

ander

onderzoek)

'Inconsistente' opvattlngsystemen regelmatig

en ook systematisch voorkomen. Als tweede belangrijk voordeel van
de Interviewpresentatie geldt dat de respondent 4 In de kern verschillende opvattingen hoort verkondigen die echter alle op zich
genomen en beluisterd ook een redelijke Indruk maken. Uit vooronderzoek bleek dat door de gelijktijdige presentatie niet alleen
een zeer herkenbare en realistische weergave van standpunten werd
bereikt, maar vooral ook de kwalitatieve verschillen tussen de
standpunten onderling zeer werden verhelderd. Een nadeel van deze
aanpak kan zijn, dat mensen gedwongen zijn te kiezen voor één van
de vier opvattingen zonder de mogelijkheid van nuanceringen. In
de Instructie kan hiertegen echter worden gewaarschuwd door het
benadrukken van het relatieve van de keuze: het gaat om de sterkste identificatie van de aangeboden mogelijkheden.
We kunnen ons afvragen of de respondenten wel op de hele inhoud
van de interviews hebben gereageerd of op een enkele passage daaruit. Wanneer dit voor de verschillende

respondenten telkens een

ander gedeelte zou zijn per interviewfragment dan zouden we weinig

systematische

verbanden met

de

typologie

kunnen

verwachten

hetgeen, zoals uit dit hoofdstuk zal blijken, zeker niet het geval is. Een andere mogelijkheid

is dat de respondenten

telkens

bepaalde afzonderlijke beweringen uit de interviewfragmenten het
meest in 't oog springend zouden vinden. Om dit na te gaan werden
de Interviewfragmenten

'verknipt' tot drie uitspraken die te ze-

men bijna de hele inhoud van een interviewfragment bevatten (zie
bijlage IV, vraag A7 en antwoordformulier E ) . Ook deze losse uitspraken werden aan de respondenten ter beoordeling voorgelegd. Als
bovenstaande veronderstelling juist zou zijn, dan zouden met deze
losse uitspraken de keuzee van de respondenten van hun 'favoriete'
type eenvoudig moeten kunnen worden voorspeld. Met een statistische techniek die juist dit beoogt

(discriminantanalyse), bleek

dit echter slechts in 50% van de gevallen mogelijk. Opvallend was
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hierbij

verder

dat

er

geen

slechts één type Instemmend

*)

den
van

enkele

losse

bewering vas

en al de andere afwijzend

waarmee
reageer-

. Dit onderstreept nog eens het belang van de presentatie
de verschillende

typen als een

geheel van opvattingen dat

een proces van reageren beschrijft.

9.1.

9.1.1.

DE TYPOLOGIE EN VERSCHILLEN DJ GEVOELENS VAN ONVEILIGHEID

ббгкошеп van verschillende typen van (on)velllgheld

r/'TiFoioeiï

/

LZZ
7 I

\

D I E I G I I C

0 H С А А Ж

P E 1 S 0 0 I 5 -

1 E 5 U L T A I I T E

I t N H E l I E N

B Z B I Z 1 S B Ж i » H Г I D

In Rijnmond

Is onder Omwonenden

(dat vil zeggen degenen vonend

binnen 4 km afstand van de grote industriële

locaties) gemeten

met de typologie \<& van de bevoners onbezorgd, zij vinden het

*) Een voorbt-eld zijn de afzonderlijke afspraken "Ik veet niet
goed vat ik van die industriële veiligheid moet denken" en
"We moeten gevoon blij zijn dat er zolang niets emgstigs is
gebeurd en er verder maar het beste van hopen". Als er een
som-score voor deze belde typisch als defensief bedoelde uitspraken
vordt
berekend,
scoren
de
verschillende
typen
(zie § 9.1.1.) S 0 - 10.33, SiA - 9.91, JE - 11.12 en 5^ - 9.02.
Gemiddelde scores > 10 duiden op instemming, gemiddeld scores
< 10 op afvijzing.
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gevaar vervaarlooebaar

(zie tabel 9.1.). Een derde is bezorgd en

een kwart wordt gekenmerkt door een defensieve houding. Het Idee
dat dergelijke risico's nu eenmaal bij de voordelen van hetzelfde
gebied horen (accepterende houding), leeft bij 28Z van de Inwo
ners. Voor Rotterdam-C wijken de cijfers voor de onbezorgde en
accepterende reactie nauwelijks af van de regio Omwonenden. Het
aantal bezorgden neemt hier lichtelijk toe en het aantal dat een
defensieve houding aanneemt, neemt lichtelijk af van Rotterdam-C
naar Omwonenden.
De chi 2 voor de betreffende subtabel 'type χ woongebied' Is ove
rigens statistisch gezien van geen betekenis (p - 0,10).

REGIO

TYPE

Omwonenden

Rotterdam-C

Onbezorgd (0)

1«

( 51)

14Z

(10)

Accepterend (A)

28Z

(103)

29Z

(21)

Defensief (D)

24 X

( 88)

33*

(24)

Bezorgd (B)

35Z

(125)

24X

(18)

100Z

(367)

100Z

(73)

Tabel 9.1.: Voorkomen van de verschillende typen reacties In de
belde Rijnmond-regio's (tussen de haakjes de absolute
aantallen).

Welke verschillen zijn er bij het vergelijken van de nadere afstandsschlllen

binnen Rijnmond? Tabel 9.2. geeft

het

voorkomen

van de vier typen per woonafstand binnen de regio Omwonenden nauw
keuriger weer. We vinden hier In plaats van een langzame toename
van bezorgdheid en afname van defensie het patroon terug dat we
In hoofdstuk 7 het 'deuk'- effect noemden. Getoetst op grond van
de verklaring die ve daar opperden, bleek de frequentie van het
voorkomen van typen D en В in de eerste drie schillen te verschil
len: op 0,5 - 1 km woonafstand treffen we wat meer defensie aan
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WONAFSTAND (IN KM)

<0.5

TIPE

.c1.5-1

1-2

2-4

Rotterdam-C

Onbezorgd (О)

14

20

13

12

14

Accepterend (А)

27

27

26

31

29

ΓΊ7-

"Sb-,

23

25

33

38

31

25

Defensief (D)

4

Bezorgd (B)

L ! _. ___ iJ

Totaal (N)

100Z (59) 100Z

2

100Z (92) 100Z (99) 100* (73)

Tabel 9.2.: Percentage van voorkonen van de 4 typen per voonafstand
in Rljnnond.

dan dichterbij of Iets verder af waar de bezorgdheid iets groter
is (chi* - 8.23; ρ - 0,02 voor het omlijnde deel in tabel 9.2.).

Voordat we nu verder nagaan hoe de 4 typen
theoretische

belangwekkende

opzichten

in allerlei andere

gekenmerkt

kunnen worden,

gaan we na hoe instemming met en afwijzing van de vier gefingeer
de standpunten of gevoelens zich verhouden. Uit tabel 9.3. (een
ongewone kruistabel vanwege de ongelijke alternatieven per kolom)
valt af te lezen dat het onbezorgde type en het bezorgde type el
kaar wederzijds als het meest tegengesteld zien. (De chi 2 voor de
tabel is 83.88 ρ < 0,001 na aftrek van de vrijheidsgraden voor de
lege diagonaal). Vooral het bezorgde type is in dat opzicht daarin
zeer uitgesproken

(77Z). Wat het defensieve type betreft valt op

te merken dat het zowel de bezorgde als onbezorgde houding kan af
wijzen of - anders gezegd - zich in beide nog enigszins kan her
kennen. Een deel laat merken dat het zich in elk geval niet in de
onbezorgde opstelling herkent, een deel dat het zich ook duidelijk
niet bezorgd voelt.
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INSTEMMING MEI TYPE
AFWIJZING
VAN TYPE

Onbezorgd

Onbezorgd
Accepterend

20

Defensief

26

Bezorgd

54

Totaal

Accepterend

1
1
1
1

100Z (65)

41
"~l
1
1
36
1

Defensief

Bezorgd

44

77

23

19

4

21

1004 (124)

33

ioo:

(113) 100X (136)

Tabel 9.3. : Verband tussen Inetemming met en afwijzing van de
verschillende standpunten/gevoelens betreffende
onveiligheid van industriële activiteiten.

Ook op grond van deze tabel kan een poging gedaan worden het percentage duidelijk 'verontrusten' en 'nlet-verontrueten' onder de
bevolking van Rijnmond te schatten. Tot de nlet-verontrueten kan
men degenen links van de linker stippellijn In tabel 9.3. rekenen,
In totaal 26Z; tot de verontrusten (op grond van een vat strakker
criterium) degenen rechts van de rechter stippellijn: 31Z. Gezien
de verschillen In deze tussen Omwonenden en Rotterdam besproken
aan het begin van deze paragraaf, zal dit laatste percentage voor
Omwonenden Iets hoger en In Rotterdam-C dienovereenkomstig lager
zijn.

BIJ vergelijking van mannen en vrouwen op Instemming met een type blijkt dat er wat dit betreft aantoonbare, zij het geen sterke verschillen zijn (zie tabel 9.4.). Mannen blijken zich lichtelijk meer In de onbezorgde of accepterende Rljnmonder te herkennen, vrouwen voelen zich vervanter met het defensieve type zowel
als met het onbezorgde standpunt (chi2 - 9.1; ρ - 0,03).
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MANNEN

TYPE

VKODWEN

Onbezorgd

19

11

Accepterend

31

25

Defensief

22

30

Bezorgd

28

34

1001 (203)

Totaal

100Z (237)

Tabel 9.4.: Percentages van voorkomen van typen onder
mannen en vrouwen.

TYPOLOGIE

Onbezorgd

Accepterend

Defensief

Bezorgd

(A)

(D)

(B)

48.8

41.6

40.7

40.3

0,001

37.8

28.8

30.6

28.9

0,007

(0)

LEEFTIJD
WOONBUUR IN
RIJNMOND

Tabel 9.5.: Verschillen In gemiddelde leeftijd en voonduur tussen
typen.

In tabel 9.5. staan de gen'.ddelde leeftijden en voonduur (in Rijnmond) weergegeven per' type. Een a-posteriori toets (Scheffé) laat
zien dat het onbezorgde type ifwijkt van de rest en gemiddeld beduidend ouder Is. Dit komt ook tot uitdrukking in de voonduur. We
kunnen slechte speculeren over de betekenis hiervan. Een interpre„ a f e als "door ervaring vijs geworden" lijkt bij de absoluut gezien ook tamelijk lange voonduren voor de overige typen niet zo
voor de hand

te liggen. In opleldlngs- en (gedeeltelijk daarop
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gebaseerd) welstandniveau verschillen de typen onderling niet sig
nificant. Ook wat betreft burgerlijke staat zijn er geen duide
lijke verschillen.

In tabel 9.6. staat de verdeling weergegeven van de typen onder
degenen die wel respectievelijk niet werkzaam zijn in het Euro
poort

(Botlek-gebied), Onder degenen die in het betreffende ge

bied werken, komen relatief iets meer onbezorgde en accepterende
typen voor

en

iets minder

defensieve

reacties. De

verschillen

zijn echter niet significant (Chi2 • 2.12; ρ - 0,55).

ONBEZORGD

ACCEPTEREND

DEFENSIEF

BEZORGD

(0)

(A)

(D)

(B)

35

13

Werkzaam in
Europoort/Во tlek

Niet werkzaam in
Europoort/Botlek

(13.7)

12

(36.8)

39

( 9.8)

(32.0)

22
(23.2)

37
(30.3)

25
(26.3)

34
(27.9)

Tabel 9.6.: (Relatief) voorkomen van de typen bij degenen die
wel respectievelijk niet werkzaam zijn In het
Europoort/Botlekgebied (tussen haakjes de rijper
centages) .
Tot slot de vraag in welke mate de verschillende gevoelens van on
veiligheid ook 'tot uitdrukking komen' in partijpolitieke voorkeur
vraag 75, bijlage III).

Er blijkt een lichte oververtegenwoordi

ging van het onbezorgde type onder het CDA en W D

en een lichte

oververtegenwoordiging van het bezorgde type onder de kiezers voor
de PvdA. Het bezorgde type is daarnaast echter wel sterk overver
tegenwoordigd in 'klein links' (PSP, PPR en CPN te zamen).
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Verschillen tussen typen in gevoelens van onveiligheid

YS/ / s s / / Ά
Y/y
'У/Л
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Hoe scoren de verschillende typen nu op de variabelen Angst, de
Dagelijkse

Bezorgdheid

en het

Relatief

Belang

van

Bezorgdheid

over gevaren van industríele veiligheid? Het zou stroken met de
theorie wanneer de typen in deze volgorde zich steeds bezorgder
toonden: 0 < A < D < B. In tabel 9.7. zijn de nodige

gegevens

bijeengebracht. De typen gedragen zich volgens verwachting: type
В

lijkt

inderdaad

op

de verschillende

specifieke

metingen

van

beleving van onveiligheid duidelijk hoger te scoren dan type 0
en A, D zit er tussen in. De verschillen tussen В en 0 zijn daar
bij groot. Bet omgekeerde patroon doet zich min of meer voor bij
de Dagelijkse Tevredenheid zowel absoluut als relatief bezien.
Deze

resultaten

daardoor

een

zijn dus conform de verwachtingen

ondersteuning

van

het

theoretische

en betekenen
raamwerk

in

hoofdstuk 3. Niet voorspeld, maar wel de moeite van het vermelden
waard is het scorepatroon op de totaalscore van alle bezorgdheden
minus de vier

'veiligheidsltems' (zie tabel 6.2.). Voor type 0,

A, D en В zijn de gemiddelde scores resp. 30.1, 39.1, 42.0 en
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GQOEDELD RtVZAU FER ГГРЕ
A-prlOTl
—
VARIABELE ( l a n g t )

—

^

^

^

^

—

contraat
(HA ••. В

Onba-

Acctp-

Defan*

B·-

urgd

tarad

alaf

toTgd

(0)

(A)

(D)

<»)

27.3

33.«

36.9

50.2 p ^ 0,001

«.8

5.4

7.3

9.9

13.8

12.7

16.2

19.8

p . < 0.001

9.5

7.«

7.2

7.3

Pj · 0 , 0 2

11.6

9.2

9.0

7.9

p. - 0,002

Gault gavoal van onvailighald (8-72)
D a g a l i j k a a BazorgdtMld ( 0 - 1 6 )

p ^

0,001

l a l a t l c f Halang Dagalijkaa
Bazorgdhald (0-100)

D a g a l i j k a a Tavradanhald

(0-12)

R e l a t i e f l a l a n g Dagalijkaa
Tavradanhald

(0-100)

Tabal 9 . 7 . : Gafllddalda nlvaaua van gevoelene van ( o n ) v a l l l g h a l d TOOT da
d l v e r a e typan.

45.β (ρ < 0,001). Bezorgdheid of liever onbezorgdheid over indus
triële veiligheid staat kennelijk niet los van de mate van allerlei andere bezorgdheden. In S 7.1.3. is deze kwestie kort bediscussieerd.

DiscuBsie

De 4 typische wijzen van reageren op (on)veiligheid die in hoofdstuk 3 op theoretische gronden verden onderscheiden, blijken ook
empirisch duidelijk te onderschelden: een onbezorgd
cepterend

(A), een defensief

(0), een ac-

(D) en een bezorgd (B) type. De in-

tensiteit van gevoelens van onveiligheid, het relatief belang er-
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van temidden van allerlei andere zaken waarover men zich In zijn
dagelijks leven druk kan maken zowel als het tegendeel (dagelijkse tevredenheid over veiligheid en relatief belang daarvan) blijken tussen de typen te variëren zoals verwacht: In de volgorde 0,
A, D, В wordt het gevoel van onveiligheid sterker en tevredenheid
zwakker.
Opvallend Is dat het onbezorgde type zich ook op allerlei andere
gebieden tamelijk onbezorgd toont.
Vergeleken met wat we daarover in S 6.2.4. concludeerden, stemmen
de bevindingen over het
redelijk goed

ббгкотеп van gevoelens van onveiligheid

overeen met

de verdeling van de typologie. Hier

stellen we vast dat ongeveer een kwart van de bevolking duidelijk
'niet verontrust' Is (zie tabel 9.3.) terwijl In hoofdstuk 6 bleek
dat ook ongeveer een kwart zich enigermate tot sterk veilig zegt
te voelen. Daarentegen Is het percentage duidelijk verontrusten
(- type Bezorgd) ongeveer 30Z, hetgeen hoger Is dan het percentage
dat zich enigermate tot sterk onveilig zegt te voelen (ong. 20%).
Aangezien de typologie echter geen Intensiteit meet, maar alleen
de aard van gevoelens van onveiligheid vaststelt, zijn deze bevin
dingen niet met elkaar In tegenspraak.

9.1.4.

Conclusies

Zich onveilig voelen en zich onveilig voelen Is (minstens) twee.
Achter een bepaalde mate van zich (on)velllg voelen kan êin van
4 wezenlijk verschillende reactiepatronen schuil gaan: Onbezorgd,
Accepterend, Defensief, Bezorgd. In het Rijnmondgebied

komt dit

op het volgende neer: Onbezorgd Is ongeveer 142 van de bevolking.
Bezorgd voelt zich ongeveer een derde. Voor een kwart

Is er In

meerdere of mindere mate sprake van een defensieve, probleemrelatlverende reactie op het gevoel In zijn veiligheid of gezondheid
bedreigd

te worden. Bij de resterende personen

tenslotte, ruim

een kwart, treffen we een accepterende houding aan.
Mannen Identificeren

zich meer dan vrouwen met het accepterende

of tot het onbezorgde type, vrouwen meer tot het bezorgde of defensieve

type. Wat

betreft

opleidingsniveau,

welstandniveau

en

burgerlijke staat werden geen significante verschillen tussen de
typen geconstateerd. Wel bleek het onbezorgde type gemiddeld wat
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ouder dan de rest. Verder bleek het niet uit te naken of men In,
dan vel
slotte

bulten
bleek

er

het

Europoort/Botlek-gebied

een

werkzaam

lichte oververtegenwoordiging

was. Ten

van het be

zorgde type onder de kiezers voor de PvdA. Het bezorgde type Is
sterk oververtegenwoordigd onder klein links.

9.2.

DE TYPOLOGIE EN SPECIFIEKE COMPONENTEN VAN HET SITE-MODEL

9.2.1.

Aspecten van Eerste en Tweede Beoordeling

/ /t

IPOLOCII

/y

'Φίτ
γ///; ; л
D ί E I С I « G
F E I S O O H S -

У////А

l E S O l T A B T E

S E B H E I I E B
B E E E E I S B A A K B E I D

Eén van de theoretisch belangrijke constructen Is het begrip Eerste Beoordeling: de beoordeling, zowel cognitief als affectief,
van

een eventuele

dreiging. Verechlllen

In dit

opzicht

zouden

vooral moeten blijken tussen het bezorgde (- B) en het onbezorgde (• 0) type. Het defensieve (™ D) en het accepterende (• A) type zal qua mate van ervaren of beoordeelde dreiging daar doorgaans
tussenin zitten, soms zal een duidelijk contrast vervacht kunnen
worden tussen type В en D vs. 0 en A. Voor een aantal metingen
over aspecten van eventuele dreiging, die ook In hoofdstuk 7 de
revue gepasseerd zijn, zullen we hier nagaan in hoeverre de typen
corresponderen met de verschillende beoordelingen daarvan.
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Degenen die zich het meest Identificeren met type В geven desge
vraagd inderdaad

te kennen het meest

last te hebben van lucht

verontreiniging, gevolgd door type D. Degenen die zich Identifi
ceren met het onbezorgde of accepterende type blijken van lucht
verontreiniging

ook

hebben (X. - 2,5, X

duidelijk

de minste

hinder

ondervonden

te

- 2,5, IL - 2,7, JL « 3,1 op schaal 1 - nooit

- i » Ja, vaak; ρ < 0,001).

Alhoewel we geen uitspraak kunnen doen over kennis in het alge
meen

(zie i 7.1.З.), vervacbten we wel dat het bezorgde type В

op de afzonderlijke vragen naar kennis vaker het Juiste antwoord
zal weten te geven dan de overige 3 typen. Dit zou stroken met
de bevinding in { 7.2.1. betreffende het

'effect' van kennis op

zich, waarbij voor de kennisvraag over LNG bleek dat er een lich
te positieve samenhang was tussen kennis en gevoelens van onvei
ligheid. Deze verwachting blijkt terecht, ing een van de gevallen
is er een omgekeerd effect: het bezorgde type geeft even vaak of
vaker dan de overige typen het correcte antwoord.
In de reeks van β stoffen wijst het bezorgde type duidelijk vaker
dan anderen (met name vaker dan het onbezorgde type) de werkelijk
kankerverwekkende

stoffen

aan

(met

uitzondering

van

'asbest'

waarvan vrijwel iedereen veet dat het carcinogeen is). Dat stik
stof, kwik, koolmonoxide en nicotine niet kankerverwekkend zijn,
weet type В even vaak niet of wel als de overige drie typen. Ab
soluut gezien weet overigens hooguit 20Z dat kwik en nicotine niet
carcinogeen zijn. Van de betekenis van het bord 'Verplichte Route
Gevaarlijke Stoffen' is type В beter op de hoogte dan de overige
typen

(p. - 0.06). Dit verschil bestaat vooral doordat van die

overige typen het onbezorgde type dit bord duidelijk minder vaak
weet thuis te brengen. Daarentegen blijkt de vraag wat LNG is ook
voor type В te moeilijk, of zijn de antwoordaltematleven

even

misleidend als voor de anderen: slechts BZ weet het Juiste ant
woord. Van eventuele maatregelen die zouden zijn genomen om geva
ren voor omwonenden ten gevolge van industriële veiligheid te beperken, veet type В niet meer af dan de andere typen (zie vraag
34, Bijlage III); voor zover hij ervan veet voelt hij zich er ech
ter vaker dan anderen niet veiliger door. Tenslotte blijkt type В
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niet vaker dan anderen op de hoogte te zijn van de invoering van
een nieuw alannsysteem voor de burgerbevolking op Rozenburg.
Samengevat blijken deze bevindingen ook conform de conclusie uit
een beperkt

overzicht van studies omtrent

het terrein van publieke ongerustheid

de rol van kennis op

ten aanzien van nucleaire

energie: "... empirical support Is lacking for the arguments that
(1) oppositions stems foro Ignorance, and (2) greater information
will change attitude" (Kasperson et al., 1980, p. 19).

Gezien de aard van het type A Is te vervachten dat het een relatief sterkere feitelijke betrokkenheid bij Industríele bedrijvigheid zal hebben. Wat betreft een ideile betrokkenheid bij het belang van de industrie zal niet alleen type A maar ook type O vermoedelijk hoger scoren dan het defensieve of bezorgde type. Tabel
9.6. geeft weer in welke mate de diverse typen door een zekere
financiële afhankelijkheid van de petro- of chemische
worden gekenmerkt

industrie

(vraag 73, Bijlage III; het betreft hier uit-

sluitend de werkhebbenden onder de ondervraagden). Opvalt dat het

TYPOLOGIE"

FINANCIËLE AFHANKELIJK-

Onbe-

Accep-

Defen-

HEID PETRO- EN CHEMISCHE

zorgd

terend

slef

Bezorgd

Niet afhankelijk

54

51

79

66

Indirect of ten dele

33

31

12

26

Volledig afhankelijk

13

18

9

8

INDUSTRIE

Totaal Ζ (abe. Aantal)

lOOZ (24) 100X (74) 100Z (58) 100 /65)

a) chi 2 - 13,65; ρ - 0,04

Tabel 9.6.: Mate van financiële afhankelijkheid van de petro- of
chemische industrie voor de 4 typen van omgaan met gevoelens van (on)veiligheid.
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defensieve type vaker dan de andere qua Inkomen van de petro- of

*).

chemische Industrie niet afhankelijk Is

In zwakke mate Is zoals

verwacht het accepterende en onbezorgde type vaker ten dele of vol
ledig financieel afhankelijk van de petro- en chemische Industrie
dan het defensieve en bezorgde type (chi2 • 13,65; ρ · Ο,ΟΑ).

Onder degenen die zich bezorgd voelen of die zich defensief heb
ben Ingesteld,

Is de ook Ideële betrokkenheid, gemeten als een

oriëntatie op het economische belang van Rijnmond als geheel (zie
de operatlonallsatle In

{ 7.2.1.3.) duidelijk lager dan bij het

onbezorgde type (het a priori contrast OA versus DB Is voor elk
van de 3 belang-uitspraken significant: p. < 0,001).

Bij de eerdere bespreking van sexeverschlllen In gevoel van onveiligheid In hoofdstuk 7 Is gebleken dat verschillen In waardeoriëntatie, zoals zojuist ook tussen de typen werd vastgesteld,
van groot belang zijn. Dergelijke verschillen in waarden komen er
op neer dat de voor- en nadelen balans van een bedreigde activiteit naar de nadelen-kant

overhelt. In termen van onze theorie

noemden wij dat een 'demand to change' of veranderingsbehoefte.
We vervachten ook dat type В en D (vooral echter type B) door een
sterkere veranderingsbehoefte worden gekenmerkt dan het onbezorgde
of accepterende type. Dit blijkt duidelijk zo te zijn. Tabel 9.9.
laat dit zien. Type D en В stemmen duidelijk vaker in met de uit
spraak.' "Het is beter in een gebied buiten de Rijnmond te wonen"
en minder vaak in met de bewering: "Als ik de voordelen en nadelen
van het wonen hier in de Rijnmond met al zijn industriële activiteiten op een rijtje zet, dan vind ikzelf de voordelen toch wel
opwegen tegen de nadelen".

*) Wanneer de verschillende niveaus van afhankelijkheid als een
rangorde worden opgevat, is een non-parametrische toets uit te
voeren van de veronderstelling dat alle typen tot één en dezelfde populatie behoren. Deze Kruskal-Wallis test geeft dan
voor de gemiddelde rangpositie van type 0: 116, type A: 125,
type D: 94 en type B: 107 een chi 2 van 7.56 (p - 0,02).
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GEMIDDELD NIVEAU PER TYPE

Onbe-

Ассер-

Defen-

Be-

A priori

INDICATOR VAN VERANDERINGS-

zorgd

terend

sief

zorgd

contrast

BEHOEFTE a)

(N-55)

(N-103)

(N-91)

(N-118) OA ve. DB

"Bulten Rijnmond
Is beter"

4,0

4,0

4,3

5,4

p. < 0,001

4,6

4,9

4,2

3,5

p.<

"Voordelen wegen niet
tegen nadelen op"

0,001

a) 9 puntsschaal; 1 " zeer beslist mee oneens.

Tabel 9.9.: Gemiddelde mate van Instemming met beweringen over verhouding
voor-/nadelen van Rijnmond voor de 4 verschillende typen ge
voelens van (on)velllgheld.

Gegeven een dergelijk veranderingsbehoefte nu komt de vraag aan
de orde welke mogelijkheden oen heeft om daaraan tegemoet te ko
men. Conform de theorie zullen het defensieve type en het onbe
zorgde

type In beheersbaarheid

van de andere

twee verschillen.

In tabel 9.10 st&an de desbetreffende gegevens vermeld. Het gaat
om de z.g. Verwschte Beheersbaarheid, als meetinstrument bespro
ken In $ 7.1.1., en om de z.g. Directe Beheersbaarheid en Hoop,
besproken In § 8.1.
Duidelijk blijkt hier het defensieve en het bezorgde type zoals
verwacht van het onbezorgde en accepterende type te verschillen
In verwachte beheersbaarheid. In termen van de z.g. Directe Be
heersbaarheid worden de verwachte verschillen echter niet aange
troffen.

Hoop

op

verbetering

of

verandering

situatie, de theoretisch volgende mogelijkheid

van

de

bedreigde

tot beheersbaar

heid, Is - zoals op grond van hypothese 8 verwacht moest worden
- meer kenmerkend voor het bezorgde dan voor het defensieve type
(p, <0,005), maar de verschillen zijn absoluut genomen gering.

240

GEMIDDELD NIVEAU PER TTPE
Onba~

Accep-

Dafan-

AARD VAK

zorgd

terend

sief

Be
zorgd

BEHEERSBAARHEID

(»-55)

(N-103)

(N-91)

(N-IIB)

3.07

3.07

3.14

2.97

Venaebte Beheerabaarheld
Directe Behearabaarheld

(n.e.)

,ь>

Hoop
a) A-priori contraat Cunen ОА ал DB.
b) De hoop-nadng la bij typa 0 es A niet van toapasslng.
Tabel 9.10.: Von en mata waarin de verschillende typen beachlkken over
mogelijkheden aan bedreigende s i t u a t i e te beheersen.

9.2.2.

A s p e c t e n van h e t omgaan met g e v o e l e n s van

onveiligheid
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In de paragraaf hiervoor zagen ve dat gevoelens van onveiligheid
vooral ontstaan als men de mogelijkheid tot verandering of beheer
sing van een bedreigend gevonden situatie gering schat. Volgens
hoofdstuk 3 Is hoop een theoretisch laatste mogelijkheid van be
heersbaarheid: het bepaalt of de ervaren onveiligheid zich uit of
onder de oppervlakte blijft. Allereerst Is dan ook te verwachten
dat het defensieve type D net het overwegend onderdrukte gevoel
van onveiligheid meer dan het bezorgde type В In zal etemmen met
een defensieve oriëntatie op milieuproblemen, deze

meer zal re-

lativeren of bagatelliseren. De gemiddelde acores zijn JL - 40.4;
X

- 34.7; Х_ - 32.6 en 5L · 26.2. Het a priori contrast tussen

D en В Is significant

(p. < 0,001). Opvallend

en verrassend

is

echter de hoge score van het onbezorgde type op de schaal milieu
relativering.
Het is interessant om na te gaan of de verschillende

typen van

reacties op Industriële (on)velligheld samenhangen met de neiging
van mensen om in hett algemeen op een bepaalde vijze op problemen
te reageren. Zoals in S β.2. verd beschreven, werden in dit onder
zoek vier van dergelijke
bleemgericht,

'copingstijlen' vastgesteld, n.l. pro

optimistisch,

verstrooiingzoekend

en

steunzoekend

(vraag 44, bijlage III). In tabel 9.11 wordt weergegeven of de
typen ook in deze opzichten van elkaar te onderschelden zijn.
Uit deze tabel blijkt dat alleen wat betreft de probleemgerichte
en probleemrelativerende neiging om in het algemeen met problemen
om te gaan er tussen de typen duidelijke verschillen zijn te con
stateren. A-posteriori toetsen wijzen uit dat het type В ook in 't
algemeen meer probleemgericht is dan Type 0 en Type D (en Type А
meer dan Type 0 ) . Type 0 blijkt in 't algemeen het meest optimis
tisch. De andere verschillen zijn niet significant.

In de literatuur zijn aanwijzingen te vinden (zie Kanner et al.,
1981) dat de beleving van positieve en negatieve zaken, plezier
tjes

('uplifts') en

ergernissen

('hassles') in het

leven niet

onafhankelijk van elkaar zijn. Twee soorten functies kunnen wor
den onderscheiden. Verondersteld kan worden een soort van 'ondersteunings'-mechanisme:

bij voldoende

'uplifts' kunnen

'hassles'

worden verdragen. Veel positieve of plezierige gebeurtenissen
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TYPOLOGIE

VERWERKINGSSTIJL

Onbezorgd

(range)

Accepterend

(0)

(A)

Defensief
(D)

Bezorgd

Probleemgericht

10.1

11.3

10.6

11.6

(4-16)

(64)

(118)

(110)

(133)

9.3

8.9

8.5

8.6

(63)

(121)

(112)

(134)

Optimistisch
(3-12)
Verstrooiing-

6.2

6.8

7.0

6.8

zoekend (3-12)

(53)

(98)

(93)

(114)

β.5

9.1

8.9

9.0

(62)

(119)

(113)

(132)

Steunzoekend
(4-16)

ρ(F)

(B)

Tabel 9.11.: Gemiddelde scores van de vier typen op een aantal vijzen
om in 't algemeen met problemen om te gaan. Tussen haakjes
de aantallen respondenten.

zouden dus als een soort vsn reservoir (zie figuur 3.3.) kunnen
dienen waaruit men de energie put om bewust of alert met gevoelens
van onveiligheid om te gaan. Dit zou betekenen dat het in tabel
9.7. geconstateerde verschil tussen het bezorgde type (B) en het
defensieve type (D) op Dagelijkse Bezorgdheid (9.9 resp. 7.3) zou
moeten corresponderen met een hoger resp. lager niveau van Algehe
le Dagelijkse Tevredenheid (opgeteld over alle 34 mogelijke bron
nen van tevredenheid

of gebeurtenissen waaraan men enig plezier

heeft beleefd; zie vraag 14, Bijlage III). Een alternatieve rede
nering is dat

'uplifts' worden gezocht als compensatie voor ge

voelens van onveiligheid, als een vorm van afleiding of verstrooi
ing. Een dergelijk defensief compensatiemechanisme doet vervachten
dat

de

gemiddelde

score

voor Algehele

Dagelijkse

Tevredenheid

juist hoger zal zijn bij type D dan bij type B.
Tabel 9.12. laat de betreffende gegevens zien. Geen van beide me
chanismen blijkt

duidelijk werkzaam. Het beeld verandert

echter

wanneer naar mannen en vrouwen afzonderlijk wordt gekeken. Voor
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BEZORGD TYPE

Dagelijkse Bezorgdheid

9.9 (Ν - 134)

DEFENSIEF TYPE

7.3 (Ν - 109)

ρ

0,001

Algehele Dagelijkse
Tevredenheid

76.9 (Ν -

45)

71.5 (Ν -

48)

(η.β.)

Tabel 9.12.: Correspondentie tussen niveaus van Dagelijkse Be
zorgdheid en niveaus van Algehele Dagelijkse Te
vredenheid.

vrouwen zijn de gemiddelde niveaus van Dagelijkse Tevredenheid f,
-

79.4; X- - 88.2; voor mannen lijkt dit Juist omgekeerd Sp -

74.0; 3L - 52.2. 'Uplifts' zouden derhalve voor vrouwen de onder
steuningsfunctie, voor mannen eerder de compensâtlefunctie kunnen
vervullen.

In ( 8.2. werd hypothese 9 besproken over het afreageren van bepaalde ergernissen op het aspect van industriële veiligheid. Een
dergelijk effect bleek daar niet aantoonbaar. Ook bij de typologie blijkt

hiervoor

geen steun te vinden: het

defensieve

type

verschilt van het bezorgde type, naast uiteraard de ergernissen
die betrekking hebben op industriële veiligheid

(zowel voor man-

nen als vrouwen B > D , p. <0,001) en die welke betrekking hebben
op de veiligheid van het milieu in het algemeen, alléén in de
twee die de

(kern)bewapeningsproblematlek

mannen als vrouwen: В > D, p. < 0,01)

betreffen

(zowel voor

*)

*) Zo men al de veronderstelling wil opperen dat de ergernis
over de kernbewapening zich een uitweg zoekt als ergernis of
bezorgdheid over industriële veiligheid, dan is daarvoor geen
steun te vinden wanneer ve deze hypothese toetsen zoals eerder in % 8.2.1. De correlatie tussen dagelijkse bezorgdheid
over en angst voor gevaren van industriële activiteiten met
ultpartialiseren van de ergernis over (kem)bewapenlng is
0,43.
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In welke mate leiden gevoelens van onveiligheid zelf tot bepaal
de reacties? Als we het onbezorgde en accepterende type hierbij
betrekken als een soort referentiegroep dan valt op dat het be
zorgde type duidelijk meer geneigd ia zich kwaad te maken, een
klacht in te dienen of te verhuizen dan de andere typen. Tabel
9.13. geeft voor de A typen de frequenties per antwoordmogelljkheid alsook de toets of de i

typen gekenmerkt worden door een

verschillende gemiddelde mate van geneigdheid tot kwaad maken,

GENEIGDHEID TOT

Klacht indienen

Kwaad maken

0

INTENSITEIT

4

1. Ja, vaak

A

D

В

11

11

16

0

4

A

3

a)

Verhuizen

D

В

О

A

D

В

10

11

6

3

4

10

10

24

35

2. Ja, wel eens

13

21

21

36

16

31

25

44

7

3. Nee, nooit

69

58

58

42

64

50

55

37

67

67

51

44

14

10

10

16

16

10

В

20

20

21

11

175 176 147

123

4. Niet bedreigd/
Niet van toe
passing

Kruskal/Vallis-H:

199 175 170 136

193 170 167 135

Niveau signifi
ρ < 0,001

cantie:

ρ < 0,001

ρ < 0,000

a) Zie vragen 55, Bijlage IV.
Tabel 9.13.: Frequentie van neiging tot bepaalde reacties per type gevoel
van onveiligheid en toets op verschillen dienaangaande tussen
typen.

klacht

indienen

of verhulzen. Bij

rij-gevljze

vergelijking

is

de ordening steeds monotoon toe- of afnemend In de volgorde 0,
A, D en B. Alleen wat betreft de neiging om met mensen in de
buurt gezamenlijk iets te ondernemen blijken er geen duidelijke
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verschillen; ongeveer

70Z van elk type heeft die nelging nooit

gehad. Van degenen die zich onveilig voelen

(type B) heeft 26Ï

naar eigen zeggen een enkele of meerdere keren ook daadwerkelijk
Iets ondernomen, tegenover 13Z van type D, 12Z van type A en 9Z
van het onbezorgde type.

In het Interview werd gevraagd wat de reactie zou zijn als zich
onder de woningen in de wijk waar de persoon zelf woonde een situatie van ernstige bodemverontreiniging zoals In Lekkerkerk zou
voordoen (Is de vorm van een open vraag gesteld). Van de uiteenlopende reacties komt

'een alternatief zoeken, bijvoorbeeld ver-

huizen' relatief het meest voor (zie tabel 9.14.); van het onbezorgde type, zo blijkt, zou 26Z, van type A 29Z, van het defensieve type 44Z en van het bezorgde type 30Z daartoe besluiten.
De chi 2 voor de tabel type χ reactie

(verhuizen of anderszins)

is echter niet significant.
Mocht

een verplichte

route voor het

transport

van

gevaarlijke

stoffen zo verlegd worden dat deze vlak langs de eigen woning zou
gaan lopen dan lijkt de helft van de ondervraagden door eigen ac
tie daar iets tegen te willen ondernemen. Deze reactie komt voor
bij 32Z van degenen die zich over het algemeen niet bezorgd maken,
47Z van het type A zowel als van D en bij 59Z van degenen die zich
bezorgd tonen. De Chi 2 voor de tabel: reactie (eigen actie of an
derszins) χ type is 18.4 (p - 0,008).

Discussie

In dit hoofdstuk is een meetinstrument, de typologie, besproken
waarmee wij beogen de vier theoretisch verschillende soorten ge
voelens van onveiligheid

op een korte en eenvoudige manier

te

kunnen vaststellen. In i 9.2. zijn wij nagegaan hoe de 4 typen
als geheel zich verhouden tot de afzonderlijk gemeten samenstel
lende delen: aspecten van eerste en tweede beoordeling als ook
aspecten

van

omgaan met

gevoelens van

onveiligheid.

Op

enkele

punten geven de bevindingen aanleiding tot discussie.
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LEKKERKERK (I)

REACTIES*'

Bang/angstlg/onzeker voelen/
Vervelend vinden

4

In paniek raken/ontzettend bang
zijn/geen uitweg vinden

6

Alternatief zoeken b.v. verhulzen

TRANSPORT (II)

11

33

7

Niet in paniek raken/rationaliseren

2

1

Berusting

7

9

Verontwaardiging, kwaad zijn op...

9

4

Genoegdoening eisen/straffen

6

2

Hopen dat anderen probleem oplossen

2

2

Eisen dat anderen probleem oplossen

8

2

Door eigen actie probleem verkennen, aanpakken

11

49

Er la géén probleem/géén dreiging

6

10

Overige antwoorden, onduidelijk

4

2

Weet niet/geen Idee

2

1

Sociale steun zoeken

100Z (443)

100Z (443)

a) De antwoorden waren de reactie op een open vraag. De antwoorden werden
achteraf door een aantal onafhankelijke beoordelaars gecodeerd.
Tabel 9.14.: Reacties op acute confrontatie met twee (hypothetische) bedreigende situaties van: I. Bodemverontreiniging zoals bij
Lekkerkerk, en II. Verlegging van verplichte route transport
gevaarlijke stoffen naast eigen woning.

Het onbezorgde en accepterende type blijken minder last te hebben
van luchtverontreiniging dan het bezorgde en defensieve type. Deze relatief lage scores voor type 0 en A lijken moeilijk toe te
schrijven aan een ten opzichte van D en В feitelijk lagere bloot-
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stellingeduur, waardoor bijvoorbeeld gewenning kan zijn opgetre
den. De gemiddelde woonduur in Rijnmond is achtereenvolgens voor
0 - 37,8, A - 28,8, D - 30,6 en voor В 28,9 jaar (zie tabel 9.5.).
Afgezien nog van het feit dat type A met eenzelfde 'hlnderscore'
als O korter in Rijnmond woont, gaat het absoluut gezien in alle
i

gevallen om ongeveer 30 Jaar of meer. Uit het oogpunt van ge

wenning kunnen er, lijkt ons, weinig verschillen meer worden ver
wacht tussen een woonduur van 30 en 40 Jaar. Hellicht heeft echter
de zinsnede aan het einde van 0: "Ik hou me niet met zulke dingen
bezig. Daarvoor vind ik het niet belangrijk genoeg" vooral oudere
mensen aangesproken.
De rol van feitenkennis blijkt conform wat we eerder concludeer
den. Voor zover er een effect is, gaat dit tegen de veronderstel
ling in als zouden degenen die zich bezorgd maken (dit doen door
dat zij) minder goed weten wat er aan de hand is. Op een aantal
punten blijkt het alerte/bezorgde type vaker een feit te kennen,
maar in andere gevallen onderscheidt het zich qua kennis weer niet
van de overige typen.
In directe materiële belanghebbendheid bij de bedrijvigheid van de
petro- of chemische industrie onderscheidt vooral het defensieve
type

(en in mindere mate het bezorgde type) zich van de andere

door een overwegende financiële onafhankelijkheid. Ideëel gesproken is het beeld niet veel andere: zowel het defensieve als het
bezorgde type zijn minder dan de andere georiënteerd op het economisch belang van de Rijnmondse industrie. De balans van vooren nadelen van het wonen in Rijnmond helt voor hen zogezien meer
naar de nadelen over. Deze bevindingen geven enige steun aan de
stelling, besproken in { 4.1.3. onder de antecedente factor 'commitment', dat het zinvol is te onderscheiden naar commitment 'effecten' op het proces van Eerste Beoordeling

(waarmee we hierbo-

ven van doen hebben) en die op het proces van Verwerking of herbeoordeling. De geringere ideële oriëntatie op het

(economisch)

belang van Rijnmond onder type В en D lijkt niet opgevat te moe
ten worden als een effect van herbeoordeling.
Van een effect van 'reappraisal' is mogelijkerwijs wel sprake in
een ander opzicht. Desgevraagd

geeft namelijk het

type В of D

minder dan het type 0 of A te kennen het gevoel te hebben voor
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het wonen In Rijnmond als een plaats met een ongewenste blootstel
ling aan gevaren gekozen te hebben (zie vraag 20, Bijlage III).
Tabel 9.15 laat zien dat het type В ook wat betreft de ervaren
keuzevrijheid

ten aanzien van zijn/haar eigen stad of dorp

In

Rijnmond het meest negatief oordeelt.

TYPOLOGIE

GEVOEL GEKOZEN

Onbe-

Accep-

Defen-

Be-

TE HEBBEN

zorgd

terend

slef

zorgd

4.8

A.7

4.1.

3.3

5.1

5.6

5.0

4.2

I voor wonen In
Rijnmond

a )

II voor stad/dorp
waar Ik nu woon

a) p 2 <

0,001

b) p 2 <

0.005

Tabel 9.15.: Ervaren keuzevrijheid In het wonen (op de huidige)
plaats) in Rijnmond voor de verschillende typen van
onvelllgheldsbelevlng.
Wat de beoordeling van de diverse eigen mogelijkheden tot beheers
baarheid betreft, laat de meting van de z.g. Directe Beheersbaar
heid geen verwachte verschillen zien: qua belemmeringen om te ver
hulzen naar een plaats met minder IndustrlEle gevaren blijkt er
geen verschil In onmogelijkheden of onbeheersbaarheid dienaangaan
de tussen het bezorgde en defensieve type enerzijds en het onbe
zorgde en accepterende type anderzijds. Een meer algemene vraag
overigens naar de belemmeringen om te verhulzen naar een andere
stad of dorp In Rijnmond als dat om een of andere reden nodig zou
zijn (zie vraag 22-2, Bijlage III), laat zien dat type В en D wat
dat betreft wel minder mogelijkheden zien dan type 0 en Α (X
5.8; X

»

- 5.8; JL - 5.0.; L· - 5.0; a priori contrast OA ve. DB:

p. < 0,02). In § 8.1.2. Is bediscussieerd dat bij nader Inzien
gegeven de aard van de dreiging slechts geringe verschillen In
termen van Directe Beheersbaarheid mogen worden vervacht.
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Zoals voorspeld, verschilt het bezorgde type van het defensieve
type in de mate van hoop op verandering of verbetering van de als
bedreigend ervaren situatie. Als die hoop ontbreekt, is de nelging
tot defensief, probleemrelativerend gedrag sterker. De geneigdheid
tot

'milieurelativering' blijkt

overigens niet

alleen samen te

hangen met de specifieke, op Industriële veiligheid gerichte, nelging tot het defensieve gedrag van type D. De problemen die erin
gerelativeerd vorden, blijken zodanig van aard dat zij kennelijk
ook het standpunt van het onbezorgde type raken. De veronderstelling lijkt gewettigd dat er hier sprake is van een zeker afreageren van gevoelene van veiligheid. Degenen die zich zeer veilig
voelen, nemen wellicht een wat negatieve houding aan tegenover degenen die die mate van veiligheid betwisten. Men zou dat kunnen
opvatten als een overreactle. In dit verband past mogelijk ook de
bevinding dat type 0 significant lager scoort dan de andere typen
op de meting van 'algemene inzichtelijkheid'; en significant meer
gekenmerkt kan worden door de probleenoploasingsstijl 'optimisme'.
Het duidt op een ambivalente houding van geen problemen zien en
geen problemen willen zien. Hier is dus 1л de toekomst enige epeclflcering van of aanvulling op het meetinstrument gewenst.

Wat betreft de algemene neiging om op problemen te reageren (copIngstijlen), blijken er verschillen tussen de typen. Type В is het
meest probleemgericht en type 0 is het meest optimistisch, ziet de
minste problemen. De nelging om in het algemeen verstrooiing te
zoeken blijkt type D echter niet significant sterker te vertonen
dan type В (a-priori contrast D vs. Β: η.β.).
Bij tabel 9.12 bespraken we de mogelijke relatie tussen Dagelijk
se Bezorgdheid (in verband met industriële veiligheid) en een Algehele Dagelijkse

Tevredenheid. Deze

relatie bleek bij vrouwen

anders dan bij mannen. Dit suggereert een voor de sexes mogelijk
verschillende rol van 'uplifts' in het proces van omgaan met onveiligheidsgevoelens bij vrouwen en mannen.

Kanner et al. (1981)

rapporteren enkele onderzoekingen waarin bij vrouwen een positieve correlatie bleek te bestaan tussen aantal vermelde plezierige
ervaringen en psychische symptomen van angst en bezorgdheid, bij
mannen

echter geen of een negatieve

correlatie daartussen werd
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vastgesteld. Een verklaring voor deze eveneens differentiële bevinding, waarbij overigens geen onderscheid werd gemaakt tussen
wel of niet defensief omgaan met stress, geven de auteurs echter
niet.

Onder degenen die zich onveilig voelen

(type B ) , blijkt de nei-

ging tot bepaalde acties ter verbetering van de situatie sterker
dan bij de overige typen. Ook daadwerkelijk heeft het bezorgde
type het meest ondernomen. Het is opvallend dat er een relatief
geringe verhuisgeneigdheid
bestaan wanneer

relatief groot percentage
een dergelijk

onder het

defensieve

daar direct naar wordt

type blijkt

te

gevraagd, maar dat een

(44Z) onder het defensieve

type voor

(vlucht)gedrag kiest wanneer het nadrukkelijk met

een (fictieve) dreiging

(zoals Lekkerkerk) geconfronteerd wordt.

Het zou dan ook opgevat mogen worden als een aanwijzing dat er
bij dat type inderdaad op de achtergrond

een conflict

aanwezig

is, dat zich echter niet gemakkelijk manifesteert.

Conclusies

In dit hoofdstuk is nagegaan in hoeverre een meetinstrument

te

ontwikkelen is dat zowel het eindresultaat als de processen die
eraan ten grondslag liggen beknopt weergeeft. De vier theoretisch
verschillende soorten gevoelene van (on)veiligheid blijken op een
eenvoudige wijze valide met behulp van een typologie te kunnen
worden gemeten. (De intensiteit zelf van deze gevoelsmatige oriëntatie wordt met deze typologie niet gemeten). Zo kan worden vastgesteld of de mate waarin iemand zich veilig of onveilig voelt
behoort bij een 1. onbezorgde, 2.

een accepterende, 3. een defen-

sieve of 4. een bezorgde reactie.

De verschillende typen laten zich als volgt typeren:
Het onbezorgde type voelt zich veilig en is niet bezorgd over mogelijke gevaren van Industriële activiteiten. De relatieve tevredenheid met de veiligheid van de woonomgeving is groot. In geval
van een acuut gevaar in de industrie denkt men zich te kunnen
redden. Van luchtverontreiniging heeft hij nauwelijks last en het
wonen in de Rijnmond vindt men niet slechter dan ergens anders.
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In het algeneen Is men weinig probleemgericht, daarentegen doorgaans eerder tamelijk optimistisch. Wat achtergroadkenmerken betreft

Is dit type relatief wat ouder, zijn er meer mannen dan

vrouwen onder en zijn er wat politieke affiniteit betreft relatief
veel CDA en W D aanhangers ouder.
Het accepterende type is weinig bezorg over de veiligheid van Industriële activiteiten. Men is relatief tevreden over de veiligheid van de woonomgeving. Het economisch belang van de Rijnmond
wordt relatief hoog ingeschat en men vindt het in de Rijnmond beslist niet slechter wonen dan ergens anders. Van luchtverontreiniging heeft hij/zij relatief weinig last. In het algemeen is men
geneigd problemen probleemgericht te behandelen. Er zijn iets meer
mannen dan vrouwen onder degenen die zich door dit type voelen
aangesproken.
Bij het defensieve type zijn de gevoelens van onveiligheid en de
dagelijkse

bezorgdheid

ten aanzien van

industriële

activiteiten

relatief hoog. Hoop op verbetering in dat opzicht heeft men nauwelijks. Van luchtvervuiling zegt men wel last te hebben. Het economische belang van de Rijnmond wordt niet erg hoog Ingeschat. Men
is geneigd In het algemeen problemen niet direct aan te pakken en
zal bij een acute dreiging de situatie vermoedelijk het meest willen ontvluchten. Onder dit type zijn relatief meer vrouwen dan
mannen.
Het bezorgde type toont sterke gevoelens van onveiligheid en een
tamelijk grote dagelijkse bezorgdheid ten aanzien van de veiligheid

in de industrie. De relatieve

tevredenheid

daaromtrent

is

laag. Men heeft echter een gegronde hoop dat de situatie (uiteindelijk) zal kunnen verbeteren. Van luchtverontreiniging

(met name

stank) zegt men relatief vaak last te hebben. De kennis van bepaalde veiligheidsaspecten
is relatief wat

(ten aanzien van gevaarlijke stoffen)

groter. Het economisch belang van de Rijnmond

wordt niet zo groot geacht. Men vindt het wonen in de Rijnmond
duidelijk minder aangenaam dan daarbuiten. In geval van een daadwerkelijke

gevaar vanwege

industriële

activiteiten

acht

men

de

mogelijkheden om zich, al dan niet met behulp van derden, in veiligheid te brengen niet erg groot. In het algemeen is men geneigd
bij problemen deze doelgericht te benaderen. De politieke affiniteit ligt in het algemeen meer bij de PvdA. Meer vrouwen dan mannen vallen onder dit type.
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HET VERVOLGONDERZOEK: VERANDERINGEN IN DE VEILIGHEIDSBELEVING

In de voorgaande hoofdstukken werd herhaaldelijk vastgesteld dat
de opzet van het hoofdonderzoek zeer weinig mogelijkheden bood om
iets van de 'dynamiek' van het veiligheidebelevingsproces te weten
te komen. Wel is met het dynamische karakter van het model voortdurend

rekening

gehouden bij de interpretatie van de gegevens.

Gezien de complexiteit van het SITE-model met de verscheidenheid
aan processen en factoren die alle van Invloed geacht worden op
het resulterende gevoel van onveiligheid, zou men kunnen vermoeden
dat een momentopname een te onvolledig beeld geeft van de veillgheidebeleving.
In dit hoofdstuk richten we allereerst de aandacht op de vraag van
de stabiliteit van de veiligheidsbeleving. Met dit doel werd precies een Jaar na het verzamelen van de gegevens voor het hoofdonderzoek een

(beperkte) nameting gepland. Daarbij

lag vooral de

nadruk op een mogelijke verschuiving in de tijd van het relatieve
belang van de problematiek rondom industriSle activiteiten (en met
name het aspect van de veiligheid) in de ogen van de Rljnmonder.
De gegevens voor deze nameting werden, verdeeld over drie weken,
verzameld in mei 1983. Een gedeelte van deze gegevens werd reeds
beschreven in hoofdstuk 6 (zie met name tabel 6.6). Een verdere
beschrijving wordt gegeven in S 10.1.

Enkele weken na deze meting

(op 13 Juni 1983) deed zich op het

AKZO-terrein in de Botlek een felle ethyleen-brand voor, waarbij
overigens geen slachtoffers vielen en ook geen giftige stoffen
vrijkwamen. (Zie bijlage V ) . Deze gelegenheid werd aangegrepen om
na te gaan of een dergelijke specifieke en niet alledaagse gebeurtenis van invloed is op de veiligheidsbeleving van de omwonenden.
Daarom werd besloten om zo spoedig mogelijk (dat was in de periode
van 20 t/m 22 Juni 1983) een tweede nameting uit Fe voeren. Hierbij werden ook een aantal metingen verricht op het gebied van informatie en media. Voorts werd er om na te kunnen gaan of eventuele effecten blijvend waren na een paar maanden nog een derde
nameting uitgevoerd (in de periode van S t/m 7 september 1983).
De resultaten worden beschreven in § 10.2.

Van deze belde gelegenheden tot herhaald onderzoek werd tenslotte
ook gebruik gemaakt om nog enkele mogelijkheden

tot verbetering

van het bestaande Instrumentarium te onderzoeken. In grote lijnen
verd het SITE-model nog eens geoperationaliseerd.

Er werden bij de nametingen In feite twee vragenlijsten gebruikt:
één voor MEI en één, op een aantal punten daarvan afwijkend (vooral wat betreft de vragen over het AKZO-Incident) voor JUNI en SEPTEMBER. Beide vragenlijsten zijn als bijlage (reep. Bijlage VI en
Bijlage VII) opgenomen.
De gegevens werden verzameld door de gecentraliseerde telefonische
enquêtedienst van de NSS te Den Haag. Er werd gekozen voor telefonische vraaggesprekken vanwege de relatief korte organisatietijd
en de relatief lage kosten. In het algemeen, dat wil zeggen uitgezonderd

zeer bijzondere

resultaten

van

(persoonlijke)

telefonische

onderwerpen,

enquêtes niet

blijken

noemenswaardig

de

af te

wijken van die van post- of face-to-face enquêtes (zie Nederhof,
1981). Wel zijn er per telefoon grotere beperkingen wat betreft de
complexiteit

van de te stellen vragen. In ons geval hebben we

daarom bijvoorbeeld moeten afzien van de typologie-meting zoals
die met ЪеЬиІр van gefingeerde interviewfragmenten in het hoofd
onderzoek werd uitgevoerd.

De steekproeven waren qua opzet identiek aan die in het hoofdon
derzoek. Ook nu werd een stratificatie toegepast aan de hand van
de

'afstandsschillen'

zoals die

eerder

werden

vastgesteld.

De

steekproeven verden op aselecte wijze getrokken per 'schil', maar
nu uit het bestand van particuliere telefoonabonnees in het Rijn
mondgebied.

Per

meettljdetlp

(mei,

juni,

september)

werd

een

nieuwe steekproef getrokken.
In tabel

10.1. staan een aantal gegevens betreffende de steek

proeven weergegeven. Zoals uit deze tabel blijkt verden in de me
tingen van JUNI en SEPTEMBER alleen personen uit de eerste vier
afetandsschillen

betrokken

omdat

een

eventueel

effect

van

het

AKZO-incldent naar verwachting verder weg niet of nauwelijks merk
baar zou zijn. De response rate van 63% tot 71Z is iets lager dan
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AANTAL PERSONEN
STRATIFICATIE
CRITERIUM

Mei '83

Juni '83

Sept. '83

Omwonenden:
Schil 1:

0 - 0,5 lm

46 ( 60)

27 ( 50)

22 ( 40)

Schil 2:

0,5 - 1 lm

82 ( 60)

58 ( 50)

58 ( 40)

Schil 3:

1

- 2 1»*)

18 ( 60)

19 ( 50)

19 ( 40)

Schil 4:

2 -

A km

88 ( 60)

71 ( 50)

58 ( 40)

Rotterdam-C: 4 -

8 km

45 ( 60)

-

-

Totaal
Response rate

281 (300)
66Ï

175 (200)
71Z

157 (160)
63X

*) Door een procedurefout verden In schil 3 naar verhouding te
weinig gesprekken gevoerd.
Tabel 10.1.: Verdeling van de gesprekken over de afstandschlllen
voor de drie metingen (tussen haakjes de geplande
aantallen).

In het hoofdonderzoek

(daar: 81Z). Dit Is te verklaren uit het

feit dat nu niet gebruik werd gemaakt van een van te voren rondgestuurde aankondlglngsbrlef.

10.1.

STABILITEIT VAN DE VEILIGHEIDSBELEVING

Door na te gaan wat het relatieve belang Is dat men hecht aan de
problematiek

rondom

de

Industriële

veiligheid

op

verschillende

tijdstippen kan een eerste Indruk worden verkregen van de stabiliteit van de velllgheldsbelevlng. Om deze reden werd bij leder
van de drie nametingen de top-15, zoals die tijdens het hoofdonderzoek naar voren kwam, uit de ergemlssenlljEt

(de zogenaamde

'hassles') aan de respondenten voorgelegd met dezelfde Instructie
als tijdens het hoofdonderzoek

(dat wil zeggen' een score op een

vijfpuntsschaal van "erg druk om gemaakt In de laatste paar maanden" tot "helemaal niet druk om gemaakt In de laatste paar maanden").
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In tabel

10.2. staan de items gerangschikt naar hun gemiddelde

score op ieder van de vier meettijdstippen. Laten we de meting
van juni '83 hier nog buiten beschouwing omdat deze mogelijkerwijs te veel onder invloed staat van Éin specifieke gebeurtenis,
namelijk het AKZO-incident. (In de volgende paragraaf wordt echter
op dat mogelijke effect afzonderlijk ingegaan).
Het is dan opvallend hoe gering de verschuivingen in de tijd zijn.
Dat geldt met name ook voor de specifieke industrie-Items (items
It, 8, 10 en 11). Slechts twee, hooguit drie items laten een verschuiving zien die enigszins van betekenis is. Dat is het item 3
("wereldwijde aantasting van het milieu") dat aan belang blijkt te
hebben ingeboet. Verder bet item 6 ("stijgende kosten van levensonderhoud") dat daarentegen is geklommen en tenslotte het item 13
("onzekere financiële

toekomst") dat eveneens, maar veel minder

duidelijk, meer aandacht krijgt.
Deze verschillen op de drie items zijn tussen mei '62 en mei '83
ook statistisch duidelijk aan te tonen (t-toets: ρ < .001). Tus
sen mei

'83 en sept.

'83 zijn er geen beduidende

verschillen;

d.w.z. er ie over die periode gezien geen sprake van een zich
verder voortzettende trend.

Samengevat blijkt de bezorgdheid over het milieu in het algemeen
af te nemen. Daarentegen blijft de bezorgdheid over de specifie
ke milieu- en veiligheidsproblemen van de Rijnmond

onverminderd

relatief hoog hetgeen een indicatie is van de stabiliteit in de
veiligheidbeleving. Ook in het algemeen overheerst het beeld van
stabiliteit in datgene wat de mensen bezighoudt (tenminste op ge-

*)
aggregeerd niveau)

. Dat blijkt ook uit een hoge score op Ren

dali's maat van concordantie: W - 0,92 (op een schaal van 0 tot
1, berekend over de rangscores van de kolommen 1, 2 en 4 ) . Vol
gens de corresponderende chi-quadraat

test

(Chi2 » 35.95) bete

kent dit een significante associatie op < 0,001 niveau.

*) Aangezien iedere persoon slechts op één tijdstip werd ondervraagd, is een eventuele verschuiving binnen de personen niet
na te gaan.
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BRON VAN BEZORGDHEID*

MEI '82

MEI '83

JUNI '83

SEPT.'83

1. misdadigheid op
straat

2.39 (1)

2.73 (1) 2.69 (1)

2.6A (1)

2. toenemende bewapening
in de wereld

2.22 (2)

2.37 (3)

2.37 (2)

2.59 (3)

3. wereldwijde aantasting van het milieu

2.19 (3)

1.87 (7)

1.61 (11)

1.99 (8)

milieuverontreiniging door bedrijven

2.18 (4)

2.30 (4)

2.17 (4)

2.41 (4)

5. bedreiging van gezondheid door luchtverontreiniging

2.12 (5)

2.19 (5) 2.07 (5)

2.22 (5)

6. dreiging van een
kernoorlog

2.02 (6)

2.02 (6)

2.10 (6)

7. stijgende kosten van
levensonderhoud

2.01 (7)

2.53 (2) 2.37 (3)

2.61 (2)

8. etankcvertast t.g.v.
industriële bedrijven

1.99 (8)

1.75 (9)

2.00 (7)

9. gevaren van het verkeer

1.73 (9)

1.62 (10) 1.65 (10)

4.

10. vervoer van gevaarlijke stoffen
11. lume op een ernstig
ongeluk in de petrochemisahe industrie

1.98 (6)

1.73 (9)

1.58 (10) 1.27 (13) 1.26 (13)

1.58 (11) 1.61 (11) 1.87 (8)

1.91 (9)
1.24 (13)

1.80 (10)

12. ziekte van een
familielid

1.52 (12) 1.49 (12) 1.51 (12)

1.41 (12)

13. onzekere financiële
toekomst

1.29 (13) 1.87 (8)

1.57 (11)

14. geluidshinder v.h.
verkeer

1.16 (14) 0.85 (14) 0.87 (14) 0.87 (14)

15. tegenvallende prestatie opleiding

-

1.88 (7)

0.73 (15) 0.79 (15) 0.61 (15)

a) De schaal loopt van 0-4; 362 < N < 365. De scores zijn niet per
schil gewogen aangezien hier geen representativiteit voor op
staat. Tussen haakjes staan de rangorde scores.
Tabel 10.2. Rangordening van 15 bronnen van bezorgdheid/bedreiging
voor omwonend vergelegen op 4 tijdstippen.
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10.2.

HET AKZO-INCIDENT EN GEVOELENS VAN (ON) VEILIGHEID

10.2.1.

Effecten op gevoelene van onveiligheid

Het mogelijke effect van het AKZO-ongeluk werd aan de hand van
een aantal metingen nagegaan. Eerst zullen deze metingen hieronder worden beschreven.

Operatlonallsatles
De meting van Dagelljkste Bezorgdheid bestond net als in het
hoofdonderzoek uit de somscore van de Items 4, 6, 10 en 11 In
tabel 10.1. De betrouwbaarheid (CoëffIclënt-Alpha) van deze score was voor de nametingen te zamen 0,73. Een score voor Gevaarlijkheid werd verkregen door de som te nemen van het 2 (na hercodering) en Ae item van vraag 2 in Bijlage VII. Deze twee items
zijn de voor het bezorgde en onbezorgde type meest karakteristieke uitspraken (zie ook sub Operationalisatle, hoofdstuk 9 ) . Ze
correleren onderling 0,33. De Bezorgdheid over een mogelijk Ongeluk in de Petrochemische industrie (item 11 in tabel 10.2.) werd
vanwege de aard van het AKZO-incident ook nog apart bekeken.
Tenslotte werd gekeken naar de schatting van de Kans (" 1 op de
.... jaar") dat een dergelijk ongeluk als bij AKZO zich in de komende Jaren in Rijnmond, wellicht ook met ernstiger gevolgen, opnieuw zal voordoen (zie vraag 13 in Bijlage VII).
Resultaten

In tabel 10.3. staan de gemiddelde scores op de metingen voor de
verschillende

tijdstippen weergegeven. Waar mogelijk

is daarbij

onderscheid gemaakt tussen de groep die wel en niet iets had gehoord, gezien of gelezen over het AKZO-ongeluk

(zie vraag 8 in

Bijlage VII). Veruit de meeste mensen bleken minstens enigszins
op de hoogte te zijn.
Toetsen we de gemiddelde scores op de variabelen Dagelijkse Bezorgdheid, Gevaarlijkheid en Bezorgdheid Ongeluk Petrochemie tussen MEI, JUNI (bekend) en SEPT. (bekend) dan blijkt er alleen voor
laatstgenoemde variabele van een zeer zwak verschil

sprake kan

zijn (p(F) - 0,07). Bekijken ve de groepen die zeggen niet bekend
te zijn met het AKZO-voorval dan zijn er, zoals wel te verwachten
was, in termen van de drie variabelen geen effecten van het AKZOIncldent te constateren.
De antwoorden op de kansvraag, die alleen was gesteld aan mensen
die te kennen hadden gegeven tenminste enigszins op de hoogte te
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MEI '83
VARIABLE (range)

BEKENDHEID
MET AKZO
INCIDENT

ja
Dagelijkse Bezorgdheid
(0 - 16)

6.9
(N-236)

nee

Ja
Gevaarlijkheid
(2 - 14)

9.8
(N-235)

nee
ja

Bezorgdheid Ongeluk
Petrochemie (0 - 4)

1.6
(N-236)

nee

Ja

Kans op Herhaling
(Eens per aantal jaren)

nee

JUNI '83

SEPT.'83

7.0

7.7

(N-155)
7.1
(N- 20)

(N-107)
7.0
(N- 50)

9.6

9.4

(N-155)
9.7
(N- 20)

(N-107)
9.4
(N- 50)

1.9

1.9

(N-155)
1.8
(N- 20)

(N-107)
1.6
(N- 50)

6.9

11.4
(N- 88)
n.v.t.

(N-122)
n.v.t.

Tabel 10.3.: Gemiddelde mate van gevoelene van onveiligheid vóór en
ná AKZO-incident.

zijn geweest van het AKZO-voorval) laat tussen JUNI en SEPT. nameting wel een significant verschil zien (p (T) - 0,02).
Tenslotte is het deel van de steekproef dat afkomstig is uit Rozenburg en uit de onmiddellijke omgeving (N-57) vergeleken met de
rest (N-118). Dat leverde bij de JUNI-meting alleen voor de Dagelijkse Bezorgdheid voor Rozenburg en direct omgeving een wat hogere score op (7.8 vs. 6.7; ρ - 0,06). Dit geringe verschil was in
SEPT. niet meer terug te vinden.

We zouden samenvattend kunnen concluderen dat het AKZO-voorval op
gevoelens van onveiligheid

in zijn algemeenheid geen noemswaar-

dige effecten heeft gehad. Noemenswaardig is daarentegen wel het
effect bij op het AKZO-voorval nadrukkelijk toegespitste metingen,
namelijk de beoordeling van de kans op herhaling van een derge
lijk incident in Rijnmond. Dat juist de meting van dit specifie
ke aspect wEl en die van andere, meer omvangrijke evaluaties niet
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beïnvloed lijkt te zijn, geeft steun aan de opvatting dat risicobeleving een ingewikkeld affectief en cognitief proces is dat niet
gereduceerd kan worden tot of vereenzelvigd kan worden met kansschattingen e.d.

10.2.2.

Informatiebronnen en gevoelens van onveiligheid

Publiciteitsmedia

worden

in het verband van

veiligheidsbeleving

regelmatig genoemd als een van de belangrijkste bepalende factoren wat betreft het optreden van gevoelens van onveiligheid. Alhoewel deze conclusie met betrekking tot berichtgeving over industriële gevaren nauwelijks op specifiek daarop gericht
zoek berust

onder-

(en er uit ons voorhanden onderzoek ook geen steun

voor blijkt; zie bijv. Gunter & Wober, 1984), is om een dergelijke suggestie goed op waarde te kunnen schatten een uitgebreid
en gecompliceerd

onderzoek nodig. We hebben ons beperkt tot het

stellen van enkele vragen over de media naar aanleiding van de
AKZO- gebeurtenis.

Allereerst werd gevraagd of en zo ja, hoe men in eerste instantie
op de hoogte was geraakt van het AKZO-ongeluk met als antwoordmogelijkheden: (1) zelf gezien, (2) van anderen gehoord, (3) via de
T.V.; (4) via de radio; (5) via de krant of (6) op een andere manier (zie Bijlage VII, vraag 10). De keuze van antwoord bleek niet
samen te hangen met de scores op verschillende

metingen van as-

pecten van veiligheidsbeleving die hierboven (zie tabel 9.3.) werden onderscheiden. Dat wil zeggen, geen van de (eerste) bronnen
van informatie (Inclusief de media) had een aantoonbaar sterker of
zwakker effect op de veiligheidsbeleving.

Verschillen kwamen wel aan het licht bij de antwoorden op de vraag
waardoor de mening over het incident uiteindelijk naar eigen zeggen het meest werd bepaald (met dezelfde antwoordmogelijkheden als
hierboven;

zie Bijlage

VII, vraag

12). De betreffende

gegevens

staan in tabel 10.4. Voor de zuiverheid zijn ook hier alleen de
antwoorden gebruikt van de respondenten uit de JUNI-steekproef; de
gegevens van de SEPTEMBER-steekproef zijn veel meer retrospectief
en dus waarschijnlijk minder betrouwbaar.
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BRON

DAGELIJKSE

GEVAAR

BEZORGD

KANS OP

BEZORGDHEID

LIJKHEID

HEID ONGELUK

HERHALING

Zelf

7.6 ( 8)

9.6 ( 8)

2.0 ( 8)

Ів.б*^)

Anderen

7.1 (15)

10.3 (15)

1.6 (15)

4.2 (13)

T.V.

9.2 (31)

10.4 (31)

2.4 (31)

5.5 (28)

Radio

5.6 (16)

9.9 (16)

1.8 (16)

4.5 (13)

Krant

A.B (18)

9.3 (18)

1.1 (18)

5.9 (15)

Anderszins

5.4 ( 9)

7.9 ( 9)

1.9 ( 9)

10.2 ( 9)

p(F)-0.07

p(F)-0,02

p(F)-0.007

p(F)-0.32

*) Deze score wordt grotendeels bepaald door twee 'uitschieters': 25 en 50.

Tabel 10.4.: Gemiddelde niveaus van veiligheidsbelevlng al naargelang de
informatiebron waardoor de mening over het AKZO-incident naar
eigen zeggen het meest is bepaald.

Er blijkt dus wel in tweede Instantie een relatie te bestaan tus
sen het niveau van onveiligheidsgevoelens

en

informatiebronnen.

Het valt op dat vooral de T.V. als (gerapporteerde) bepalende bron
van informatie samengaat met hoge niveaus van bezorgdheid. Het is
daarbij interessant te vermelden dat vooral vrouwen zeggen dat hun
mening door de T.V. is bepaald (46.42 tegen mannen 12.2Ï). Daarentegen zeggen mannen vaker zich te baseren op de krant (26.8Z) dan
vrouwen (12.5Z).

Ging het tot nu toe om de bron van informatie, een andere, minstens zo interessante kwestie is de mate van gelnformeerdheid. In
het vervolgonderzoek (in JUNI

en SEPT.) werd op dit punt slechts

ëën vraag gesteld, nl. de vraag of er tijdens het AKZO-ongeluk
gevaarlijke stoffen waren vrijgekomen (zie Bijlage VII, vraag 9 ) .
Absoluut gezien wist 36.7Z het juiste antwoord ('nee'), 24.71! zei
'ja' en 38,6z 'weet niet'. Mannen wisten niet significant vaker
het juiste antwoord dan vrouwen. Het niveau van gelnformeerdheid
blijkt hiermee niet hoog. Een poging om het geven van een juist
(of onjuist) antwoord

te relateren

aan

bronnen

van

informatie

leverde geen aantoonbare verschillen op.
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10.3.

GEVOELENS VAN ONVEILIGHEID EN PERSOONSKENMERKEN

10.3.1

Afstand

In het hoofdonderzoek werd een onduidelijke samenhang gevonden tus
sen afstand tot de gevaarlijke IndustrlEle activiteiten (het Euro
poort /Botlek/Fernls-gebled) en gevoelens van onveiligheid. Het ver
volgonderzoek bood de gelegenheid om deze samenhang opnieuw te be
studeren. Met name gaat het daarbij om de vraag of het zogenaamde
'deuk'-effect (J 7.1.2.) gerepliceerd kan worden.

AFSTAND

DAGELIJKSE BEZORGDHEID (N)

Schil 1: < 0,5

km

7.A ( 97)

Schil 2:

0,5-1 km

7.6 (198)

Schil 3:

1 - 2 km

6.8 ( 56)

Schil 4:

2 - ί ka

6.6 (217)

Tabel 10.5.: Relatie tussen Dagelijkse Bezorgdheid en Afstand
(binnen de regio 'Omwonenden').

In tabel 10.5. staan de gemiddelde scores op de meting van Dage
lijkse Bezorgdheid voor de eerste vier afstandsschillen '. Er is
een significante samenhang tussen Dagelijkse Bezorgheld en afstand
(p(F) " 0,05) maar deze heeft de vorm van een vrijwel monotone af
name en niet die van een 'deuk' d.v.z. een afname gevolgd door een
toename.

Op de andere variabelen Gevaarlijkheid, Bezorgdheid over Ongeluk
Petrochemie

en Kans op Herhaling werden

geen

significante ver

schillen geconstateerd.

*) Hier zijn, en dat geldt ook voor de volgende paragrafen tenzij
nadrukkelijk anders vermeld, de steekproeven van de drie name
tingen zoveel mogelijk samengenomen mede op grond van de resul
taten in S 10.1. en S 10.2., die geen aanleiding geven bij deze
en volgende analyses de meetmomenten steeds te onderscheiden.
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10.3.2.

Seite

Veelvuldig en ook In ons onderzoek worden er duidelijke verschil
len geconstateerd In de velllgheldsbelevlng tussen mannen en vrou
wen (zie i 7.2.) Ook de nametingen werden op dergelijke verschil
len onderzocht.

MANNEN (N)

VROUWEN (Ν)

a)
ρ '

Dagelijkse Bezorgdhe ld

6.5 (271)

7.7 (297)

0,001

Gevaarlijkheid

9.2 (271)

10.0 (296)

0,001

Bezorgdheid Ongeluk
Petrochemie

1.4 (271)

2.1 (297)

0,001

Kans op Herhaling

8.8 (100)

8.8 (110)

n.s.

a) Er werd eenzijdig getoetst.
Tabel 10.6.: Verschillen tussen mannen en vrouwen In aspecten van
de beleving van Industriële veiligheid.
In tabel 10.6. staan de gemiddelde scores voor mannen 'en vrouwen
op de bij de nametingen gebruikte

Instrumenten weergegeven. De

resultaten komen overeen met die uit eerder onderzoek, d.w.z. dat
vrouwen zich bezorgder tonen over velllgheldskwestles dan mannen.
Zoals we reeds eerder zagen (zie § 10.2.1.), zijn dergelijke gevoelens niet met een kansschatting te vereenzelvigen; de verschillen komen dan ook daarin niet tot uitdrukking.

Naar aanleiding van het AKZO-voorval werden nog een aantal meer
specifieke vragen

gesteld

(de vragen

14.1

t/m

14.7 In

Bijlage

VII). Het Is Interessant om na te gaan of mannen en vrouwen ook
een verschillende

reactie

laten zien op en Interpretatie

geven

van deze specifieke gebeurtenis. Zoals uit tabel 10.7. blijkt Is
dit Inderdaad het geval. De gemiddelde scores voor mannen en vrouwen laten zien dat vrouwen In het algemeen het AKZO-voorval beangstigender

en minder

controleerbaar

(beheersbaar)

vonden

dan

mannen.
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RANGE

MANNEN (Ν)

VROUWEN (Ν)

ρ*

1. Ik heb me geen moment bang
gevoeld η.a.v. de gebeurtenissen
vorige veek bij AKZO

5.6 (121)

5.1 (139)

0.02

2. Het is eigenlijk onaanvaardbaar
dat dit soort bedrijven zo dicht
bij woonwijken kunnen staan.

4.0 (121)

5.2 (140)

0,001

3. Dergelijke ongevallen als bij
AKZO komen in feite gewoon door
toeval.

4.5 (122)

3.9 (140)

0,002

4. Dergelijke ongevallen als bij
AKZO komen in feite door onvol
doende aandacht voor de veilig
heid in het bedrijf.

3.3 (121)

4.3 (137)

0,001

5. Zo'n voorval als bij de AKZO
laat weer eens zien dat je hier
leder moment het ergste kunt ver
wachten.

4.4 (121)

4.8 (140)

0,03

6. Het ongeluk bij AKZO laat veer
eens zien hoe goed men als het
erop aankomt de risico's in de
hand weet te houden

5.0 (121)

4.7 (140)

0,03

7. Je had natuurlijk wel kunnen
zien aankomen dat een dergelijk
ongeluk zou gebeuren

2.9 (122)

3.0 (140)

(n.s)

*) Eenzijdig getoetst.

Tabel 10.7.: Reacties van mannen en vrouwen op de AKZO-gebeurtenis.

In dit verband is vermeldenswaard dat vrouwen op de vraag hoe ver
men denkt

af

activiteiten

te wonen van min of meer gevaarlijke

industriële

(zie vraag 11 in Bijlage VI) gemiddeld een grotere

afstand noemen (9.0 km) dan mannen (5.8 k m ) . Dit verschil treedt
binnen elke afstandsechll op. Uitgesplitst over de schillen zijn
de scores voor mannen en vrouwen te zamen zoals in tabel 10.8.
weergegeven.
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WERKELIJKE AFSTAND (KM)

GESCHATTE AFSTAND (KM)

Schil 1

3.7Θ (23)

7.04 (24)

Schil 2

4.53 (38)

7.71 (42)

Schil 3

6.82 (11)

6.86 ( 7)

Schil 4

7.81 (42)

11.81 (43)

Tabel 10.8.: Werkelijke voonafstand van respondent en gemid
delde door hem/haar geschatte woonafstand in km
tot gevaarlijke lokaties per schil.

10.4.

Componenten van het SITE-model

Het vervolgonderzoek is in de eerste plaats opgezet voor het ver
krijgen van een indruk van de stabiliteit van de veiligheidsbeleving en het onderzoek vam eventuele effecten van een specifieke
industriële gebeurtenis daarop. Er is echter van de gelegenheid
gebruik gemaakt om ook het SITE-model op bepaalde punten nogmaals
onder de loupe te nemen. De metingen die

daarbij werden gebruikt

zullen eerst kort worden besproken.

Operationalisatles

In het hoofdonderzoek verden vragen over problemen ten aanzien van
verhuismogelljkheden gebruikt om een indicatie te krijgen van de
Directe Beheersbaarheid van de (riskante) situatie (vgl. 5 8.1.).
In de KEI-meting werd een var deze vragen opnieuw gesteld (zie
vraag 2.6. in Bijlage VI).
Zowel in de MEI als in de JÜNI/SEPT-meting werden 2 uitspraken
uit de schaal Verwachte Beheersbaarheid (vgl. S 7.1.1.), opnieuw
gebruikt te weten vrüag 4 en 6 in Bijlage VII. We berekenen een
somscore van de scores op beide items (correlatie tussen de items
is 0,36).
Zowel in de MEI als in de JUNI en SEPT.-meting is het begrip
'hoop' geoperationaliseerd aan de hand van twee nieuwe vragen:
Hoop-1 "In hoeverre heeft U zelf de hoop dat eventuele problemen
met betrekking tot de veiligheid van de industrie op een of andere manier zullen verminderen?";
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Hoop-2 ("In hoeverre heeft U de hoop dat mede door Uw betrokkenheid het milieu in dit Industriegebied zal verbeteren?" (zie
vraag 3 resp. 5 In Bijlage VII). De correlatie tussen de Items Is
0,34).
Omdat deze uitspraken niet eerder zijn gebruikt, berekenen we geen
somscore maar exploreren we belde metingen afzonderlijk.
In de JUNI en SEPT. enquêtes tenslotte werden naar aanleiding van
de AKZO-gebeurtenls een zevental min of meer specifieke vragen
gesteld (zie tabel 10.7. In 5 10.3.2.). De Items 3 t/m 7 kunnen
worden opgevat als uitspraken over Effectiviteit van Beveiliging,
d.w.z. over de mate waarin men het Idee heeft dat ter voorkoming
van gebeurtenissen zoals bij AKZO al het mogelijke wordt gedaan.
Dit Idee dat eventuele ongevallen behoudens toeval geen werkelijk
gevaar voor omwonenden Inhouden omdat men de risico's naar vermogen onder contrSle heeft, moet worden onderschelden van de vormen
van 'persoonlijke beheersbaarheid' waarvan In het hoofdonderzoek
sprake was. Het dient eerder te worden opgevat als aspect van de
beoordeling van de dreiging, dus als behorend tot de z.g. Eerste
Beoordeling. De Interne samenhang van de 5 uitspraken (4, 5 en 7
gehercodeerd) is matig: CoëfflclSnt-Alpha - 0,64.
Resultaten

De correlatie tussen de beoordeelde Effectiviteit van Beveiliging
en Dagelijkse Bezorgdheid Is - 0,29

(p < 0,001). Het antwoord op

de uitspraak 'Volgens mij kun je de kans dat er In de Industrie
Iets echt goed mis gaat, rustig verwaarlozen' en 'Als er genoeg
tegenover staat, vind Ik dat we best wel bepaalde gevaarlijke industrieën kunnen toelaten' (zie Bijlage VII, 2.2 en 2.5) kan worden opgevat als een matige voorspeller van het type 0 (Onbezorgd)
resp. A (Accepterend). De correlaties van deze uitspraken met de
beoordeelde Effectiviteit van Beveiliging

zijn 0,23

(p <

0,001)

en 0,12 (p < 0 , 0 3 ) . Deze lagere correlatie tussen 'Accepterend' en
de beoordeling van een aspect van dreiging is conform wat de theorie daaromtrent doet verwachten. Het accepterende type is inmers
gebaseerd op de erkenning van een zekere dreiging.

Volgens de theorie hangen directe en verwachte beheersbaarheid negatief samen met gevoelens van onveiligheid. Om deze samenhang te
onderzoeken, is de steekproef aan de hand van schaalmiddens verdeeld in een groep met relatief hoge resp. lage directe (resp.
verwachte) beheersbaarheid

(Merk op dat de meting van directe be-

heersbaarheid alleen in de MEI-steekproef plaatsvond).
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Tabel 10.9 brengt de desbetreffende gegevens In beeld voor de afzonderlijke. In i 9.2.1. besproken metingen van gevoelens van onveiligheid. Evenals In eerdere paragrafen blijkt ook nu de meting
van

'kans' Inhoudelijk van de overige

scheiden.

Het

kansaspect

blijkt

in

de

te moeten worden ondervelllgheidsbelevlng

een

eigen en beperkte rol te spelen. De meer affectief en op het begrip

'gevoel van onveiligheid' in zijn geheel gerichte metingen

blijken duidelijk met de Verwachte Beheersbaarheid en la mindere
mate met de Directe Beheersbaarheid samen te hangen. In aansluiting wat hieromtrent

in f

10.2.3. werd besproken, krijgt Hypo-

these 7-1 over de rol van de Directe Beheersbaarheid hiermee toch
enige ondersteuning.

DIRECTE BEHEERSBAARHEID

VERWACHTE BEHEERSBAARHEID

Pe)

Laag

Hoog

P a)

Laag

Hoog

Dagelijkse
Bezorgheld

7.20
(160)

6.33
( 76)

0,03

7.96
(250)

6.47
(312)

0,001

Gevaarlijkheid

9.96
(160)

9.32
( 75)

0,07

10.06
(250)

9.22
(311)

0,001

Bezorgdheid
Ongeluk
Petrochemie

1.69
(160)

1.43
( 76)

0,07

2.01
(250)

1.54
(312)

0,001

-

-

-

B.13 9.40
( 98) (112)

n.s.

Kans op
Herhaling

a) Eenzijdig getoetst.

Tabel 10.9.: Verband tussen niveaus van beheersbaarheid en aspecten van veiligheidsbeleving (tussen haakjes de aantallen respondenten).
Een van de kernpunten van de theorie betreft de rol die de variabele Hoop speelt bij het onderdrukken van onveiligheidsgevoelens.
In tabel 10.10. zijn zoals ook in het hoofdonderzoek de gemiddelde
niveaus van Dagelijkse Bezorgdheid weergegeven onder de condities
wel/geen hoop (ingedeeld al naar gelang de score boven resp. onder
het schaalmidden lag). In de analyse zijn om theoretische redenen
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NIVEAU VAS HOOP
OPERATIONALISATIE
VAN HOOP

LAAG

HOOG

ρ"'

Hoop-1

8.7,
( 93)

7.3
(124)

0,04

Hoop-2

8.2
(119)

8.3
( 98)

(η.β.)

a) Tweezijdig getoetst.

Tabel 10.10.: Gemiddelde niveau'e van Dagelijkse Bezorgdheid
per conditie van Hoop (Tussen haakjes aantal
respondenten).
uitsluitend die mensen betrokken die zowel laag scoren op Directe
als op Verwachte Beheersbaarheid (vgl. 5 8.1.1.).
Uit de gegevens van tabel 10.10. blijkt dat het effect van Hoop
In deze vorm niet sterk Is en In het geval van Hoop-1 bovendien
tegengesteld aan de theoretisch verwachte richting.

Discussie
De bevindingen betreffende de metingen van persoonlijke beheers
baarheid voorzover dat de directe zowel als de verwachte beheers
baarheid betreft, behoeven weinig commentaar. Ook in de nameting
blijkt dat bij een niet expliciet aan het probleem van (onvei
ligheid refererende vraag naar directe mogelijkheden voor veran
dering van de bedreigende situatie (i.e. verhulzen) de verwachte
verschillen wel aan het licht komen. Het is daarom aannemelijk dat
de eerdere, in het hoofdonderzoek opgenomen meting té direct is
geweest en daardoor vooral bij het defensieve type Juist een ontkennende

reactie

heeft

veroorzaakt. Bet

scorepatroon

in

tabel

9.10. (p. 241) wijst wellicht ook in die richting: het defensieve
type scoort zelfs hoger dan het onbezorgde en accepterende type.

De bevinding betreffende Hoop is op het eerste gezicht strijdig
met de theorie. Er zijn echter een aantal redenen te noemen waarom bij nader inzien deze vorm van operationalisatie geen verbetering Is van het in het hoofdonderzoek ontwikkelde Instrument.
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Het eerste argument sluit aan op vat wij hierboven bediscussieerden. Expliciet vragen naar een mate van hoop (met de term 'hoop'
in de antwoordformulerlng opgenomen) maakt een associatie met de
optimistische hoop als In "Ik hoop er het beste van" gemakkelijk.
Deze laatste vorm van hoop Is echter karakteristiek voor het defensieve reactiepatroon en daardoor tegengesteld aan de bedoeling
van de meting. De hoop-uitspraken in het hoofdonderzoek daarentegen waren In dit opzicht verhüllender en meer op de Inhoud van
het proces waaruit hoop voortkomt, gericht. Een tweede argument
is te vinden in de precieze formulering van de twee hoopuitspraken bij het vervolgonderzoek. Hoop-l bevat geen duidelijke verwijzing naar de eigen betrokkenheid bij of de eigen mogelijkheid bij
te dragen aan de gewenste veranderingen. De formulering "

op

Sin of andere manier ...." contrasteert met de formulering " ...
mede door Dw betrokkenheid" in Hoop-2. Wellicht ook dat daardoor
de effecten voor Hoop-2 minder tegensteld zijn dan die voor Hoop-I
(zie tabel 10.10.).
Bovengenoemde overwegingen maken dat de beide operatlonalisaties
van hoop in de nametingen, achteraf gezien, niet mogen worden opgevat als een operationaliaatie van het

theoretisch

ontwikkelde

begrip Hoop dat een doorslaggevende rol speelt bij de verwerking
van gevoelens van onveiligheid ten aanzien van gevaar van industriële activiteiten.

10.5.

Conclusies

Uit het vervolgonderzoek zijn in aanvulling op het hoofdonderzoek
een aantal conclusies te trekken.
Het relatieve belang van allerlei kwesties in het dagelijks leven
van de Rijnmonder, inclusief zaken die met de veiligheid van de
industrie samenhangen, blijft in de onderzochte periode

(mei '62

tot sept. '63) opvallend stabiel. Alleen de bezorgdheid over het
milieu in het algemeen blijkt af te nemen en die over de financiële toekomst blijkt iets toe te nemen.
De effecten van het AKZO-ongeluk op aspecten van de veiligheidsbeleving zijn gering

en komen vooral tot uiting met betrekking

tot een zeer specifiek aspect, n.l. de schatting van de kans op
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herhaling van een dergelijk ongeluk. De mate van gelnformeerdheid
over het ongeval lijkt niet hoog (ongeveer een derde viat dat ar
geen giftige stoffen waren vrijgekomen). De directe rol van het
type informatiebron (bijv. T.V.) lijkt hierbij overigens beperkt.
Na enkele maanden blijken de geobserveerde effecten weer verdwenen.
De relatie tussen woonafstand en gevoelene van onveiligheid, die
in het hoofdonderzoek een merkwaardig verloop had

(nl. een zgn.

'deuk' vertoonde), heeft in het vervolgonderzoek een simpeler en
meer inzichtelijke vorm: een monotone afname. Het deukeffect lijkt
hiermee vooralsnog teruggebracht tot een hoogstens gering effect
dat zich dan ook niet altijd repliceren laat.
Zoals ook eerder werd gevonden, blijken vrouwen op vrijwel alle
metingen van onveiligheidsbeleving aan te geven bezorgder te zijn
dan mannen.
Verwachte Beheersbaarheid en (In tegenstelling tot het hoofdonderzoek) ook Directe Beheersbaarheid blijken zoals verwacht negatief
samen te hangen met metingen van onveiligheidsbeleving. De rol van
de variabele Hoop bij het onderdrukken van onveiligheidsgevoelens
werd In het vervolgonderzoek niet aangetoond. Bij nadere analyee
blijkt de hier gekozen operationalisatie echter onzuiver en kan
het aanleiding hebben gegeven tot een antwoordpatroon Juist in de
tegenstelde richting.
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11.

SAMENVATTING EN DISCUSSIE

In dit laatste hoofdstuk, nu de resultaten en de daarover In de
diverse hoofdstukken gevoerde discussies

In hun geheel zijn te

overzien, zullen we nagaan welke conclusies over hoofd- en belangrijke bijzaken

zijn

te

trekken. In de eerstvolgende

paragraaf

zullen we de componenten van het SITE-model de revue laten passeren (( 11.1.1.), gevolgd door een bespreking van de typologie
welke het model als zodanig In een notedop beoogt weer te geven
(( 11.1.2.). Paragraaf 11.2. zal worden gewijd aan de practlsche
betekenis van het onderzoek. Bij deze bespreking zal op meerdere
plaatsen worden gewezen op gewenst nieuw of verdergaand onderzoek.
Alvorens op deze Inhoudelijke zaken afzonderlijk In te gaan, willen vlj hieronder In grote lijnen enkele belangrijke keuzen samenvatten die te zamen bet onderzoek als geheel hebben gekarakteriseerd. Deze positiebepalingen zijn uitvoerig In hoofdstuk 1
en 2 besproken.

In hoeverre voelen mensen die wonen in de nabijheid van een sterk
geïndustrialiseerd gebied als Rijnmond zich onveilig bij de aanwezigheid van daarmee gepaard gaande gevaren en risico's voor zowel de omgeving als voor zichzelf? Welke plaats nemen eventueel
daarmee samenhangende gevoelens van onveiligheid In het dagelijks
leven van de Rijnmonders in, hoe belangrijk zijn ze in vergelijking met allerlei andere zaken waarover mensen

zich

gewoonlijk

druk maken? En hoe gaan mensen met dergelijke gevoelens van onveiligheid om?
Deze kwesties vormden de aanleiding voor het hier gerapporteerde
onderzoek. De vraagstelling als geheel past, zoals in hoofdstuk 1
is geschetst, in een reeks van vragen die vooral de afgelopen
twintig jaar tot uiteenlopende

sociaal wetenschappelijke

zoekingen naar reacties op (bepaalde)

onder-

industriële/technologische

risico's hebben geleid.
Het zij hier nog eens gesteld dat het doel van dit onderzoek niet
was de veiligheid van de industrie te vergroten, ook al is het
goed denkbaar en zeer te hopen dat resultaten van dit en soortgelijk onderzoek voor het veillgheidsmanagement in bedrijven van nut
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zijn. Het eerste, directe doel was een beter begrip te verkrijgen
van (en daardoor te kunnen bijdragen aan een betere communicatie
over) veroorzaking

en verwerking van gevoelene van onveiligheid

onder omwonenden van gevaarlijke industriile activiteiten of processen. Het tweede, indirecte en verderveg liggende doel is bij
de

besluitvorming

over

(sociaal)psychologische

dergelijke

activiteiten

verschijnselen

beter

met

dergelijke

rekening

te kunnen

houden.

Er bestaat op dit moment niet slechts téu

of Één overheersende

opvatting over wat gevoelens van onveiligheid zijn en hoe men ze
kan vaststellen. Allereerst
tuurwetenschappelijke

al blijkt het vanuit

technische/na-

gezichtspunten omstreden wat precies onder

veiligheid van een industrieel of technologisch proces moet worden verstaan. Men bereikt hierover in sommige gevallen overeenstenming

door

te

abstraheren van

specifieke

omstandigheden

en

daardoor bepaalde mogelijkheden of gevolgen (even) buiten beschouwing te laten
varen

(vgl. Gezondheidsraad, 1984). Ook als het aan ge-

blootgestelde

individu

het met

deze

abstractie

eens

zou

zijn, - en een deel van hoofdstuk 2 beschrijft In welke nate en
in welke zin daarvan sprake is (zie daarvoor f 2.2.) - is daarmee nog geen

kader geschapen waaruit

kan blijken dat hij

zich

wel of niet onveilig voelt. Het onderzoek naar de ontwikkeling
van

gevoelens

van

onveiligheid

vereist

een

andere

optiek

(zie

t 2.4.). De onderzoeker kan daarbij niet zonder meer afgaan op
wat de onderzochte persoon daaromtrent zelf meedeelt. Vooral niet
als Juist het niet direct uiten van dergelijke gevoelene moet worden opgevat als een aanwijzing voor het voorkomen van zulke gevoelens; een probleem waarvan het oplossen, zoals wij in I 3.2.2.3.
hebben

gesteld,

een van de belangrijkste

theoretische

motieven

voor de onderhavige studie vormde.

De aard van de in Rijnmond aanwezige gevaren kan men globaal karakteriseren als een zeer geringe mate van acute gevaren door een
geavanceerde

beheersing van industriële processen. Daarnaast

is

er een grotere mate van chronische blootstelling aan gevaarlijke
verontreiniging als gevolg van normale emissies. Deze verontreiniging zelf en de eventuele effecten ervan op termijn vormen een
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zekere Stressor die voor het Individu echter niet
zintuiglijk direct waarneembare

In fysische,

termen te vatten la. Uit enkele

onderzoekingen is ook gebleken dat bepaalde lichamelijke klachten
en fysiologische verschijnselen zich in situaties van een dergelijke blootstelling niet vaker dan normaal voordoen. Om deze redenen hebben wij gekozen voor een benadering van gevoelens van
onveiligheid waarbij het accent ligt op de betekenis van psychische processen en niet op psychofyslologische of somatische verschijnselen. Het onderzoeken van het verloop van dergelijke Ingewikkelde processen op een bovendien geheel nieuw terrein, namelijk
dat van de beleving van gevaarsaspecten van de industrlEle omgeving, impliceerde voor ons van meet af aan dat er daarbij geen
beduidende aandacht zou kunnen worden geschonken aan een nadere
karakterisering van de gevaarlijk omgeving zelf

(dat wil zeggen

onafhankelijk van de beoordeling daarvan door de respondent zelf)
noch aan een detaillering van zijn/haar sociale omgeving waarbinnen toch in werkelijkheid gevoelens van onveiligheid worden ervaren en gecommuniceerd.

In de literatuur kan men in grote lijnen twee complementaire psychologische benaderingen van vraagstukken van veiligheid of aanvaardbaar risico onderschelden: veiligheid of aanvaardbaar risico
opgevat als persoonlijke beoordeling van kenmerken van de gevaarlijke situatie, en veiligheid of aanvaardbaar risico opgevat als
persoonlijke uitdrukking van behoeften (zie 5 2.4.).
Bij de eerste benadering is te onderscheiden tussen studies met
een besliskundig gezichtspunt en die met een algemene waarderingsoriSntatle. De term risico zelf is zozeer geestelijk eigendom geworden van deze eerste benaderingswereld dat het bijna een contradictie in termen is te spreken van aanvaardbaar risico vanuit expressieve benaderingen.
Bij de tweede benadering van veiligheid
kan worden
soonlijke

onderscheiden

tussen

houdlngsoriEntatle

of aanvaardbaar

onderzoekingen

en die met

een

vanuit

risico

een per-

stress(achtig) ge-

zichtspunt. Van deze laatste benadering gaan ook wij uit. Het in
dit onderzoek ontwikkelde en getoetste SITE-oodel
deze

benadering

te

concretiseren

op

basis

van

is een poging
denkbeelden

en

bevindingen uit het psychologisch onderzoek naar het ontstaan van
en omgaan met 'stress'.
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In figuur 3.3. en 3.5. werd het model behorende hij de In hoofdstuk 3 ontwikkelde theorie afgebeeld; het model Is sterk geschematiseerd In de vorm van het bovenstaande vignet.
De theoretisch belangrijke componenten zijn de persoonlijke beoordeling van de dreiging door gevaar van Industriële activiteiten
(Eerste Beoordeling), de beoordeling van beheersbaarheid

(Tweede

Beoordeling) en de rol van Hoop In het omgaan met dergelijke gevoelens

(Verwerking). Deze worden In t 11.1.1. besproken, afge-

sloten met een bespreking van de bevindingen betreffende gevoelens
van onveiligheid (stress). Het SITE-model is een ontwikkelingsmodel. Dat wil zeggen, het geeft strict genomen weer dat, al naargelang de aard van de diverse componenten, gevoelens van (onveiligheid over een zekere tijdsperiode ontstaan of afnemen, bij welk
proces er van tal van terugkoppelingen sprake Is. Deze tijdsperiode valt ver bulten het bestek van een onderzoekssituatie als het
huidige populatie-onderzoek, en geobserveerde

gevoelens van on-

veiligheid moeten dan ook worden beschouwd als resultante van dat
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proces. In die resultante komt echter de structuur van het veroor
zakende proces nog wel tot uitdrukking, zoals we In ( 11.1.2 zul
len zien.

Hieronder zullen steeds per thema of component de (algemene) theo
retische bevindingen dienaangaande uit de hoofdstukken 3 en 4 te
zamen met desbetreffende specifieke empirische resultaten uit de
hoofdstukken 6a 7, β. 9 en 10 worden besproken.

11.1.1.

Componenten van het SITE-model

11.1.1.1. Eerste Beoordeling: de_(perBoonlijke) beoordeling yan_dreiging

Bij de Eerste Beoordeling gaat het concreet om de beoordeling van
mogelijke nadelen en schade (risico's) en van mogelijke voordelen
en nut. Daarnaast
passeerden

spelen meer abstracte

factoren een rol; deze

in ( 4.1.3. de revue onder het hoofdje

'antecedente

condities'. We kunnen mede op basis van de empirische bevindingen
uit ons onderzoek omtrent deze condities het volgende concluderen.

De antecedente conditie

'Algemene Angstgeneigdheid' doet vanwege

het bijvoeglijk naamwoord vermoeden dat het ook in de situatie
van dreiging door gevaar van industriële bron een relevante conditie is. Het spreekt ook als mogelijke verklaring voor sexe-verschillen in gevoelens van onveiligheid een tot de verbeelding (van
vooral mannen?) sprekende rol (zie S 11.2.2.).
Van een samenhang tussen een algemene angstgeneigdheid enerzijds
en de angst voor gevaar van industriSle activiteiten anderzijds
blijkt echter geen sprake, evenmin van een verschil in dat opzicht
tussen mannen en vrouwen

(zie S 7.2.2.). Een verklaring voor de

afwezigheid van de samenhang

is te vinden door de aannemelijke

assumptie te maken dat bij het ontstaan en verwerken van gevoelens van onveiligheid betreffende gevaar van Industriële activiteiten het zelfbeeld

of de zelfachting van de persoon niet in

het geding is (cf. Spielberger, 1975), mits daarbij van een voldoende mate van ambiguïteit in de bedreigende situatie sprake is
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(Archer, 1979).

'Trait-anxiety' speelt dan ook mogelijk wíl een

rol bij de mate waarin en wijze waarop men een gevoel van onveiligheid ten overstaan van anderen uit.

De positie van attitudes als zelfstandige, mediërende factor tussen beoordeling van kenmerken van de dreigende situatie en gevoelens van onveiligheid of andere neigingen tot gedrag is theoretisch onduidelijk, zoals in S 4.1.3. werd betoogd. Een attitude
kan worden gedefinieerd als globale evaluatie die de resultante
is van tal van meer specifieke evaluaties, zoals In het attitudegedragsmodel van Fishbein & Ajzen (1975) wordt voorgesteld. De attitude kan dan een algemene waardering zijn van verschijnselen of
objecten in een eventuele

omgeving voor het eigen gedrag, zoals

een attitude betreffende de toepassing van kernenergie of betreffende rassendiscriminatie. Het kan ook duidelijk «en persoonlijke
houding uitdrukken, i.e. een globale evaluatie zijn van een concrete

eigen

activiteit

binnen

die omgeving

(zie

I 2.4.). Deze

laatste vorm staat het dichtst bij de oriëntatie die in het huidige onderzoek is gekozen. Hier worden vooral in het kader van
sexe-verschillen een aantal van de zogenoemde meer specifieke evaluaties bestudeerd betreffende de bedreigde activiteit van wonen
nabij industrieel gevaar. Daarmee werd geprobeerd beter zicht te
krijgen op een
SITE-model

werd

(tussentijdse) resultante welke door ons In het
besproken

als veranderingsbehoefte

('demand to

change').
Het grotere gewicht dat vrouwen vergeleken met mannen aan zaken
als

persoonlijk

welzijn

en

gezondheid

hechten

(zie

nader

in

S 11.2.1.), blijkt zo gezien Inderdaad tot uitdrukking te komen
In een sterkere veranderingsbehoefte van de bedreigende, als onveilig ervaren situatie
ook worden
'personal

opgevat

als

involvement'

(zie tabel 9.9.). Dit grotere belang kan
sterkere
(Houston

betrokkenheid
& Rothschild,

in

de vorm

1978).

van

Eenzelfde

samenhang treffen wij aan bij het accepterende type dat enerzijds
het minst tot verandering Is geneigd en anderzijds ook het meest
van alle typen financieel afhankelijk is van de petro- of chemische industrie.
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In het onderzoek verden In termen van het proces van Eerste Beoordeling geen andere duidelijke invloeden op gevoelens van onveiligheid aangetoond. In nauwkeurigheid van waarneming van gevaarsaspecten of in niveau van kennis omtrent gevaren verschillen degenen die zich veilig voelen niet systematisch van degenen die
zich onveilig voelen (zie verder ( 11.2.1.).

Tweede Beoordeling: de (persoonlijke) beoordeling van beheersbaarheid

BIJ de Tweede Beoordeling gaat het om de mogelijkheid om zich te
weren of te beschermen tegen de dreiging, en deze dreiging daardoor te reduceren. Beheersbaarheid wordt nagestreefd omdat het instrumenteel is voor het verkrijgen of behouden van iets gewenste
of goeds (Seligman & Miller, 1979). Juist doordat het deze functie vervult, kan het echter ook, zoals wij in i 4.2.1. betogen,
een waarde op zich worden. Beheersbaarheid kan voorts betrekking
hebben op het daadwerkelijk streven naar een nieuwe relatie persoon- omgeving alsook op het zich beter voegen naar de bestaande
relatie. Rothbaum et al. (1982) gebruiken hiervoor de termen primaire resp. secundaire beheersbaarheid. In termen van het SITEmodel kunnnen defensieve vormen van het verwerken van gevoelens
van onveiligheid worden gezien als het effectueren van secundaire
beheersbaarheid.

In het Rijnmond-onderzoek zijn tvee algemene (of gegeneraliseerde)
en twee specifieke vormen van primaire beheersbaarheid onderzocht :
Algemene Inzichtelijkheid

(als vorm van de z.g.

'cognitive con-

trol' )en Hoop respectievelijk Verwachte Beheersbaarheid en Directe
Beheersbaarheid (zie S 4.2.3.). De factor Hoop, die zo nauw verweven is met de verwerking van stress, zal worden besproken in de
volgende paragraaf.
De rol van Algemene Inzichtelijkheid is niet duidelijk geworden.
De operatlonalisatie leidde tot een matig betrouwbaar instrument,
hetgeen voor een deel zijn oorzaak vond in de onduidelijke theoretische status van het concept. In de huidige vorm kan bovendien
een mogelijk tweeledige en onderling tegengestelde invloed van de
algemene

factor

op enerzijds de specifieke beoordeling van een
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dreigende situatie (stressverhogend) en op anderzijds het overzien
van de specifieke mogelijkheden tot beheersing

(stressreducerend)

niet worden uitgesloten. Nader onderzoek wordt hier wenselijk geacht.
Voor wat de factor 'Verwachte Beheersbaarheid' betreft blijkt duidelijk dat men zich onveiliger voelt naarmate men minder de verwachting heeft bij acuut gevaar zelf of met behulp van anderen
daaraan te kunnen ontsnappen.
Directe Beheersbaarheid als de mogelijkheid om de bedreiging direct

te reduceren, wordt

door vrijwel

geschat. Voor wat de mogelijkheid

alle respondenten gering

'verhuizen' betreft, treden er

wel kleine verschillen aan het licht indien de kwestie van verhuizen slechts indirect en niet nadrukkelijk in verband met industriële

gevaren

wordt

geplaatst

(zie

S

10.4.

sub

Discussie).

Gebeurt dat laatste wel, dus plaatst men 'verhuizen' nadrukkelijk
wel in dat verband, dan roept dit vermoedelijk ook ontkennende,
defensieve reacties op (zie ook hierna sub 11.1.1.3.).

11.1.1.3. Verwerking: de factor 'Hoop'

'Hoop' wordt in het SITE-model gezien als de factor die bepaalt
hoe men met gerezen stress of - specifieke - gevoelens van onveiligheid betreffende gevaren van industriële activiteiten omgaat:
of dit op een waakzame of defensieve wijze (Janis & Mann, 1977),
of dat het

op een probleemgerichte

of emotiegerichte

(Lazarus,

1966) manier gebeurt; of - in termen van een ander onderscheid
(Rothbaum et al., 1982) - dat het door het uitoefenen van primaire dan wel secundaire beheersbaarheid verloopt.
Hoop wordt door ons gezien als een binnen een bepaald domein van
activiteiten gegeneraliseerde verwachting omtrent eigen mogelijkheden een gewenste situatie tot stand te kunnen brengen. Het is
niet zo algemeen als een persoonlijkheidseigenschap want het is
geworteld in een beperkt gebied van eigen ervaringen in het verleden. Hoop is daardoor wel verwant aan maar niet identiek met
het ruimere begrip 'Internal locus of control' van Rotter (1966).
Onze invulling van de door Janis & Mann (1977) naar voren gebrachte

factor

'hoop' als

determinant

van

het

omgaan met

risico's

sluit vooral aan op de begripsbepaling door Schulz (1976) . Hoop
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richt zich nadrukkelijk op de verwachting van het optreden van positieve gevolgen door eigen activiteit ín het uitblijven of kunnen
verhinderen van negatieve gevolgen.

De In S 8.1. gerapporteerde en besproken gegevens ondersteunen de
bovenbeschreven opvatting. Naarmate de hoop op verbetering van een
als bedreigend ervaren situatie geringer is, worden gevoelens van
onveiligheid betreffende gevaar van industriile activiteiten meer
gerelativeerd of onderdrukt en dus minder geuit. Hoopvolheid (ten
aanzien van verbetering van veiligheid en gezondheid van woonmilieu) vertoont een licht positieve samenhang met een algemene geneigdheid om bij moeilijkheden probleemgericht te werk te gaan en
een licht negatieve

relatie met

een neiging om milieuproblemen

over 't algemeen te bagatelliseren. Het idee dat hoopvolheid vooral als vorm van primaire beheersbaarheid is te beschouwen, wordt
hiermee versterkt.

In toenemende mate lijkt in diverse studies en discussies over de
beleving van

(industrlBle) risico's het begrip persoonlijke be-

heersbaarheid

als belangrijke verklarende

factor te worden aan-

gewezen. Er is echter een menigvuldigheid aan theoretische benaderingen en onderscheidingen

in deze. Het verdient daarom sterk

aanbeveling de ons inziens veelbelovende ordenende capaciteit van
het SITE-model nader te toetsen door de betrouwbaarheid van de meting van de factor Hoop te verhogen en deze meting te contrasteren met betrouwbare metingen van verwante factoren, bijvoorbeeld
vrees, hopeloosheid, hulpeloosheid

(cf. Schulz, 1976). De hiertoe

bij het. korte telefonische vervolgonderzoek reeds ondernomen poging maakt duidelijk dat daarbij in het bijzonder rekening moet
worden gehouden met de dynamische aard van het SITE-model waardoor
herbeoordelingen mogelijk zijn (zie S 10.Α.).

11.1.1.A. Stress (gevoelens van onveiligheid)

In hoofdstuk 3 is beargumenteerd dat wij vooral gegeven de aard
van het object van het onderzoek, i.e. beoordeling van gevaar van
wege industríele activiteiten, kiezen voor een psychologische bepaling van het begrip

'stress'. Dat gevaar, de stressor, blijkt
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meer van het type achtergrondstreseor te zijn dan van het type van
technologische гашр (zie S A.1.1.)· Daarop vijst zovel de aard van
de Dagelijkse Bezorgdheid dienaangaande (zie f 6.2.4.) alsvel de
In hoofdstuk 7 vaak geconstateerde afwezigheid van sterke relaties
tussen gevoelene van onveiligheid en Indicatoren voor feitelijke
blootstelling

aan

eventueel

acuut

gevaar.

Achtergrondstressoren

hebben een aantal kenmerken (Campbell, 1983) die niet zozeer dui
delijke en directe somatische reacties doen vervachten maar eer
der psychische reacties. Gevoegd bij de ook In wetenschappelijk
opzicht grote onzekerheid die veel van deze stressoren qua fysie
ke effecten omgeeft, Is voor de bestudering van stress tengevolge
van blootstelling aan de stressor 'gevaar van IndustrlEle activi
teiten' ons inziens een psychologische benadering vereist.
Een groot aantal van de In de literatuur aanwezige psychologische
karakteriseringen van stress hebben de gemeenschappelijke noemer
van een conflict tussen eisen vanuit de omgeving en mogelijkheden
daaraan te beantwoorden of zich daartegen te veren (zie { 4.3.1.);
de ervaring van dit conflict Is een ongevenste, 'negatively toned'
(Lazarus, 1966, p. 34) emotie. Uitingen van dit conflict (In een
of ander stadium van oplossing) kunnen worden beschouwd als symp
tomen van stress. Het hangt van de precisie van de psychologische
theorie en de toepasselijkheid op de onderzochte situatie af welke
symptomen als directe of sterke en welke als Indirecte of zwakke
Indicatoren zijn te beschouwen.
De In dit onderzoek ontwikkelde theorie dienaangaande Is weerge
geven In het SITE-model. Dit Is een dynamisch model met verschil
lende

tussenstappen

en

het

laat tal van

terugkoppelingen

toe.

Een van de belangrijke tussenstappen Is een mogelijke defensieve
verwerking van stress. De toepassing ervan op één moment (tijdens
het feitelijke vraaggesprek) maakt echter dat ve geen tussenstappen direct kunnen observeren; de specifieke aard van de stressor
maakt dat we alleen het resultaat van een verleden proces kunnen
vaststellen. Uit deze resultante of uit retrospectieve

gegevens

zal het proces moeten worden gereconstrueerd. Dat beeld kan uiteraard worden aangevuld met prospectieve gegevens. De mogelijkheid
van concrete manipulaties van bedreiging hebben vij in het hoofd-
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onderzoek uitgesloten. Het vervolgonderzoek naar - toevallige aanleiding van het AKZO-ongeluk gaat echter vel op dit thema als
zodanig In.

Gevoelens van onveiligheid betreffende gevaar van Industriële activiteiten

(stress) worden volgens de In hoofdstuk 3 beschreven

theorie gekenmerkt

door een zekere Intensiteit

en een bepaalde

aard. In het onderzoek Is de Intensiteit op een aantal convergente manieren gemeten (S 6.2.1.); de kwaliteit of aard van dergelijke gevoelene Is gemeten met behulp van een typologie van mogelijke reactiepatronen (( 9.1.). Intensiteit en aard van gevoelens
van onveiligheid blijken zoals vervacht sterk samen te hangen.
In de voorgaande paragrafen van dit slothoofdstuk zijn de conclusies gerapporteerd

ten aanzien van de afzonderlijke

van het SITE-model en hun samenhang met de resultante

componenten
'gevoelens

van onveiligheid'. Deze conclusies geven over het algemeen duidelijke steun aan de structuur van het model en zijn voor ons redenen om de observaties van aard en intensiteit te beschouwen als
betrouwbare en valide indicatoren van stress in de vorm van gevoelens van onveiligheid betreffende gevaren van industriële actlvlteiten

*).

Hoe sterker gevoelens van onveiligheid zijn, des te sterker blijkt
de geneigdheid een klacht in te dienen. Conform de behoefte tot
veranderen van de bedreigende situatie is ook dat degenen die het
meest bezorgd zijn ook het meest neigen tot verhuizen. Hoe onveiliger men zich voelt, des te meer heeft men ook naar eigen zeggen
de neiging gehad zich verschrikkelijk kwaad te maken. Deze laatste
constatering is op zich weinigzeggend maar krijgt een nadere specificering door die relatie te plaatsen in de gedachtengang van

*) In beginsel kunnen dergelijke ingewikkelde modellen met direct
geobserveerde ën latente (d.v.z. hypothetische) variabelen ook
met geavanceerde multl-variate computerprogramma's worden onderzocht. Een poging daartoe met het LISREL-programma wordt in
Bijlage VIII gerapporteerd. Om een aantal redenen, deels principieel, nl. betreffende de eigen aard van het SITE-model, blijkt
deze poging niet succesvol. Zie voor deze argumenten aldaar.
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het

afreageren

van

eventuele

gevoelens

van

onveiligheid

(zie

{ 8.2.1.). Zijn degenen die zich onveilig voelen ook daardoor geneigd op de Industrie in het algemeen af te geven? Van een dergelijke werking blijkt Inderdaad In lichte mate sprake.
De

omgekeerde

redenering

Is eveneens onderzocht: gaat

het bij

degenen die zich onveilig voelen wel echt om de mate van ervaren
dreiging of zijn het eigenlijk andere ergernissen van financiële
of economische aard of ergernissen over milieuvervuiling

In het

algemeen die zich alleen maar als gevoel van onveiligheid uiten?
Deze redenering ondervindt zoals In f β.2.1. beargumenteerd geen
enkele steun en moet daarom worden afgewezen.

De Typologie van reactiepatronen

In hoofdstuk 3 is uiteengezet dat er in theorie vijf belangrijke
verschillende reactiepatronen zijn op dreiging. Aan vier daarvan
is In hoofdstuk 9 een operationele inhoud gegeven. De daar onder
scheiden typen zijn aan te duiden als Onbezorgd (- 0 ) , Accepterend
(- A ) . Defensief (- D) en Bezorgd (« B ) . In het Rijnmondgebied als
geheel blijkt ongeveer 15Ï zich in meerdere of mindere mate onbezorgd en ongeveer een derde zich in meerdere of mindere mate bezorgd te voelen. Ongeveer 1 op de 4 blijkt in meerdere of mindere
mate een defensieve, probleemrelatlverende reactie te vertonen en
eveneens ongeveer

1 op de 1* door een accepterende,

'afwegende'

houding te kunnen worden gekarakteriseerd. Deze vier typen passeren hieronder de revue.

De theoretische kern van het onbezorgde type is dat het vindt dat
er van geen noemenswaardige dreiging sprake is. Met uitspraken in
deze geest stemt het type 0 ook vaker en sterker dan de overige
typen in. Deze onbezorgdheid vertoont
feitelijke

kennis van veiligheid

mate van onbezorgdheid

echter geen samenhang met

of gevaarssignalen. Een grote

lijkt vooral bepaald

te worden door het

idee dat door de bedrijven getroffen veiligheidsmaatregelen optimaal zijn (S 10.4.) en door de verwachting dat in geval van een
ongeval men niet aan gevaar zal worden blootgesteld

(zie tabel

9.10). Het type 0 maakt zich ook in het algemeen minder zorgen
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dan de overige typen, ziet problemen niet zo zwaar In en Is (dan
ook?) geneigd tegenover degenen die zlcb wel over veiligheid en
gezondheid bezorgd maken een negatieve houding aan te nemen (zie
f 9.1.2.¡ 9.2.2.).

De theoretische k e m van het accepterende type Is dat het blootstelling aan het zijns Inziens noemenswaardige gevaar acceptabel
acht vanwege

de

daaraan

gekoppelde

voordelen

en belangen. Met

uitspraken In die geest stemt het type A ook vaker en aterker In
dan de overige typen. Het feit dat onder type A vaker diegenen
voorkomen die ook feitelijk meer voordelen genieten van en belang
hebben bij de petrochemische Industrie dan onder de andere typen
(zie tabel 9.8.) alsook het patroon van afwijzing van de andere
gezichtspunten

(slechts ongeveer S£n derde ziet In het bezorgde

type de meest tegenovergestelde visie; zie tabel 9.3.). versterkt
het Idee dat we bij type A niet te maken hebben met een herbeoordeling van mogelijke voordelen of risico's onder invloed van
een defensieve verwerking van stress ('bolstering').

De theoretische kern van het defensieve type Is dat het door onvoldoende hoop op verbetering zijn gevoelens van onveiligheid moet
onderdrukken. Een dergelijk proces heeft een belangrijke operationele consequentie. Het type D kan niet op grond van afwijzing of
Instemming met íén enkele uitspraak van de andere drie typische
reactievijzen worden onderschelden; alleen een combinatie van antwoorden op uitspraken kan daartoe leiden. De defensieve reactiewijze Is daarom In dit momentopname-onderzoek geoperationaliseerd
als instemming met een gefingeerd interview waarin onderling min
of meer strijdige uitspraken worden gedaan. De specifieke instrumentatie daarbij, nl. de gelijktijdige aanbieding van de andere
drie typen pas waarna men zich voor het meest verwante gezichtspunt moest uitspreken, lijkt ons ook essentieel.
De empirische bevindingen uit S 9.2.

stemmen in redelijke mate met

de theorie overeen. Het type D onderkent minder mogelijkheden tot
beheersing van een bedreigende situatie dan type 0 en A en blijkt
ook minder hoopvol te zijn wat betreft eigen mogelijk heden tot
verbetering daarin dan het bezorgde type. Het laatste effect is
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echter veel minder sterk dan werd verwacht; wellicht komt het веет
nadrukkelijk naar voren wanneer ook de Intensiteit van ontstane
gevoelens van onveiligheid In de beschouwing wordt betrokken (vgl.
S 8.1.2.)..Er verd een enkele aanwijzingen gevonden dat het defen
sieve

type wanneer

er gevaar naderbij komt meer dan de andere

typen (en meer dan men alleen op grond van de bij type D geobser
veerde Intensiteit van gevoelens van onveiligheid zou vervachten)
neigt tot vluchtgedrag.

De theoretische kern van het bezorgde type Is dat het een gegron
de hoop heeft op verbetering van de bedreigende situatie, waarin
het zich onveilig voelt. Op grond daarvan Is te verwachten dat het
type В ook meer dan de andere typen alert Is op mogelijke verande
ringen van de gespannen verhouding persoon-omgeving.
De empirische bevindingen stemmen In redelijke mate met de theorie
overeen. De verwachting van een grotere waakzaamheid wordt In dit
onderzoek echter niet duidelijk bevestigd. Het type В heeft lich
telijk meer feitenkennis over enkele kwesties die een gevaar of
bedreiging van gezondheid betreffen. Het type В Is ook meer dan
het type D geneigd een klacht In te dienen (zie tabel 9.13.) maar
de veronderstelling dat dit gebaseerd Is op een grotere gevoelig
heid voor zowel gunstige als ongunstige veranderingen In zijn om
geving lijkt vooralsnog niet terecht. Van een bepaalde verandering
In Rijnmond (I.e. In Rozenburg) ten gunste van de publieke veilig
heid Is het type В niet meer dan de andere typen op de hoogte (zie
f 9.2.1.). Ook ter zake van de feitelijke toedracht bij het AKZOincident blijkt het bezorgde type niet bijzonder geïnformeerd.

11.1.3.

Evaluatie van het SITE-model

Het geheel Van de resultaten overziend, concluderen wij dat het
SITE-model een geschikte benadering biedt voor het verkrijgen van
inzicht in de aard van gevoelens van (on)veiligheid onder omwonenden betreffende gevaar van industriële activiteiten.

De synthese van de theorieën van Lazarus c.s. met die van Janls
c.s. (zie hoofdstuk 3) lijkt ons een verbetering van beide theorieën afzonderlijk op te leveren. Voor Janls betreft dit vooral de
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Invulling van het begrip 'hoop'; voor Lazarus betreft dit vooral
de Inhoudelijke

Invulling

en onderscheiding

van

zijn

concepten

'Appraisal' en 'Coping' en daarmee van de condities waaronder deze
processen op de ene In plaats van een andere wijze verlopen. Het
SITE-model Is ook effectief gebleken bij het herinterpreteren en
ordenen van elders In de literatuur genoemde begrippen, in het
bijzonder die betreffende de factor persoonlijke beheersbaarheid
(zie hoofdstuk A ) .

Het dynamische karakter van het SITE-model houdt in dat men voor
een goed begrip van gevoelene van onveiligheid moet onderschei
den tussen intensiteit en aard ervan. In zekere zin is deze con
statering nogal triviaal. Een goed begrip van een bepaalde mate
waarin men zich onveilig voelt, Is alleen mogelijk tegen de ach
tergrond van het proces dat tot die mate van ervaren onveiligheid
heeft geleid. Het vormgeven van deze onderscheiding heeft in het
huidige onderzoek geleid tot eenvoudige en valide meetinstrumenten
voor gevoelens van onveiligheid, met name de typologie. Hiermee
kan in een momentopname toch een deel van een proces worden ge
reconstrueerd.
Bij verder onderzoek zou de aandacht vooral uit dienen te gaan
naar opzetten van

studies waarbij het dynamische karakter meer

tot zijn recht kan komen; vooral het aspect waakzaamheid bij type
В en eventueel probleemvermijdlngsgedrag van type D behoeft meer
belichting.

PRACTISCHE BETEKENIS VAN HET ONDERZOEK

Het belangrijkste beoogde en te verwachten practische effect van
het onderzoek voor beleid

is van algemene en conceptuele aard.

Specifieke, doelgerichte beleidsvragen werden bij de aanvang van
de studie niet geformuleerd. Er bestond daarentegen duidelijk be
hoefte aan wetenschappelijk inzicht in het door voorgaande stu
dies betreffende de persoonlijke beoordeling van risico's van in
dustriële activiteiten

(bijv. Vlek & Stallen, 1979a) nog niet in

kaart gebrachte terrein van gevoelens van onveiligheid dienaangaande (zie 5 2.4.3.).
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De paradoxale stelling "Niets is zo practisch als een goede theorie" houdt in dat een goede theorie zijn waarde In de praktijk zal
waar maken. Wat Is de bruikbaarheid van de in de voorgaande paragrafen geëvalueerde theorie? Wij zullen hieronder trachten aan te
geven wat in dat opzicht het huidige onderzoek waard kan zijn.

De mate van feitelijk aanwezige of mogelijk optredende gevoelens
van onveiligheid kan een factor zijn waarmee men in zijn besluitvorming over de voortzetting

respectievelijk

de introductie van

een riskante industriële activiteit rekening wenst te houden. De
typologie en de indicatoren van angst en dagelijkse bezorgdheid te
zamen bieden een betrouwbaar en valide en tevens betrekkelijk eenvoudig

instrumentarium

om gevoelens van

(on)velligheld

vast

te

stellen. ZIJ lenen zich vanuit het oogpunt van publieke acceptatie daarom voor
bijvoorbeeld

gebruik

in longitudinaal

de effectiviteit

onderzoek waarmee men

van een bepaald

veiligheidsbeleid

kan nagaan. Toepassingen van de typologie op verwante terreinen,
zoals de beleving van bodemverontreiniging, geluidshinder en berging van nucleair afval, worden momenteel ook door andere onderzoekers voorbereid (Dogger & Kaspersen, 198S).

Indien men een zodanig beleid wil voeren dat gevoelens van onveiligheid verminderen of dat wordt voorkomen dat deze optreden, dan
Is het nodig te weten waardoor dergelijke gevoelens worden veroorzaakt. De vraag zal dan moeten worden gesteld wat gevoelens van
onveiligheid

met

de

hebben. Het antwoord

objectieve

gevaarsomstandigheden

is: met het

technisch/fysische

te

maken

aspect van

dreiging weinig; met het sociale aspect, in het bijzonder met de
effectiviteit van getroffen veiligheidsmaatregelen, meer. De beoordeling van dreiging is bovendien, zoals in het SITE-model wordt
weergegeven, niet de enige factor die gedrag bepaalt. Zoals in de
paragraaf hiervoor is beschreven, bepalen een aantal anderen, minstens evenzeer in de ervaring van de persoon gewortelde factoren
als de beoordeling van de persoonlijke beheersbaarheid dat gedrag
mede. Dat kan ook de onveranderlijkheid

van gevoelens van (on)

veiligheid verklaren onder Invloed van een ongeval als bij AKZO
(zie S 10.2.1.) Een betere communicatie met publiek of omwonenden
bijvoorbeeld - in het bijzonder met diegenen die zich bezorgd of
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defensief tonen - is op grond van de resultaten van dit onderzoek
vooral te vervachten indien meer aandacht wordt gegeven aan het
belang van

de diverse vormen van persoonlijke

beheersbaarheid,

In het bijzonder de z.g. verwachte beheersbaarheid. Een grotere
ervaren
De

beheersbaarheid

relevantie

hiervan

vermindert
voor

gevoelens

communicatie

van

over

onveiligheid.

rampenplannen

en

rampbestrijding lijkt vanzelfsprekend.

Een aantal soms populaire verklaringen voor het ontstaan van gevoelens van onveiligheid omtrent Industriële activiteiten blijkt
op grond van het verrichte onderzoek onjuist

te zijn; ook deze

'negatieve vetenschap' Is voor het beleid van belang, zeker vanuit het oogpunt van voorlichting. Hieronder bespreken wij daarom
enkele van deze verklaringen nog eens apart.

"Wie bang Is voor gevaren van Industriële activiteiten, veet daar
ook meestal het minst van af".
Deze bewering Is om meerdere redenen onjuist

(zie i

7.1.1.). Al-

lereerst Is er ons geen goede test bekend van 'Kennis van Industriële Gevaren'.In het eigen onderzoek Is het niet mogelijk gebleken een dergelijk, betrouwbaar Instrument

te ontwikkelen. In

de praktijk betekent dit dat een ieder die bovenstaande bewering
doet, het heeft over zijn eigen opvatting over wat een ander dient
te weten. Bijvoorbeeld de vraag in ons onderzoek naar wat LNG is,
maakt de relativiteit van bepaalde vraagformuleringen

duidelijk.

Ten tweede blijkt de bewering in enkele concrete gevallen - waarvan dus onduidelijk is op welk breder kennisdomein deze betrekking
hebben - in precies de omgekeerde richting juist. De betekenis van
feitenkennis bij het ontstaan en verwerken van gevoelens van ( o n veiligheid moet om bovengenoemde redenen zeer gering worden geacht.

"Vrouwen voelen zich typisch onveiliger dan mannen".
Deze uitspraak is waar al naargelang de invulling die men daarbij
aan 'typisch' geeft. In S 7.2.1. worden verschillende
interpretaties

besproken. Vrouwen

zouden

in hun

populaire

(woon)omgeving

meer signalen van industriële gevaren waarnemen; vrouwen zouden
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gezien hun werksituatie minder weten van en daardoor minder vertrouwen hebben in veiligheidsmaatregelen genomen in de industrie
of bij de overheid; vrouwen zouden minder kennis hebben van de
gevaren

zelf; vrouwen

zouden nu

eenmaal

bangelljker

zijn voor

welke dreiging dan ook. Al deze verklaringen blijken geen of vrijwel geen stand te houden. Wel stand houdt de verklaring dat vrouwen zich meer dan mannen om zaken als gezondheid en persoonlijk
welzijn bekommeren en zich daarin dan ook meer bedreigd voelen.
In het verband van deze verschillende waardering is het interessant meer onderzoek te verrichten naar de verschillende functies
die

'uplifts'

bij

mannen

en

bij

vrouwen

kunnen

hebben

(zie

S 9.2.2.).

"Hoe dichter men bij industrielocaties woont, des te onveiliger
men zich voelt".
De betekenis van woonafstand tot de bron van gevaar voor gevoelens van (on)veiligheid is niet zonder meer duidelijk. Over grote afstanden vergeleken, bijv. dichter bij dan 5 km en verder
weg wonenden, zijn er - zij het geen grote - verschillen: sterkere gevoelens van onveiligheid komen onder de Omwonenden
wonend

(i.e.

binnen 4 tan woonafstand) meer voor dan onder verderweg

wonenden. Nauwkeuriger onderzoek binnen de categorie Omwonenden,
zoals in de huidige studie verricht, levert geen duidelijk afnemende invloed bij toenemende woonafstand op. Zeer waarschijnlijk
hangt dit samen met de aard van de stressor. Als de stressor meer
concreet, meer incidenteel en minder 'ambient' van aard is, zijn
duidelijke samenhangen ook over kortere afstanden niet uitgesloten. Voorbeelden ven dergelijke stressoren zijn een plan tot inrichting van een bergingsruimte voor chemisch afval of de vestiging van een kernenergie centrale op een bepaald terrein, of het
wonen 'op' giftige grond.

Het inzicht dat de voorliggende studie biedt in de aard en omvang van gevoelens van onveiligheid
nieuw. Het hierboven geïmpliceerde

is in een aantal opzichten
gebruik van de onderzoeksre-

sultaten is echter afhankelijk van de mate waarin men dit nieuwe
ook als zodanig onderkent. Een typische moeilijkheid bij de overdracht van resultaten van sociaal wetenschappelijk onderzoek is

288

PERCENTAGE JUISTE BEOORDELINGEN IN:
UITSPRAAK '

1

OAK RIDGE
(Ν - 20)

GRONINGEN
(Ν - 34)

20

9

^Q

^2

35

32

25

79

50

12

40

56

,_

,_

65

88

90

68

^5

35

VooTil de RlJimon<Ur· nabij <U Induitrlt, dit hoop htbbcn op
verbetering of verandering van een huns Inzicne bedreigende
woon·1cuati· voelen zich v e i l i g .

2. Vrouwen zijn banger dan Bannen voor de r l a l c o ' e van de Indust r i e OBdet HJ н е г gericht zijn op zaken a l s pereoonlljk
welzijn en gezondheid.
3. Gevoelene van onveiligheid betreffende induetrifclc a c t i v i t e i t e n
zijn In Aijneond r e l a t i e f belangrijk,

d v.z

in vergelijking wet

a l l e r l e i andere zaken waarover men zich in zijn degclljkie leven
druk of bezorgd naakt.
4. De bezorgdheid over de aantasting van het (wereld-wijde) mllien
heeft de laatste Jaren p l a a t · Boeten Baken voor een »eer a l l e 
daags probiее« zoele de koeten van levensonderhoud.
5. Heneen die zich erg onveilig voelen vanwege de Industriële activiteiten in de RljnBond xljn geneigd de industrie ook op andare punten in een kwaad daglicht te etellen.

6

Ongeveer een vijfde deel van de oswonenden van het Industriegebied in Rljnnond voelt clch duidelijk onveilig ten aanzien
van industriel· activiteiten aldaar.

7. De anget In RijOBond voor eventuele echadelijke gevolgen van
Induatrlële bedrijvigheid betreft niet cozeer de luchtverontreiniging, alawal de aogelljkheid dat zich in de (petro)-cheBlsche industrie een calamiteit voor zal doen.

8. Vie bang Is voor gevaren van de industri« weet van dergelijke
gevaren meestsl het minate af

9

Het uiten van gevoelene van onveiligheid is eigenlijk het afreageren van een algCMcne onvrede met soclaal-econoBlsche omtvlkkcllngen, vermeende onveiligheid van de Industrie vonot alleen een aangrljpLogspimt

10

Hoe dichter м п bij het InduetrlageMed in Rijnmond voont, des
t. vaker neemt men feitelijke signalen waar die op dreiging of
potentiaal gevaar dulden.

a) De met een * gemerkte uitspraken waren In overeenstemming met de onderzoeks
bevindingen geformuleerd (zie Bijlage IX).
Tabel 11.1.: Percentages Juiste a-prlorl beoordelingen van onderzoeksresultaten
door het gehoor bij een voordracht te Oak Ridge (U.S.) en te
Groningen.
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echter dat de ontvanger van de boodschap, i.e. de lezer, gemakkelijk

'In hindsight' kan denken dat men een en ander al min of

meer wist; door kennisname van de boodschap zal men dan ook niet
veel leren. Om dit vooroordeel aan te tonen en de lezer aan te
zetten tot een meer openlijk dispuut met de onderzoekers, hebben
wij een 10-tal bevindingen uit het voorliggende onderzoek als een
'testvraag' geformuleerd, (zie Bijlage IX). In de praktijk blijkt
het Invullen van deze test Inderdaad substantiële meningsverschillen bloot te leggen zowel tussen de onderzoeker en zijn gehoor als
binnen dat gehoor zelf, daardoor de Interesse In het onderzoek op
te wekken en tot een ander en vermoedelijk beter begrip van gevoelens van onveiligheid te lelden. In tabel 11.1. geven wij weer hoe
bijvoorbeeld een groep wetenschappers van de Oak Ridge National
Laboratories en een groep studenten van de Rijksuniversiteit van
Groningen voorafgaand aan een presentatie van de onderzoeksresultaten de tien uitspraken beoordeelde.

Zowel berichtgeving over gevaar van Industriële activiteiten aan
het publiek als communicatie met het publiek zijn momenteel In het
veiligheidsbeleid belangrijke onderwerpen van discussie. Bij het
eerste kan men denken aan de richtlijn van de Europese Gemeenschap
betreffende de informatieverplichting over de gevaren van ernstige
industriële ongelukken, vooral art. 6 betreffende het informeren
van

aan

dergelijke

gevaren

blootgestelden

onder

het

publiek

(Council Directive, 1982). Bij het tweede kan men denken aan de
diverse experimenten in de V.S. om het omwonende publiek als partner bij locatiebeslissingen

- en soms ook bij het veillgheids-

management - te betrekken.
Zowel een effectieve berichtgeving of vo rllchting alswel een zinvolle communicatie over kwesties rond ii dustriële veiligheid veronderstelt dat men een goed begrip heeft van wat degene tot wie
men zich wendt, beweegt. Met het onderzoek

'Beleving van Indus-

triële Veiligheid in Rijnmond' hebben wij getracht aan dat begrip
bij te dragen. In primaire zin door het eigen onderzoek als zodanig. In secundaire zin door er op te wijzen, zoals hierboven
gedaan, dat de resultaten van dergelijk

sociaal-wetenschappelijk

onderzoek voor velen niet vanzelfsprekend zijn.
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SUMMARY

SENSE OF INSECURITY WITH RESPECT TO INDUSTRIAL SAFETY IN THE RIJNMOND-AREA.

INTRODUCTION

During

the last

Western world

twenty

to thirty years public

has greatly

increased

interest

in the

for possible negative

con-

sequences of industrial and technological developments. With respect to Rijnmond, being the most industrialized area in the Netherlands, local and non-local authorities are
of

questions

regarding

reactions

of

facing a number

residents.

Some

of

these

questions form the basis of the present study:
1. Does

the

public

feel

threatened

by

its

technological

and

Industrial environment? And If so, to what extent?
2. In what ways do people cope with such feelings of insecurity?
3. Is

the

presence

of

specific

technological

threats

a

daily

hassle?
A theoretical framework was developed to address these questions.
In general we adopted a perspective that can be labeled as 'expressive': focusing on the self as the stimulus for human behavior, In which

special attention

Is given to the affective and

motivational aspects of behavior. It contrasts with the dominant
approach in risk perception studies, the so-called

'judgemental'

perspective, which focuses on judged aspects of particular environmental events or situations. Main topics in these studies are:
peoples estimation of the likelihood of fatal accidents, dimensions of risks and acceptability judgements of risky activities.
It has a strong cognitive orientation, inspired in most cases by
some sort of decision theory.

THEORY

The expressive approach was worked out by developing

the SITE-

model: 'Sense of insecurity with respect to Threat from the (physical) Environment'. It draws primarily upon Lazarus ideas about
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stress and coping, and Janls & Mann's conceptualization
cision-making about vital, affect-laden
extensive

of de-

Issues. In addition, an

study was carried out In the

relevant

literature on

'environmental stress'.
A distinction

Is made between primary appraisal, secondary ap-

praisal and coping. Primary appraisal deals with the seriousness
of the threat. Secondary appraisal has to do with the available
opportunities or resources to stand up to the threat. This concept of so-called 'personal control' takes a central place in the
literature on environmental stress. Personal control can be manifest in several ways. If necessary one will look for an immediate
reduction of the threat (• actual control), or if there is no exposure to hazards at this moment, one may have trust in future
opportunities when the danger materializes (- expected control).
Primary and secondary appraisal in combination, determine whether
the demands on the person exceed his possibilities for control.
If they do, then the emotional state of the Individual is called
stress. One can cope with this stress in a vigilant or defensive
way, depending on whether the person can hope to find a safer
alternative or not. 'Hope' Is a central concept in defining the
conditions under which defensive reactions (like bolstering) are
likely

to occur. Without a sound theoretical basis It would be

almost

Impossible

to recognize

defensive

reactions or

'denial'

as such. Based upon the central distinctions in the SITE-model
a typology

of reactions was developed. Four major

'types' were

distinguished:
*

secure

*

accepting

*

defensive

*

vigilant.

By defining these types we underline a central thesis in our study: not only are there differences in intensity of feelings of insecurity but also in the qualitative structure of these feelings.
Amongst other things, this means that it is not possible to assess
someone's position on the basis of a response to single statements;
these statements get their meaning within a context.
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METHOD

In the middle of 1982 ve conducted a stratified survey by Interviewing some 600 Inhabitants of the Rijnmond-district: 370 living
within 4 km from the Industrial risk-area; 73 lived at a larger
distance. I.e. In the center of Rotterdam; 70 lived In a city In
a rural area (Apeldoorn).
The survey method was choosen primarily to get sufficient representation In the results. The disadvantage of this approach Is
however that the different processes, as described by the SITEmodel,

cannot

very

veil

be distinguished

In our measures. We

treat feelings of Insecurity as a 'resultant' variable and only
try to approach certain aspects of primary and secondary appraisals and coping. In fact, the typology

(measured by

people with faked Interviews) does most Justice

confronting

to the process

character of our model.
The Intensity of feelings of Insecurity was measured In two ways.
First,

a

list

of

dally

hassles

was

constructed.

Including

4

hassles referring to Industrial threat. These hassles were all
rated on a scale expressing

the extent

to which

one had

been

worrying about over the last months. The total score of the 4
hassles Is labeled DAILY worry. The relative score of these 4,
compared to the total score of all hassles Is called WORRY IMPORTANCE. A second measure of the Intensity of feelings of Insecurity
consisted of the added responses to seven statements like 'When I
think of all the Industrial activities here, then I get really
frightened'. The measure Is called ANXIETY.
Other measures are Indicated below.

RESULTS

Feelings of Insecurity
Among Inhabitants living within 4 km distance from the risk-area
feelings of anxiety are significantly greater than In RotterdamCentre. The distribution of scores Indicates that these feelings
are clearly present with one fifth of the population. On the other
hand, about one quarter expresses comparably

strong feelings of
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safety. The daily worry in Rotterdam-Centre and Apeldoorn is less
than in the

'nearby-area'. Compared

to other hassles the worry

about

industrial activities is high, especially for the inhabi-

tants

living nearby.

It

compares

to worries

like

criminality,

nuclear weapons and financial uncertainties.

Personal differences
Complaints about industrial air pollution do not increase the closer people live to the source, at least not within the 4 km range,
nor does knowledge about certain aspects of personal safety. Feelings of insecurity (anxiety as well as daily worry) show a rather
puzzling non-linear relation with distance. This might be due to
sampling

effects. Compared

to men, women

in Rijnmond

generally

feel more unsafe with respect to industrial activities. The main
reason appears to be that women value matters of personal health
and well- being more highly than men. They do not perceive more
'hazard cues' than men do. Men are more concerned with economic
aspects.
Hardly any relation is found between feeling of insecurity and
other variables relating to personal differences (like age, education and living conditions).

Validation of the model
As predicted, feelings of insecurity clearly depend upon perceived opportunities for control. Expected control turns out to play
a much more Important role In this than actual control. The reason is that generally very little concrete options (like moving
away) are perceived at this moment.
When hope for Improvement is absent, the theory predicts that feelings of insecurity will be suppressed. The empirical results show
clear indications of such defensive processes.
The presence of hope corresponds with a general Inclination to
cope in a problem-focused way, rather than in an emotion-focused
way.

Typology
The intensity of feelings of Insecurity turn out to vary among the
four types of our typology as predicted: such feelings increase in
the order: secure, accepting, defensive, vigilant. Also, a great
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number of other specific measures, ranging from personal control
to complaints

about air pollution, behave as could be expected

on theoretical grounds. Most notably, 'hope' Is present among the
vigilant type and absent among the defensive type.
The distribution of the types in the 4 km area Is as follows:
about lit

Is 'secure', 33Z Is 'vigilant', and 25Z of the popula-

tion has a 'defensive' attitude, and also 25% an 'accepting' attitude. Males Identify more with the accepting or the secure type,
women Identify more with the vigilant or defensive type.

Follow-up study
In order to get some Idea about the stability of feelings of Insecurity one year after the main study a small second study was carried out, using the method of telephone Interviewing. The Interviews were spread over several months.
The relative Importance of all kinds of hassles, including those
pertaining

to industrial activities, turns out to be remarkably

stable.
A particular medium-scale alarm on an oil refinery, that happened
during the interview period turned out to have little effect on
feelings of insecurity; after a couple of months all effects had
disappeared. In contrast

to the main study, distance now showed

a monotone relation with feelings of insecurity. Now also, actual
control as well as expected control showed a relation with feelings of insecurity. The theoretical status of the 'hope-variable'
could not be confirmed, but this might have had to do with a differences in operationalization. In general, the major results of
the main study were replicated.

Practical implications
The SITE-model offers an appropriate language to communicate the
expression

of public

concerns about

industrial

hazards. In the

communication with the public, matters of personal control should
take a central place.
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BIJLAGE I

BEPALING VAN STEEKPROEFOMVANG

Bij de opzet van ons onderzoek hebben wij de steekproefgrootte
bepaald aan de hand van de procedure van Cohen (1969). Wij hebben voor eenzijdig gerichte uitspraken die de kern van de theorie vormen de kans op het ten onrechte verwerpen van de uitspraak dat er 'niets aan de hand' Is (H.) gesteld op maximaal
102. Dit Is op zich aan de hoge kant maar de beschikking over
een theorie geeft het vertrouwen dit risico te kunnen nemen.
Wij accepteren de kans van 1 op 10 dat een gevonden verschil of
effect toch In werkelijkheid tot de verdeling onder H. behoort.
De geconstrueerde theorie Is ons ook zoveel waard dat wij zeker
niet graag de erin opgenomen beweringen zouden verwerpen terwijl
deze In feite wel waar zijn: wij wensen dus een groot onderschel-

*).

dlngsvermogen, gesteld op i 80Ï

Om dan met de bovengenoemde

gekozen kansen op foute beslissingen toch nog matig sterke effecten te kunnen vaststellen, zijn minstens 35 à 50 proefpersonen of vraaggesprekken per te contrasteren groep nodig.
Aangezien we er rekening mee wilden houden dat we In elke afstandsschll of binnen elk van de 4 typische reactlewljzen die
we verwachten in de praktijk te zullen kunnen onderschelden zijn
(zie hoofdstuk 2 ) , nog éénmaal een onderverdeling In twee groepen zouden moeten maken. Is de steekproefgrootte bepaald op
4 χ (2 χ 45) voor de regio 'Omwonenden'. Te zamen met 2 χ 35
personen In Rotterdam-C zowel als In Apeldoorn bracht dit de
totale steekproef op 500.

*) De sterke van een verschil tussen gemiddelden In populatie A
en В wordt uitgedrukt als
d -

А - в (S.D. - standaard deviatie van belde populaties)
S.D.
Als vuistregel stelt Cohen voor een d » 0,2 zwak te noemen,
een d • 0,5 matig sterk en een d « 0,8 sterk. Een d - 0,5 komt
overeen met een correlatiecoëfficiënt van r = 0,30 (zie Cohen,
1969).

BIJLAGE II

SAMENSTELLING VAN DE VRAAGGESPREKKEN

Voor ieder van de drie subpopulaties was de samenstelling van de
vragenlijst verachillend. De meest centrale taken kwamen in alle
vragenlijsten voor. In Apeldoorn kon een vrij groot aantal vragen niet zinvol worden gesteld net name omdat ze te direct te maken hadden met bepaalde industriële activiteiten in de Rijnmond.
In de onderstaande tabel staat aangegeven welke taken uiteindelijk
aan welke populatie werden voorgelegd. Ze staan in de volgorde
waarin ze in de gesprekken aan bod kwamen. Voor iedere taak is een
zeer korte omschrijving gebruikt.
ictalliBf vTAagtupnkkvn in;
Ujmd

Др«Ыоега

f u licht
laaf tijd
woonduuT
r e l a t i a i balang btzoTplhaid u>d.
incicbcalijkhaid
ralatiaf balang tavradanbaid
aÍTaafaran 1
zalfvurtarint
«se>tg«vo«Ughai.d
kauiavTijbaid woonplak
typologie l (capa)
f e i t e l i j k * BDgalLjIthailan 1
paraoonlijka vaocdalao
ooodsaAk сое атаіи1агіік|
gcvDal van onvaiLigbaid^
faicalijka BDgalijkhadn
gavoal van onvailighaid 4)
f e i t e l i j k * vooaaf·tand loduatrie
ет Агао voonafaccnd induatne
zintuiglijke vaarnaBing
ervaring mat alarm
OBgamn шас aeeilijkheden
algeneen belang industrie
afrtagaran 2
typologie 2 (incl. defeniie)
hoop 5)
к*ши.·
varvaebce babeanЪшлгЫіа
•ctiegeneigdheid
•ctie-tTvanog
teop 6 )
•ilieuralacivaring
beroep
werkplek
opleiding
wel»tand
afhankelijkheid induaCTie
politieke voorkeur
burgerlijke ftaat

1 ) Allaan voor raipondancen mat een «yen reepondentm^n
2) Alleen voor raipondentan met «en oneven reapondntnu
3) De «erate 4 i t o c
4) De Laacite 4 i t a a i
5) Eerste 4 items
6) Laatite θ itene
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BIJLAGE I I I
(Enkele Ζ Cellen niet op tot 1Uu i.v.m. miesingt)
Regio 'Omwonend'

EnquCtc A 9S41
Ri ji»ond/Apeldoorn

Frequentieverdelingen (Ζ!
VRAGEN MONDELING EN WOORDELIJK STELLEN

1

N.V. v/h Md«rl«nd·· Stichtirq
voor Statistiek

ft mi

ANTVOORPEN WOORDELIJK NOTEREN EN/OF AANSTREPEN

TIJDSTIP BEGIN GESPREK
INLEIDENDE ZIN
De NedarLand*« S t l c h t i n ç VDQZ StatiBCl«)i i t e l t than» вел atd«rza*X ondar bawonars *л d i t g e b i e d
Ι η * « de meningen o v e r a l l e r l e i p r o b l e e e n d i e z i c h in d i t g e b i e d v o o r d o e n . Hag Ik u h i e r o v e r e e n a a n t a l vragen

Enq.

in

VOLGNUMMER VAN ADRESVOANTVOORDING INVULLENHIERBIJ TELT U OP
RICHTGETAL - UITKOHST OPTELSO« -

A l l e r e e r s t v i l ik graag van υ v e t e n hoe de h u l s h o u d i n g w a a r t o e u b e h o o r t , u z e l f dus i n b e g r e p e n , i s a a v n g w s t e l d naar
g e s l a c h t er l e e f t i j d
Enq
ZIE VOOR НГГ BEGRIP HUISHOUDING DE TOELICHTING " D e f i n i t i e ! h u i s h o u d i n g , д е г і п , h u i s 
vrouw, e m " , D i t IN UW BEZIT IS Enq
TOT DE HUISHOUDING BEHOREN DUS ALLE PERSONEN DIE IN HUISELIJK VERKEER MET
IELKAAR SAMEI*ONEN, d.w z. TENMINSTE 4 DAGEN PER WEEK MET ELKAAR SAMENLEVEN. Enq.
INVULLEN IN ONDERSTAAND SCHEMA
Wie zorgt er hier in huis meestal voor het grootste deel van de huishouding ? Daarmee bedoel ik dingen zoals eten
koken, boodschappen doen, huis schoonhouden, wassen enz Enq. AANSTREPEN ALS "HUISVROUW" IN ONDERSTAAND SCHQIA
En wie levert de grootste bijdrage in het inktnen van deze huishouding "> Enq
AANSTREPEN ALS "BOOFDKOSTVINNER" IN
ONDERSTAAND SCHEMA Enq. VOOR DEFINITIE HOOFD KOSTWINNER ZIE DE TOELIOÎTING, DIE REEDS IN UW BEZIT IS
•tief- en pleegkinderen, van oud naar

eigenjong

andere personen, van oud
naar jong

geslacht, Η of V
leeftijd, in за:

Θ
'Hoofdkostwinner"
iemand buit'

de huishouding levert de grootste bijdrage In het inkomen

Enq. PERSOONSNUmER
NOTEREN ·
Enq
PERSOONSLETTER
O P. AANSTREPEN AAN
DE HAND VAN AANW. D
Enq. ALLEEN К PERSOfŒN VAN IB T/H 69 JAAR
VAN LINKS NAAR RECHTS EEN VOLOiUWŒR <ZVQ4, INDIEN ALLEQl
PERSONEN VAN 7C JAAR OF OtBER AANWEZIG ZIJN DAN (ZSPREK BEEINDIŒN.
Enq
BEPAAL NU DE PERSOON DIE U MOET ONDERVRAGEN DOOR VAN LINKS NAAR RECHTS DE PERSONEN DIE U BIJ AANWIJZING В EEN
NUMMER HEBT GEGEVm, TELKOiS AF TE TELLEN ТОГ U GEKOMEN BDïT TOT EN MET BET RICHTGETAL UIT AANWIJZING A DE PERSOON
WAAROP HET RICHTGETAL VALT DIENT U VERDER TE ONDERVRAGEN
DE LEEFTIJD VAN DE PERSOON
WAAROP HET RICHTGETAL VALT
(Enq.. LEEFTIJD AANSTREPQJ)

3
TIENTAL

41.5
τ m \ge · .18,1 1 . - f '..0 . црііідп ". ίβ.«
.54.

46

Het geslacht is

Ik had graag met
(Enq. NOE» PERSOON UIT VRAAG 06) een gesprek willen voeren. Enq. INDIE» DIT EEN ANDERE
PERSOON IS DAN WAARMEE U HET GESPREK BEGÖNNE» BENT VRAAG 07 e ν STELLEN. ANDERS OVER OP VRAAG 09
ís zij/hij nu thule ">

neen

Wanneer kan ik haar/hem thuis treffen co
datum
dag

. » »

·

e t haar/hem een v r a a g g e s p r e k t e voeren ^

p e r s o o n op v i e h e t r i c h t g e t a l
t r e f f e n , omdat ·
Erg

i s gevallen i s nooit thuis

te

DIT GESPREK BEEIN"JIGEF.'

Ik zou nu graag h e t gesprek n e t haar/heir v i l l e n v o o r t z e t t e n

Enq.

NU OPNIEUW INLEIDENDE ZIN OPLEZEN

»
Volgno

gesprek.___----

Γ

Enq.no.
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gemiddeld 2 9 . 4
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dorp o í
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Enq
SCBUD DE OBAMJE EAAKTJES 1 T/H «0 » ОПТ ZE AAN O.P. GEEF TEVEHS вЯПТЕЯВиш 1.
In h a t d a g e l l j « · l a v a n van l a d a r a a n z i j n ar t a l van gabaurtanlaaan d i a c m . hlndaran o f а а а ю т а г η o n . g a r a g a l d
druk kulinan вакап, z o a l » w r v a l a n d a d l n g a n . t a g a n a l a g a n o f hat v o o r t d u r e n van g a v a a r l l j k a a l t u a t i a a Ian a a n t a l
van d a t a o o r t zakan, v a a r o v a r Ban a l c h druk kan вакап t l ) n nu l a d a r op a«n k a a r t ) a g a z a t Ik v i l υ Tragan m daza
k a a r t ) a » a a r a t aana r u a t l g door t a n a a a n . Daarna v i l ik u vragan o f u aan kunt gaven l n v a l k a a a t a u z i c h ovar daza
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Enq

OVER OP VRAAG 14

Enq
GEEF KAART 2 Ik g· u nu «·η «Anuí b«w«rin9«n e»pl«z«n ík wll u vreçen « voor leder ven déte beweringen te
zeggen in hoeverre u het met die beweringen een i of oneen» bent Dat kunt u doen aan de hand van de antwoordnocelijkheden op deze kaart Leent u deze kaart eerat naar even door Wilt u ml: dan bil elke uitepraik die ik oplees 1
het cijfer van uw antwoord лоеюеп Enq
GA HA CV 0 Ρ DE UITLEG OP DE KAAKT BBGREPD* ΗΕΣΤΤ
гтлт b«eUtt
в·· oneens
Enq

LEES OP

» e r beeilet
aee eens

2

1

3

4

'

5

7

β

9

- de ontwikkelingen 1л de wereld
zijn zo grillig dat daarover geen
enkele vooripelling valt te doen

. 5. . 4. . i . 7. .15. . 7. .

- vandaag de dag kun )· nergens
•eer zeker van zijn

. 6.

- set enige aceite zijn de huidige
maatachappelljke ontvikkelingen
nog wel te volgen

. 4. . 2. . S . Θ. .18. .20. .24. .11 . . 8.

. s.

ia .15. ¿2.

. 6 . 7. .12. .10. .21. .15 . .16.

- het is zelden duidelijk w a a n a de
dingen lopen zoals ze lopen

.10. . 5. . 6. . 9. .20. .14. . 17. .11 . . 8.

- de Boderne tl]d la al met al toch
nog wel redelijk overzichtelijk

. 4. . 3. . 6. . 9- .17. .17. .25. .12 .. 6.

- het ia alleaael zo ongeordend
tegenwoordig dat Ik niet м е г
weet waar het naar toe gaat

. 8. . 11. . It .10. .14. .11. . 15. .10 . .10.

- ook al lijkt de wereld mi·echten
chaotisch er vallen bij nader
inzien toch duidelijke ontwikke
lingen aan te wijzen

. 3. .4 . . 5. . 6- .15. .18. .25. .16. . 8.

- ik kan »e wel enigszins een beeld
van de toekenet vorsen

.10. .7 .

. a

. 8. .15- .16. . 18. .10 .. 8.

- wat betreft crlninallteit en
mogelijkheden cao nog plezierig te
werken zal het er over 20 jaar
heel wat slechter voor stean

. 9. .5.

. s

. 5- .17. . 7. . 11. .14 . .25.

Enq

STBEEP AAN

VOLGNUWŒB GESPRBC 15

even m i s e r

oneven піжег

·

Enq

»

OVTR OP V R A M 15

Enq . SCBUD DE WITTE KAARTJES 1 Т/И 34 EN GEEF ZE AAN 0 Ρ
GEEF TEVDIS SORTCERBLAD 2 In het degelijke leven xljn er
tal van dingen waarover we opgelucht zijn die ona gelukkig maken of waar we met plezier op terug kunnen kijken Een
aantal van die zaken steen op deze keartjet Hilt υ deze kaartjes eerat weer eens doorlezen Wilt u daarna aangeven
in welke mate u de afgelopen paar maanden aan deze zaken plezier heeft beleefd U kunt dit op dezelfde wijze alt
zojunt doen met behulp van dit sort eerblad wilt u de kaartje· weer é4n voor één in één van de vakjes leggen Ook
nu geldt weer dat u niet alle vakje· hoeft te gebruiken en in elk vakje zoveel keartjea mag leggen als u wilt
Enq
LAAT 0 Ρ WEER IN EIGEN ТЕИР0 SORTEKEN ALS 0 Ρ К Л А Н ІБ VRAAG U HEER OF 0 Ρ DE NUIWERS VAN DE KAARTJES
OPLEEST U STREEPT DEZE AAN IN BET SCHEMA OP PAGINA 4
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e

naltaael
geen
pier1er

,

nauwelljkfl
plezier

.1-6.

1.5.

.10. , . 2 4 .

2 . 5 .

.11.

' . 2 4 . . 37.

j . 6.
, .30.
. 12.
5

1.4.
1.5.
ι .17.

Λ 21

7 ,.25.

.18.
. 16.
. 8.

β
9
10

. 14.
. 6.
.41.
. 7.

12
η
14

.

Q.

16 I .

Ζ.

.
•
.
.

8.
38.
9·
2·

17
1θ
19
20

u Enq
i

nogal e e n s
plezier

af an
toe
ple
zier

SnXD

J .16. .19.
i.l*. .25.
' .21. .21.

erg
veel
ple1 zier

heleiaal
gaan
plezier

.26.
.28.
.25.
.20.
.17.

.30.
.18.
.20.
.24.
.26-

25 .
23.
.22 .
.39.
.34 .

2 6 ; - 6-

.11.
. 4.
.24.
.27.

.8.
.19.
.3.
. 9.
.17.

.23.
•25.
.18.
.17.
.15.

.33.
.20.
.38.
.17.
.20.

JO
¿6
J7
32
.20

.40.
.10.
.15.
.12.

• 5.
.12.
•14.
.14.

. 9.
.21.
.22.
•17·

.17.
.26.
• 24.
.22·

•29.
J0 .
•25 ·
•36 ·

.40.
.31 .
.66.
•30.
.36.

.15.
. 3.
. 5.
.16.
.11 .

.33.
. 5.
. 2.
.14.
.24.

.22.
.19.
. 10.
.27.
.22.

.16.
•67.
.42.
J6.
.34.

L
L

, . 1 1 . .25.
. 2 1 . • 31• 1 5 . . 14• 21· -22• 18· •31O.P e o o n t in
Ri]naond
Enq

erg
veel
ple
zier

. 6.
.12.
.18.
. 6.
. 9.

.15.
. 19.
. 11.
.26.
.24.

Ι

nogal e e n s
plezier

21 , . 1 2 .
22 1 . 1 9 .
2J . 1 4 .
24 . 1 1 .
25
.IA.

'.10.
.13.
. 5.
.20.
.23.

AAN

af en
toe
ple
zier

1.55.
| .23 .
1.56 .
,.26.
.30-

.12.
.12.
. 1 .
. 9.
. 9.

. 5.
.11 .
.10.
•16.
• 3.

nauwelijks
plezier

27
2Θ
29
30
31
32
33
34

.
.
.
.
.

.57.
.30•23.
-31 ·
.46·
.
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W I S OP VRAAG 1Θ

Enq
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0 P. «OOnt 1 η
Apeldoorn

OVER OP VRAAG 19

Enq
GEEF KAART 3 Voor h a t beantwoorden van de volgend« vraag w i l ik u v r a g e n e e r e t h e t v e r h a a l t j e op d e z e k a a r t
»ven door t . l e t e n Enq. GEET 0 Ρ DE TIJD OH DE KAAKT DOOR TE LEZEN ι VRAAG VERVOLGENS
Hat dankt u dat de M e e t w a e x e c h i j n l i j l t e oorzaak van de huidaandoanLnq i s '

Enq

HIER NIETS INVUIiENi VOOR INTERNE VERWERKING

oorzaak huidaandoening, vraag 15
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Oiq
IAAT O Ρ KAART 3 HOUDEN EN GEEF KAART 4 Op deze kaart ataan S mogelijk· oorzaken voor de huiduitslag
Wilt u deze oorzaken nu eens in volgorde van waarschijnlijkheid o p n o w n ? Πω· «erst nocat u de oorzaak die u hat
•e«at waarschijnlijk vindt, dar die in de 2e plaats koet enzovoort
N o M t u вваг de latter» van de oorzaken Enq
STRŒF AAN IN SŒD1A
Enq
GEEF IMVULFOftMULIEB λ Zoudt u op dit formulier nu in procenten een schatting kunnen geven van de kan» dat de
huiduitslag door één van deze 5 oorzaken is teweeggebracht ' De schAttingen van de S oorzaken во·ten tezamen opge
teld op 1004 uitkCDCn
(Enq
VUL IN IN SCHEMA GEEF INDIE» NODIG EGJ VOORBŒLD ZIE BIERVOOR UW INSTRUCTIE)
Enq
NOTEER PERCENTACES IN SCHEMA EN CONTROLEER OF DE SOM UITKOKT OP 100%
Г"
VRAAG Ife
ЙАДС Π
test waar
echi^nlijjO

.2u
.34.

.28. .18.

17. 22.
31. 22

.35. .21.

18.
mq

gemiddeld

(•ui»t waar*
•chlJnLi)k)

.U

12. .14

VAN

PEflCENTAGES

13 ,

.27.

26

¿1.

,

14 ,

18.

.23,

26

.23.

20

.41.

.15.

0 Ρ woont
RijnKind

STUEP AAN

SCHATTING

in

• ·
/

O Ρ woont in
Rotterdaa
Enq

O.P woont
Apeldoorn

in

• ·
I

_

OVER OP VKAAG 19

Enq
GEEF INVULFORKULIER В Op dit formulier staar een a*nt*l uitspraken, die betrekking hebben op de manier
waarop u tegen uzelf aankijkt Wilt υ door het zetten van een streepje in één van de vakjes achter elke uitspraak
aangeven in howerre u het set deze uitspraak eens of one«ns bent ">
Enq
G Œ F INVULFORKULIER С Ik wil u nu een aantal uitspraken voorleggen die door Mensen worden gebruikt osi zichzdf
te beschrijven Wilt u weer door het zetten van een streepje in één van dt vakjes achter elke uitspraak aangeven
hoe u zich In het algemeen voelt 7 De antwoordoogelijkheden zijn bijna nooit S O B S , vaak en bijna altijd Er zijn
geen goede of alechte antwoorden
Enq

0 Ρ woont in
Rotterdam

0 Ρ woont in
Rijnmond

STREEP AAN

0 Ρ woont in
Apeldoorn
Enq

OVER OP VRAAG 4fee

Enq
GEEF KAART 2 Xk ga u nu 4 uitspraken oplezen dia betrekking hebben op de mate waarin men voor een bepaalde
woonsituatie heeft gekozen Van u willen wij graag weten in hoeverre u vindt dat u voor uw huidige woonsituatie
hebt kunnen kiezen Wilt u voor elke uitspraak die ik oplees zeggen In hoeverre u het hiermee eens of oneens bent
Noemt u maar weer het cijfer van uw antwoord
zeer beiliat
mee oneens
Enq

zeer beaiiat

LEES OP

ik heb het gevoel gekozen te hebben
voor het wonen in de Rijnmond

.35.

. 9

• ik heb het gevoel gekozen te hebben
voor de stad/het dorp waarin ik nu !
woon

.25.

.e

ik h*b het gevoel gekozen ta hebben
voor de buurt waarin ik nu woon

18·

ik heb het gevoel gekozen te hebben
voor het huis waarin ik nu woon
1

13.
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Enq
N Q H CASSETTERÍCORDER Ik vil u nu liten horen hoe verschillende nenien tegen het wonen in een gebied el« dit
kunnen aankijken U zult ven 4 neneen met wie wi^ eerder hebben gaiproken, in het kort horen wat zij vinden Ik
laat u »aiat alle 4 d» geapreUccn horen Daarna vrta? Ik u a*t welke van de А вепхлдап uw eigen opvattingen het
шее at en mat welke het minst overeenstamen U hoeft het dui niet net alles vat die persoon zegt volledig e«ne te
zijn Het gaat eroe dat u zegt welke van de 4 korti interviews uw eigen idee«n het beste weergeeft en daarna welke
persooh het minst met uw eigen standpunt overeanattmt
Tijdens het afspelen van de band kunt u de tekst meelezen die op deze kaarten staat
I Enq
STKEEP AAN 5Т1И OP CASSETTERECORDER IS
^ ^

.53.

mannenstem

Λ7,

vrouwenstem

Enq
GEEF DE 4 KAARTEN "TEKST CASSETTE" IN DE
VOLGORDE А В С D EN ZET DE CASSETTERECOROER
AAN STEL. NA HET AFSPELEN DE VRAGEN 21b & 21c

Enq
СЕЕГ DE 4 KAARTEN "TEKST CASSETTE" IN DE
VOLGORDE D С, В A EN ZET DE CASSETTERECORDER
AAN STO. KA BET AFSPELEN DE VRAGEN 21b en 2lc

Het wie van de 4 personen komt uw standpunt het meest overeen, met andere woorden in wie kunt u zich het best
herkennen als het erran gaat hoe u tegen het wonen hier aankijkt ' Is dat interview А, В, С of D Enq STREEP
AAN IN SCHEMA
Het wie van de 4 personen koat uw eigen standpunt het minst overeen met andere woorden in wie kunt u Zich het
slechtst herkennen als het i r m gaat hoe u tegen het wonen hier aankijkt ^ Enq STRZEP AAN IN SCHEMA

(21 bi het meest overeen

А
с
с
B
. 15. . 2 5 . . 3 2 . . 2 8 .

(21 c) het minst overeen

. 4 7 . . 11 .26 . . 1 6 .

22 I Enq
GEEF KAART 2 De 3 uitspraken die ik nu op ge lezen gaan over de mogelijkheden die u kunt hebben en te ver
huizen Wilt u aan de hand van deze kaart weer zegqen in hoeverre u het eens of oneens bent met deze uitspraken
1 Noemt u maar veer het cijfer van uw antwoord
| zeer beslist
mee oneens

ι!
I
I

za«r b«allat

als het om een of andere reden
nodig zou zijn zou ik gemakkelijk]
ergens buiten de Rijnmond kunnen
gaan wonen
'

.17.

als het om een of andere reden
nodig zou zijn zou ik gemakkelijk
in een andere stad of ander dorp
in de Rijnmond kunnen gaan wonen

.16.1.11. .5.1. 5.1. 6 . .9

- als het om een of andere reden
nodig zou zijn, zou ik gemakkelijk
naar een andere buurt kunnen ver
huizen
Ρ J Enq

STREEP AAN
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WO0NP1AATS

14.' .21.

O Ρ woont in
Rotterdam

0

CODERING
RUNHONDGEBIED

.13.

ί

O Ρ woont in
Rijnmond

HIER NIETS INVULLEN

15. . 31

.18. ι· 9.|. 4. . 7. |. 7 . .9 .14. .14.|. 19.
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Enq
GEEF KAART 5 Ik no«B u nu een u n u l zak.r, m i t ι. mij ¿an voor e l k v«n 6 « « i*k«n i t w n hex M i a n ; r i j k u
deze v i n d t a l s v o o r d e l e n van h e t won •η op uw h u l d i g t p U t t s . G««ft u uv «ntwoord шллі aan d« hand van daze k a a r t .

Enq

zeer
belangrijk

belangrijk

.22.

ДЗ.

¡.7.

.23-

;·9·

•s-

•16-

<7 ·

•6.

noch
belençnjk,
noch o n belangrijk

LEES EEN VOOR EEN OP

- werk van

uzelf

- werk van uw
partner

echtqenolo)tle!i

- de eoej.eie eonta

ten

- de v o o r d e l e n van h e t l e v e n
een a t a d a l a Rotterdan

bij

- k i n d e r e n , d i e h e t naar hun
hebben

zin

onbelangrijk

| .'1.
!•

zeer onbelangrijk

m e t van
toepassing

. 3 .

.34.

8·

•41.

• 16·

•15·

• 3-

33 -

•21-

•25.

- 6-

•28·

27 ·

• 1·

• 3·

•39-

- h e t шооіе huia/de mooie wooncngevinq

•23·

149-

•10·

•12·

- 2-

- de goede v o o r z i e n i n g e n h i e r

•14·

!-53-

.17.

• 9-

• 4-

Zi^n er nsq andere b e l a n g r i j k e v o o r de l a n verbonden aan h e t wonen op deze p l e a t a ? 2e Jai welke ?

s i e onder!
gean andere v o o r d e l e n
Enq
GEET KAART 6 . Op d e z e kaart s t a a n 2 beweringen Wilt и voor e l k e bewerjjig xeççmn ín b o e v e r r e u h e t daaraee
e e n s o f oneens b e n t Ho«Bt u naar de l e t t e r van de bewaring e e t h e t c i j f e r van uw antwoord
1

г

3

4

5

7

6

bewering λ

• 4 · •17· • 7- . 16· •21- •20· •14·

bewering В

• 7 · •14- •11· •18* •21- •24· • 4 ·

• ·

Enq
GEET DE 4 GROOIE KAARTJES Α Τ/ и E Oe u l t a p r a k e n op daze k a a r t ; •e gaan o v e r v e i l i g h e i d . M i l t u mij
bij ledere
u i t a p r a a k z e e g e n i n h o e v e r r e u h e t h l e r a e e e a n s of oneanz b e n t
N o ^ t o maar de l e t t e r van de u i t s p r a a k met h e t
c i j f e r van uw antwoord.
zeer b e s l z z t
mee o n e e n s
1
A

a l s ik aan al d i e i n d u s t r i ë l e
a c t i v i t e i t e n denk d i e h i e r
p l a a t s v i n d e n dan s l a a t de s c h r i k
m i ] oa h e t h a r t

zeer b e s l i s t
mee e e n s
2

3

4

e

S

7

β

9

• 14· • 16- •16· • 7 . •11- • 10- •10 · • 7- • 8-

B. ik vraag a i } v r i j w e l n o o i t af o f
we wat de i n d u s t r i e h i e r b e t r e f t
wel v e i l i g wonen

• 16- • 11· •16· • 9- •13· • 8· • 9 · •10·

•

С

•19- • M-- 9 · •10· •11· • 9- • 9 · - 6 ·

•17·

met a l d i e i J i d u s t M e denk Ik wel
eens
je woont h i e r e i g e n l i j k op
een vulkaan

E. het i s h i e r n i e t o n v e i l i g e r wonei
dan e n j e n e a n d e r s

β-

• 15- • 10- •15· • 9 · •13· • 9- 11 · • 9 · • 8 ·

Vraag 21
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Enq.

STJIEEP AAN

0 P. woont іл
Rotterdae

O.P. woont in
Rijnmond

Enq

OVER OP VRAAG 29

Enq. СЕЕГ KAART 7. stal dat u liever árgana ändert vj.lt оаап wonen waar u minder te maken heeft mat eventuele
gevaren van induatrieAn In hoeverre zouden dan d« zaken die Ik nu ça oplezen voor u een problaam voraen "> Geeft
u uw antwoord maar aan de hand van d* antwoontaocalijkheden op date kaart
m a t gemakkelijk

groot
probi*

onovarkoi
lijk
probleem

niet van
toepaaaing

•25·

•14·

•17·

-37·

•21·

•16·

•14 •

•41·

27

•31 ·

•32·

24

•10·

geen
probleas
Enq.· LEES EEN VOOR EEK OP
zalf nieuw werk vinden
- werk te vinden voor echtgenote)t(·)/
partner
kopen of huren van een hui· of verkopen
of verhuren van huidige woning
daar nieuwe aociale contacten leggen

Bchoolverpllchtingen van da kinderen

•22·

•64
•59·

Zljn er vardar nog zaken dia in dit geval aan problaes zouden vormen "> Zo ja/ welke '

zie onder!
gaan andare problemen
Enq. GEEF ΙΈ 4 BLAUWE KAARTJES Г T/H K. De ultaprakan op deze kaartje* gaan ook over vellighaLd. wilt u weer
zeggen In hoeverre u het met eik van dexa ultaprakan aena of oneen» bent 7 Noemt u aaar ateada weer de letter van
de uitspraak met het cijfer ven uw antwoord.
zeer beeilet
•e« oneens

zeer beallat
met een»

Г - Ik maak me в а ш beat wel druk
over de gevaren van de induatrie
waaraan ik hier blootJta

42

•12 · -9

Η - Bet idee dat ik zelf alachtoffer
kan worden van een industriile
raap kan ik nooit helemaal van
ai] afzetten

гз ·

•17 •12- -10

J - Ik heb alle vertrouwen in de
veiligheldameatregelan van de
induatrie in dit gebied
К - Of Lk nu wel of niet vlakbij een
of andere chemiache industrie
woon, daar word ik op zich niet
w a m of koud van
Enq.-

BIER NIETS

INVULLEN]

11-

'15.|-13.

• 8-

.10· -8

9 -MO· - 9· 12- 41
.16

•15· -14

15-

-16

•13·

•10· •10·

RUIKTE VDOR INTERNE VERWERKING

Vraag 26 Probleem
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tiental
eenheid
tiental
eenheid
tiental
eenheid
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Εης

- GEEF GROTE KAART RXJNHONDGQIED
- LEG KAART ZO VOI» O Ρ NEER DAT DE NOORD-ZUID RICHTING OP DE KAART CrvEREEMSTOfT ИЕТ HET NOOROEW BI Z U I D »
IN DE «JUŒLIjraElD
- HIJS DE 0 Ρ AAN WAAR HIJ/ZIJ WOCWT GEEF 0 Ρ - INDIEN NODIG - DE TIJD Ш ZICH OP DEZT XAART TE ORIENTEROi
EN ZIJN BAAR WOONPLAATS TE HERKENNEh HELP 0 Ρ DAARBIJ
- ZET tOi DUIDELIJKE CIRKEL IN HET VAKJE VAN ZIJN/UAAR WOONPLAATS
Het Rionmondgebiec is het meest çelnduetnaliseerâe çebied vtn Nederland Er gebeurt van alles Si er gebeuren
ook wel веаг of minder gevaarlijke dingen Ik wil u vragen op deze kaart de gebieden aan te kruiaen waar volgens u
sprake is van gevaar Ik vraaa и dus niet of u deze gevaren acceptabel vindt of m e t en ook niet of u er zich wel
of m e t dagelijks druk over maakt U moet daar even vanaf zien Dus met andere woorden voor zover het gaat om
industríele bedrijvigheid en daar wordt ook onder verstaan transport en dergelijke waar precies gaat den voor
mensen zoals u die in deze straat wonen een bedreiging vanuit "> Kunt u die plaats of plaatsen op deze kaart zo
nauwkeurig mogelijk aangeven aoor een kruis te zetten in één of meerdere vakjes
Enq
IAAT O Ρ HET VAKJE OF DE VAKJES ZELF AANKRUISEN KEERDERE KRUISJES IK AANGRENZENDE VAKJES ZIJN MOGELIJK
ECHTER GEEN GRtTTE KRUIZEN DOOR MEERDERE VAKJES TEC C U T : > INDIE» O Ρ ALLEEN EEN VAGE AANDUIDING GEEFT VAN EEN
GEVAARLIJK GEBIED EN HET NIET 1 Ш OF WIL AANGEVEN HET KRUISJES NOTEER DAN DE OHSCHRIJVIMC VAN DIT GEBIED
GEBIED IS GLOBAAL

0 Ρ heeft geen vakjes
aangekruist, ook geen
vage coachrijvirg gegeven

STREEP AAN
O Ρ heeft één
vak)· aangekruist *
Enq

O Ρ heeft geen vakjes
aangekruist, wel een vage >
onschrijving gegeven

0 Ρ heeft meer dan M n
vakje aangekruist

OVER OP VRAAG 33a Enq

OVER OP VRAAG 32

Enq

OVER OP VRAAG 36

Waar begint vanuit uw woonplaats gezien dit gebied precies 7 Wilt u dit dichtstbijzijnde vakje zelf aankruisen *
Enq
LAAT 0 Ρ AAHKHUISEN EN GA OVER OP VRAAG 34
— * - Eng

OVEB OP VRAAG 34

<—

In welke van de door u aangekruiste gebieden vuidt de voor u »eest gevaarlijke activiteit plaats "* Wilt u dit vakje
helemaal zwart maken *> Enq
IAAT O Ρ EEN VAKJE ZWART HAKEN
Wat is de aard van deze meest gevaarlijke activiteit 7

zie ondar!

A l e и denkt а ал deze g e v a r e n , vaar i s h e t dan b e s l i s t v e i l i g wonen ? Wilt u op deze k a a r t een vakje a a n w i j z e n ,
z o d i e n t mogelijk b i j deze g e v a r e n waar h e t v o l g e n s u e c h t v e i l i g wonen i s
Dat k i n dus z i j n vaar υ nu woont,
dat лап d i c h t e r b i j of veriter weg z i j n
Enq
PLAATS ED) STERRETJE <*) IN BET VAKJE DAT O Ρ С* CC KAAKT AANWIJST
EN STREEP BIER AAN
O Ρ hea't
aangewezen
34

vakje

O P heeft gebied
b u l t e n da kaart aangewezen

.40.

.18.

0 Ρ heeft geen aanduiding
van veilige plaats gegeven

.17.

Enq
GEEF KAART θ Beeft u enig idee of er de laatste paar jaren op de door u aangekrulete plaats(en) maatregelen
zijr getroffen on de gevaren voor de omwonenden verder te beperker 7 Geeft u uw antwoord maar aan de hand van deze

[kaart
volgens mij
niet gebeurd

• 18

g e b e u r d ik
er v e i l i g e r

wel :
door

.25·

gebeurd, ik voel me
er niet veiliger door

.23·'

.34.

I geen

idee

Enq
GEET KAART 9 I s u i e t s bekend o v e r een rampenplan voor de mensen h i e r mocht rr z i c h op d i e p l a a t s U n ]
een e r n s t i g ongeluk met g e v a a r voor cxswonendan voordoen "> Geeft u uw antwoord maar weer met b e h u l p van deze k a a r t

ik heb h e t z e l f

g e e n rampenplan

niet

Enq
tZEF KAART 10 Op d e z e k a a r t s t a a n een a a n t a l maatregalen
Van welke van d e z e m a a t r e g e l e n verwacht u h e t
m e e s t e e f f e c t a l s h e t erom g a a t o w o n a n d e n van g r o t e i n d u s t r i e t n aen g r o t e r e v e i l i g h e i d t e v e r s c h a f f e n 7 WUt u
er twee noemen 0 Noemt υ maar de l e t t e r s d i e voor de b e t r e f f e n d e m a a t r e g e l e n s t a a n Enq
EEN STRED1

,3i.|

s .24.

с . 29.

. 4.

vraag 33a

.24

15

16

17

18

2

9

8

2

15,

Volgno

gesprek

Enq по
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Enq.. GEC КДАЯТ 11 B e e f t u h i e r wel м л · l a a t van 1 s e h t v e ro π t r e 1л ifl і л q door wat voor oorcaak dan ook
antwoorâBDqelijkhaden ataan op desa k a a r t .
ja,

vaak

'24 '

af en t o e

nooit ·7

«3

^7 '

Enq
GEEF КАЛЯТ 12. Wie of wat i s naar uw mening de b e l e n ç r i ) k a t e v e r o o r z a k e r o f bren van ι
l u c h t v e r o n t r e i n i g i n g waar u z e l f h i n d e r van o n d e r v i n d t of ondervond ?
G e e f t u uw antwoord naar weer n e t b e h u l p van de k a a r t
verkeer

·

9 * induatne
1 ·

· 8 1 " havens

2 • huiahoudene

· \•

t.w.:

In w e l k e o p z i c h t e n
WIET NOEHE»

o n d e r v i n d t of ondervond u daar z e l f

p r i k k e n d e ogen

·

hoofdpijn

»tank

· 7 ·

h i n d e r van ? Enq.* JUrTHOClU)HOGEX.IJ1CHEDD<

5 * 1 hoeatan/niezen/gaprikkald a l i j e v U · «
. "JQ

* 6

benauwdheid (luchtwegen)

a n d e r e v o x * van l i c h a e e l i j k k l a c h t

* A * geen l l c h a M l i j k e

• BiiHlljUMld

*

5*

· g<
k l a c h t , a a a r andere h i n d e r

'20·

Ie h e t ook aan andere dingen b u l t e n u t e nerken wanneer de l u c h t h i e r e r g v e r o n t r e i n i g d i a ?
Zo j a i aan welke dingen ?
waa wordt v u i l

*15*

(roet)aanelag

op de a u t o

*26*| ^""1"

г ш

•22·

zonaondergang, sterrenheael e.d. niet aeer te zien

•12·

^•<

geen andare dingen

Stel dat er In het haven- of induetriegebied een
waarbij een felle brand ontataat. Zoudt u dan ...
SCHEMA)
NODI EEN VOOR EB* OP

Enq

| Ja, zeer
misachien,
ι waarschijn' hangt er
I lijk wel
! vanaf

hier vandaan de brand of gloed kunnen zien
- hier de ontploffing kunnen horen

•22

•74-

•12

•88-

•11

I -IB-

hier een eventuele stankwolk kunnen ruiken ?
Waait de wind, vanaf de g r o t e
neeatal hier
naar t o *

*o

•lijk emitig ongeluk zou gebeuren, bijvoorbeeld een ontploffing
. (Enq. . NODI DE ZINSNESEM EBi VOOR EDt OP EN STREEP AAN IN

•14-

•19-

i n d u a t n e t n g e r e k e n d , n e e a t a l naar u t o e of « e e a t a l van u af

meestal

hier

aoDB hier naar toe, B O B S hier
vanaf/varieert nogal

5>

•27·

Heeft u de afgelopen paar jaar ztlf wel een· direct te maken gehad met alarserende situaties wat betreft
industriële aktlvitaiten hier ^ Zo ja, hoe vaak ?
]a, іме r de re keren

5'

3*. twee keer

4*1 Ja, M n keer

9 * neen, nooit

* 82*

Enq. GEEF INVÜLTORMÜLIER D. Op dit formulier ataan een aantal verachlllende manieren waarop meneen zich kunnen
gedragen, wanneer Zij met problenen geconfronteerd worden, wilt u voor elke manier aangeven hoe vaak u zo reageert
U kunt dit doen door M n van de vakjaa achter elke manier aan te atrapen.

1

o

l

i

l

2

2

3

I

э

|

4

ι

4

l

o

l

Д

1

*

1

s

I

6

I

2

1

'

A 9S41-10
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Enq
СИГ DC 4
Wilt u doer h e t ι

: KAARTJES L T/H Ρ Op d e z e k a a r t j e s s t a a n u i t s p r a k e n o v e r de I n d u s t r i e ë n 1л de Rljnaond
e n van een c i j f e r weer zeggen in h o e v e r r e u h e t e e n s of o n e e n s b e n t B e t deze u i t s p r a k e n ?
zeer b e s l i s t
•ее o n e e n s

zeer

•31· «1 - ΊΑ'

10·

•10- 40 · -12

beslist

•6

Ί1'

io-

го

•гі

•25·

11·

12·

ез

•22

•16·

•11 · •32·

8

Emq
СЕЕТ KAART 12 Enkele weken geleden kwaa op de radio een bericht in de nieuveultxending over een bedrijfs
sluiting In dit bericht werd het volgende meegedeeld
(Enq
LEES CF EN LAAT O Ρ HEELEU» OP KAART) "De directie
ven de Nederlandse vestiging van "Canned Food International* te Schiedaat heeft laten weten nog dit jaar 175 van
haar 330 personeelsleden te zullen moeten ontslaan Volgens de directie zal deze naatregal nodig zijn wanneer de
2e Каш*г zal besluiten de bepalingen in de keurlngswet tt verscherp*" &· leiding van het bedrijf dat gespeciali
seerd is in het inblikken van groenten en soepen zegt blo de verscherpte keuringsvoorwaarden niet w e e te
kunnen concurreren
Εης
GEEF HU KAART 14 Op deze kaart staan 4 aoçelljke reacties op dit nieuwsbericht over deze №9«lijk· bedrijfs
sluiting Welke van deze reacties past het best bij uw eerste reactie ? M o e t u aaar de letter die voor die reactie
ataat

.32. | Β

.β.

1 _

.19.

_1_

Enq

AAN

1 .

.33,

I weet
__

0 Ρ woont .
Rotterdaa

O Ρ woont in
Rijn

8

niet

O Ρ woont ui
Apeldoorn
Eng

OTEE

OP VRAAG 46

biq
CEEF XHVULramULID E EM KAART 1Б Op dit formiller staan een aantal uitspraken die allessai te naken hebben
•et de kwestie van de industríele veiligheid Wilt u de kaArt mmx. de instructie voor invulling van dit forauller
doorlezen en dan vervolgens achter elke uitspraak aangeven In hoeverre u bet aet die uitspraak eens of oneen* bent ?

Enq
C O T KAART 16
ap dez· taart

»

·

·|«

Heet u wat LHC precies is f Geeft u uw antwoord Baar aan de hand van de antwoorteogelijkhcden

·

Ie11·«0**

·

I

E

·

·

I

M

t nut

•β9·|

Enq
CEEF XAART 17 Ik n o e s u nu een a a n t a l s t o f f e n
M i l t u B i j dan voor e l k e s t o f z e g g e n of deze kankerverwekkend
is
De a n t w o o r t e o g e l i j k h e d a n e t u n op d e z e k a a r t Enq
HOEK EEN VOOR ГО9 OP Ш STREEP AAN ZN SCHEMk

Enq

-

LEES OP

ja
denk
van wel

vinylchlorida

neen denk
van m e t

·«

•55'

-66·

weet
niet

Enq

koolmonoxide

neen denk
van n i e t

.47.

'53'

.34.

62·

'3β·

•53·

-47"

'91·

•81

•19'

88*

Enq 1 CEEF FOTO HET VERKEERSBORD Hat is de betekenis van dit bord ? Eftq
HET AWTWOORD BET GOEDE ANTWOORD GEVEN ALS O Ρ H I E R » VRAAGT
verplichte route
gevaarlijke stuffen

ja
denk
van wel

LEES CF

•61

Ί2 '

HCT ANTWOCRT NIET NOEMEN

EVEWTUEEL KA

•39-

Enq
GEEF KAART 1Θ In M n van de Ri j n m m d g e w e n t e n i s « l a n g s een nieuw a l A n e r l n g s s y t t e e m i n g e v o e r d Bet a e a k t
g e b r u i k van b e s t a a n d e r a d i o en t v - v e r b i n d i n g e n Neet u i n w e l k e van de деве en t e n d i e o p d e z e ka*rt s t a a p dat I s ">
Enq
ANIWOORD NIET NOEHEN
Rozenburg

"31

'1 •

nd

* r · gemeente

•69·

Volgno

gesprek _ . . . . _ .

Enq 00
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nt

ir

Eng

Lo A p a l d o o n

OVER OP

ЯААС 61

toq
CŒF Ot 6 CELE KAAFTJES A T/H G IH WILLEKEU1UGE VOLGORDE Op daze k a a r t j a s i t a a n aan a a n t a l u i t s p r a k e n
0« a n t K w r ^ o g « l i j k h a d a n шхллл a r · ΐ · « < 1 · b i j
Kunt u door hat no—an van aan c i j f e r van 1 t / a 5 l a g y o n wat u van
d i a u l t a p r a a k v i n d t N a a n a t e u aan hogar c l j f a r n o o i t , h o · aaar u hat antwoord aan da rachcarkant van da balk
ondorachrljft
Marmate h e t c i j f e r l a g e r l a , hoe aaer h e t antwoord aan da l i n k e r k a n t wordt ondarachravan
tnq
STREEP AAN IN OMDERSTMND SCUOIA
1

2

3

1

5

4

2

3

4

5

kaartje A

•20- •16· •28· •21· •16 ·

kurtj· E

•11 · •Η- •30. •25· • 20-

kaartja В

.21 - •20· • 28· •19- •12·

kurt)· Г

•19· •23· •27· . 1 9 ·

kaartja С

-33· •24- -22· •12· - 9 ·

hun)· •

01 · •25- -26. • 13- • 5-

• 13·

S t a l t u z i c h voor d a t e r z i c h e e n a l t u a U a t a a l · b i j Lakkarkerk 1л uw wijk v o o r d o e t Du· op aan феда ап aoaani
b l i j k t Inderdaad d a t ar vdör da bouw zaar g i f t i g e c b ^ u a c h a a t o f f a n in* da grond ondar uw wooing t a r a c h t z i j n
gek o—o Mat sou uw r e a c t i e i n s o ' n g e v a l z i j n ?

sie onder

Ean tweede altuatla la daze Op zekere dag blijkt dat da vaata routa voor hat verroer vmn gevaarlijke atoffan la
gewijzigd en nu vlakbij uw huls loopt Mat zou daaxop uw raactla zijn ?

sxc ondert
Ean andere altuatla la daze 0 hoort alraoe· In de verte en even Later koet er een politieauto door uw straat
Er wordt oageroepen dat er een ongeluk gebeurd i· in M n van da haven· van de BOTLEK De bewoner· worden nadrukkelijk verzocht еж deuren en r u e n gealoten ta houden en voor nadere berichten naar de radio te luisteren
Voor all· zekerheid wordt u ook aangaraden gaan auto'· of actoren t· stArten vanwege aogelijk ontploffingsgevaar
De vrljgekoasn ga·aan zijn naaelljk xwaardar dan Lucht en blijven dus boven de grond hangen
Mat zou u In zo'n geval na het horen van dit bericht doen ,

zie onder!

nt In RottardBB
tnq

ovra OP VRAAG 60

tnq СТЕГ KJUUrr 19. Ik поев u enkel· react!·· Nllt u klj bij alk· reactie die ik поев acggan of en во ja, hoe
vaak u deze reactie heeft overwogen wannaar u hat gevoel had dat uw gezondheid of veiligheid hier In de Rijneend
werd bedreigd ? U kunt uw antwoord g e w n aan te hand van daze kaart tnq
MODI E » VOO» CO) OP EH STREEP AAN IN
ja, vaak
gehad
Enq

ja, wel een·
gehad

nooit bedreigd
gevoeld/niet van
toepaaaing

Н О Ш OP

heeft u in dat geval wel eens de neiging gahad te
verhulzen ?
da neiging «en klacht in te dienen ?
da n e i g i n g B e t a a n *
ondameaen ,

i n de b u u r t g e x a a a n l l j k l e t ·

12·

de nelging α verschrikkelijk kwaad te

4
tic 52
Ά 53
riP 54

S

30
•12·

te

• β · •10·
• 7·
•74'

•26·

•67·

•36.

•55·

•18·

•79·

•28·

•60·

It
ia
ti
1·
• 8 · •11 · •5 · •4
•50· •li

•4 ·

Ш
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Enq. : СЕЕТ KAMT 2 0 . Baaft u wal aan a op aan of ander« a a n l e r l a t a onderno—n o w U t da k w a l i t e i t van uw w «
f " 4 > « i n 9 deer b i j v . i n A i a t r l d l e a c t i v i t a i t a n werd b e d r e i g d 7 C e e f t u uw antwoord aaar aan de hand van daaa
Ja, B»erdara
ka ran

8

I ^а, o«n e n k e l e
keer

.15.

X

л—п,

nooit letB

tnq

OVER Op

'15

I

.77.

n e e n , voonoMfevlng i » n o o i t
bedreigd çeweest

ВАДС 59

С* welke s a n i e r h e e f t u i e t s andan
k l a c h t ingediend b i j
klachtencentrale

1 door i n g e c o n t e n

52

a a t anderen aan p r o t e s t
9»or9«nleeerd

'33*

anders
B e e f t d i e a c t i e (hebben d i e a c t i e a ) e n i g e f f e c t gehad 7
n e e n , aeker o l e t

'24'Ь··

B»4. . GEEF XHVULTOBWLIEB
daselfde wijte ala cojuiat
toq.
GEET IKVULTOWWLICR
deselfde WIJM aia cojuiat
Tot

alert; w i l

een beetje

г B4 КАкЯТ
voor e l k e
с EN KAAKT
voor e l k e

ι nog een a a n t a l

"34*

15 B i e r
uitspraak
15 B i e r
ultapraak

alga

j·,

' vragen s t a l l e n .

Biq. · GEEP M A R T 2 1 . Bant u t h a n s werkxaa» i n b e r o e p o f b e d r i j f
hand van d e s « k a a r t ?
thana f u l l - t l a e werkваав ( i n c l . a r t v e r l o f ,
v e r l e t , Blekte)

·

in
^*

thans part-tlaa

•42*

duLdall)*

beb ik weer e e n ( o n u l l a r M t e e n a a n t a l u l t a p r a k e n . H i l t u weer op
aangeven Ln h o e v e r r e u h e t h i e r v e e e n s of oneens bant 7
heb ik nog e«n keer een f o w l l e r M t u l t a p r a k e n . M i l t u weer op
aangeven l n h o e v e r r e u h e t h i e n a « e e n s of a n e « n s b e n t 7

n i e t werkxaaa,

t.w.

gepensio
neerd,
rentenier

wv,
6* vu,
wachtgeld

of b e n t u n i e t w e r k u a » 7 W i l t u d a t Keggen aan de

werkloos,

huievrouw
eender beroep

arbeldsongaBchikt

•31·
• 2'

Bent u werkcaaa i n h e t E u r o p o o r t - / B e t l e k g e b i e d 7
o v e r i g sondar werk

•24'

L

'28*

ii-v.t.*49·

Enq

Xn welk soort bedrijf bent u weritcaaa, wat la daar
functie ? Ie dit een leidinggevend« functie 7
Dilli EN JAi Aan hoeveel personen geeft u, шейе vla
anderen, leiding 7 Enq. ZEER NAUHUURIG ЖТГЕЯЕН

63)

OVER OP VRAAG 65

Xn walk s o o r t b e d r i j f was u h e t l a a t s t w e r k a a a · . wat
v a * d a v uw f u n c t i e ^ ••• d a t een l e i d i n g g e v e n d e f u n c 
t i e 7 XtfDXEN JA Aan h o e v e e l p e r s o n e n gaf u, aade v l a
a n d e r e n , l e i d i n g 7 Enq. ZEER NAUWKEURIG NOTERÒ

rijf

g e e n werkkring
gehad

leiding ι
bant

(waa) υ a l a a e l f a t a n d l g e werkaaaa o f b i j
· В *l

s e l f a t a n d l g werkxaa»

b L

de o v e r h e i d l n l o o n d l e n a t of e r g e n s a n d e r s i n l o o n d l e n a t 7

) everheid

* 1 4 * 1 •"•9">· andará i n l o c n d i e n a t

У

· 4^·

Enq.: GOT KAAKT ВСВОаиЗРІХІ ІЖЖЯ-Ская.
Zoudt u aan de hand van d e c e k a a r t kunnen seggen wat uw hoogst genoten
B C h o o l o p l e l d i n g i s 7 Moeat u вааг de l e t t e r d i t v o o i uw antwoord s t a a t .

' 1 ' '13* ' 7

'}9'

M l ' '23' * 3

Bebt u d e a e o p l e i d i n g wel o f . B i e t v o l t o o i d of b e n t u e r nog a e e b e s l g 7
wel v o l t o o i d

•69

a

1 niet voltooid

· 1 1 * I • · · baclg

<5 ·

B e r o e p e n c e d a r l n g . Enq.. XN DEZE VAKKEN NIET STREPO), UXTSLUXTIND VOOR XHTTOS VERWEKKING
1

Э

2

Ъ

4

6

e

7

9

BV

10

.tua.

ι
cedarliq

0

1

l

i

2

l

3

2

4

1

S

e

1

6

9

3

»

Vol p i o .

I

?

gesprek......
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En,.
дмл

AAN5T1ta»Q) AAN DE BAND VAN
h e e f dkoacwuinar

ХАДС 0 5 . O.P. 1»

· 5 1.

Eng.. CUTER OP AANWIJZING Τ

Enq.: AANSTREPEN AAN DE BAND VAN VRAAG 0Э. Leeftijd
Э4 jaar of заідаг

.49.

«•L hooftOtoatwinnar

Enq- · M VRAGEN 67 τ/Η 72 STELLIN OVE» DE
aOCTOKOSTWINNER

*5l"

ал da hoefdkostwuinaz la

35 ]aar of oudar

'49*

Enq.: GEEF KAART 21. is de hoofdkoatwinner. dua
(Enq.: N O » PERSOON VOLGENS VRAAG 05) warkzaae in beroep of
bedrijf ' Wilt α dat ceggen aan de hand van daza kaart. Enq.. DE HOOFDKOSTWINNER KAN EDI EX-ECHTGENOOT OF, via |
aioenvoorzianing, ЕЕ» OVERLEDEN ECHTGENOOT ZIJN, IN ZO'N GEVAL DIENT U DEZE EN VOLGEHDE VRAGEN AAN TE PASSEN
than« full-tl·· werkzaaai (incl. wmx. verlof,
verlat, ziekte

•44·

than* part-tla*

gepensio
neerd,
rentenier

МАО, AAN.
arbeidsoogeachlkt

3wachtgeld

huisvrouw
zonder beroep

rig zonder «ark

Is hij werkzaam in het Europoort-/Botlekgebied ?
ja
· 22· Ineen
.21 · |
weet niet
· 2'

I

Eng.• OVER OP VRAAG 71

ι
69a)

іл welk aoort bedrijf ів hij/zij «erkzaaa. wat r·
daar tl^n/haar funetl« ? la dit een Leidinggevende
functie ? INDIEN JA Aan hoeveel perBonen geeft
hij/zij. Bede via anderen, leiding "*
Enq . ZEER NAUHKEURIG NOTEREN
soort

ІЛ welk a o o r t b a d r i j f was h i j / z i j h e t l a a t a t weikzaan,
wat was daar z i j n / h a a r f u n c t i e ^ Has dat e e n l e i d i n g 
gevende f u n c t i e ? INDIEN JA Aan h o e v e e l p e r s o n e n g a f
h i j / z i j , Mede v i a a n d e r e n . Leiding 7
Enq
ZEER NAUWKEURIG NOTERDJ

bedrijf

geen werkkring
gehad

l e i d i n g over
Хв (was) h i j / z i j

a l a s e l f s t ä n d i g e werkzaas o f b i j dt o v e r h e i d i n l o o n d i e n s t o f e r g e n s a n d e r s i n l o o n d i e n a t 7

z e l f s t a n d i g werkzaam

·

7 * | Ь і Э overheid

· £ ·

ergens anders in l o o n d i e n s t

"33"

Enq. GEEF KAART SCBOQLÛPLEIDINGO)-GROEN. Zoudt u aan de hand van d e z e k a a r t kunnen zeggen v a t z i j n / h a a r
g e n o t e n s c h o o l o p l e i d i n g i s ? Hoeaft. u aaar de l e t t e r d i e voor uw antwoord a t a a t .

12'

hooget

• 3·

Beeft hij/zij daze opleiding wel of niet voltooid of is hij/zij er nog ι
wel voltooid

· 39

Beroepencodering
1

Enq.2

n i # t

voltooid

* 4 "

•** b e z i g

> Q'

IN DEZE VAKKEN NIET STREPEN] UITSLUITBID VOOR INTERNE VERVERKING
3

4

5

6

7

Badrijfscodenng

e

Ι

β

|

г
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Enq. · STREEP AAN Ot BAND VAN VRAAG 61 AAN
—

O.P. 1» ι

O.P. i a o l a t « · :

Enq.
GEEF KAART 2 2 . Kunt u ажл da hand van daca kaart caççan i n hoavarra u wat uw*^^"™^™^"
inkoaan b e t r a f t a f h a n k e l i j k b«nt van da o l l e r a f f I n a d a r l j a n of da p a t r o - c h e m i a c h a of c h a s i a c h a
u i d u a t n a ' Noaat u aaar da l a t t a r van uw antwoord.

.13-

15·

•63·

Enq. . STREEP AAN AAN OC BAND VAN AANHIJZINC «
9«an hoof l b o i t w l n n c r

O.P.

is

·

wal

hoofdkostwinnar

Enq

OVER DP VRAAG 75

& i q . : ¿ t i r KAART 22 . Kunt u AAn da hand van d a « kaart u g g e n In hoavarra da h o o f d k o a t w i n n a r , dua
(Enq.· МОЕЙ PERSOON VQLGDJS VRAAG 05} wat l i j n / h * a r inkooan b e t r e f t A f h a n k e l i j k 1» van o L l e r a f f i n a d a r l j a n
petrochemiictie of c h a u a c h e i n d u s t r i a . G e e f t u uw antwoord »aar wver aan de hand van dece k u r t .
•29 •

В

*

7·

с

· U ·

E

·

9·

weet n i e t

'

2·

I

Enq.- GEEF KAART 23 . I b t w e l k e van d e z e l a n d e l i j k e p o l i t i e k e p u r t i j e n v o e l t u s i c h h e t a e e a t
CDA

·15·

CPN

WD

'2U'

uiAere p a r t i j

wil

n i e t zeggen

Э·

D'«

"10 ·

AAngetrokken

.23*

1

GPV

of

• 1 .1

Ί2·

* 3

B«nt u onçahuwd, 9 « h m d , к
gehuwd g e v M i t 7
INDISI GEHUWD GDfEEST. Bent u 9«Bch«ldan
of vedinH«) (пшаг) ?

9«huvd geveest, t.w.

Enq.: GEEF ADRESTORMULXZA. De gegevens uit het ondenoek sullen Bedio 19Θ3 openbear «orden. Menneer u daerui bent
geïnteresseerd, sturen wij tegen die tijd een u een korte seaenvettlng ven die resultaten.
U kunt uv edres daarvoor op dit fonuller neerschrijven en dit dan afsonderlljk opsturen. Zo bent u er seker van
dat de antwoorden die u heeft gegeven anonleb zullen blijven U kunt, als u daar geen bezwaar tegen heeft, het
kaartje echter ook aan Bij eeegeven
Enq. GEEF O.P INDIEN NODIG EEN GETMHKEBffiE BfVELOPPE
Biq. ' D£ VlUtGEN 77 T/H Θ1 MNSTREPZN M N DE BAND VAN BET 6CHB4A OP PAGINA )
GROOTTE HUISHOUDING (· totaal aantal pereonen)
pers. pers.

3
Ρ · " · pers

5
pers

6
pers.

e
pers

MO- •34- •23- •25- • 6 · • 2· • 1.
AANTAL PBtSGHEN VAN 18 T/H 69 JAAR

PLAATS VAN O.P. IN К
hoofdkoetwlnner

a

HUISOUDING

3^

(schoen) d o c h t e r
<van da huisvrouw)

Enq.

. IE1H

huievrouw

3
pers. pers.

pers. pers

•13· •71·

•11·

6
pers.

• 5-

•0 9 pers.
of Beer

pers.

• 1 ·

'1

A3·

zowel hooídkoatwinner a l a huisvrouw

(achoonlzoon
(van de huievrouw)

•12·

andare r e l a t i e t o t da huisvrouw

ВХЕЛ NIETS INVULLDi; FUIMTE VOOR INTERNE VEFHEWŒNC

CODERING
filjmONDŒBIED
VEILIŒ GEBIED
(VR. 33bï

tiental

tiental

eenheid

eenheid

tiental

tiental

eenheid

eenheid

tiental

tiental

eenheid

eenheid

Volgno.

gesprek..

9 pers.
of aser

pers.

Enq.no.
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САМЕМЕТШЛК; niXOOUDXNG/GBXNSCYOJJS
A) A U m S T M N D E , wearran de l e e f t i j d

toq
la

U НАС OJCBTS D f

Л И В Р ZETTDI 0Г BXJ А, 0Г BXJ 1 , V

Э4 j a a r of j o n g · '

ι

· 4 -

BIJ С

35 j a a r of oudar

- 6 -

B) BCTTPAAR o f g — • n u liiji van 2 o f v e e r volwaaaanen ал 18 j a a r «л ouder {Enq ι LET Of ER ZXJM DUS СПН РЕЯВОНЮ
VAN Π JAAR Of JCMGER IN DEZE BUISBOUDIWG)
,
Ι
I
waarvan l e e f t i j d van de h u i a v r o u v 1*
34 j a a r of j o n g e r
* 12·
35 j a a r of oudar
*31 *
C) GEZIN IST TBUISHONIKDE KINDEREN VAN 0 Τ/И 17 JAAR, waarvan l e e f t i j d

kindaren

u i t s l u i t e n d 0 t / e S jaar

* 1 1'

van 0 t / в S jaar EN van 6 t / a 12 j a a r

u l t a l u l t e n d 6 t / a 12 j a a r

>11'

van 0 t / в 5 jaar Dt van 13 t / в 1? j a a r

ultalultand

-11-

van 6 t / в 12 jaar EN van 13 t / a 17 j a a r

13 t / a 17 j a a r

Enq

EEN STREEP ι Er 1 · ( c i j n )

Biq

EU« l

van 0 t / a 5 j a a r EN
van 6 t / a 12 j a a r №
van 13 t / a 17 j a a r

•17·

(ook) thulawonand* klad ( e r r o ) van 1Θ j a a r o f ouder

bovenlaag

bovenlaag

bovenlaag

bovenlaag

onderlaag

onderlaag

onderlaag

onderlaag

•83

Enq.

NOTEER DE СПЕВГТЕ DIE OP IK ADRESKAARTiSmoOC) STAAT

Enq

STREEP HET NIBMER VAN OE GDfESTTE OP DE ACRE SMART (БІКХЖ) AAN {STAAT RECHTE NAAST GEHZSITT ALTIJD 3 CIJFERS)

«ei

«nraitsiu-ar
bcnterdul
tUfltAl
•«nhald
s r e s p я г т HumER

,45

Î56

XS

«92 ?9Ф И9

• 4· • 1 · •15- • 2 · • 2·

•ι ·

m

N0

• 12- · 8 ·

5612

6U

622

• 1?• ie

2

25

ям ОБ POCTCODE OP OC juncssiftaoK AAN (4 C I J T V K S )
0

.
•
•
•

eulxindul
hondardul
tl*nul
•Mihald

1

.
•

•
'

2

4

}

. . .
.
• ·• •
•
*
*•

5

6

7

.
•
•

.
.
•
'

.
•
•

•

9

β

.

. .

•

•
*

•
'

Enq
BIER OORSFRONKB^JKE / ~ "
ADKESSTROOK FLAKKZN

AMESSTROOK

gesprek i s gevoert.
gesprek kon niet gevoerd worden
O B t CCKTACT

NIET IN SAAT Л Е ТЕ ООП

WIL NIET tKEDSN

wegens

Маая e n g u t t r i c e / f u r

oo a d r e s
g e e n woning

wegens

Зж n i e t
thuis

woning n l ^ t
bewoond

werkxaaaheden/
bezoek.

weigering/geen zin

d a t i » gesprek

tijdsduur gesprek

.

°

Ι

ι

I

»

I

minuten

в
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B.v. v/h H^arlAodM Sticht 109
voor St4tlat.Uk

nvULFDIMULint »
Bi) «nquflt« A 9S41

VRAAG: In boavarra bant u hat aat ondetataanda uitazpakan aan· oí enaana 7

ovar bat a l g i m ban ik tavradan ovar aaaalf
1 dank ih όΛΧ ik ыіштмі nimt. teug

•26

•13

76"

•5«

18-

u vind lUt Lk 1 1 u n u l geed· «IgaiuKlupinzi
IX kan da dingan nat so goad aan ala óm asaata

•82-

•12-

•21

67·

•io-

ik bab niet vaal ев trota op ta »ijn

Í2 ·

'60

15·

ik veal mm tf ma tot «dit nucr*loo·

•30

"M

H"

•13

•65·
•27·

; voel ma nlat minder «Mard dan andarán
ik wou dat ik wat aaar Mardarlag voor 1
kon opbran^an

14 '

•54

ik vind aaaalf 9auv aan alalukkaling

93

-58

2 ·

Ik s u poflltlaf t«gaaovar paself

o

Ι

ι

I

г

I

a

•76·

•10

3

Volgno. gsiprek:.

I

5 Ί

.--

•15-

Eaq.oo.

Τ

•12·

1 9
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XHVULFCetMJLIES С
Bij

ЯААС* Во« v o e l t u z i c h i n h a t

a n q u a t · А 9M1

algai

bijna

•36·

LX v o a l •• n a r v a u · an o n r u a t i g
Ik v o a l a» p r e t t i g
IX bmn g a l u U c i g
ik voal м
Ut toen goed

in v r i j v a l a l l · в t e k o r t

ectueten

-6β.

gehiMaurd

altijd

•50·

11·

'19·

51-

•28·

•15·

38-

•45·

•16. .50.

•33·

• 30-

ik heb gebrek aan zalfvertnuven

-45·

•46-

Ut voel •· ruatig en beheerat

• 4·

• 29.

41.

-26.

18-

41·

•39·

12-

Ut pieker teveel over zaXen dl· niet zo belang
rijk zijn

•44·

•40·

ik neao teleuritallingan zo rvaar op dat IX ze
niet neer van ae af кал zetten

•60·

•30·

11

г

I

12

13

1«

3
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XNVULFORKULXER D
bahoreode bij enquttc А 9 M 1

VRAAG . Boa vaak haaft u zo op 4 ι ргоЫаая çeraapaard ?

varschilland· ΗΟ^·!!jkhadan badenkan »
pakkan

aan problaaa aan te
ал

bmnqtMêm g«c«lschAp Socken a l s je )t sergsn asaltt of
strssk bsnt

•12· •24·

•53

•20· •44·

•33 · • 3 ·

ja badankan dat na reçan ccnnaachijn Met

•20·

57

•19·

•28·

•51

•15-

om hiMorlatlacha kant van problaaan zian

•

•at vrienden ovar hat problaaa pratan

•12· •34·

6-

«4 ' •11

•66· •20·

•12·

optialstlsch blijven over de tamki
apanningan probaran ta vaninderen door bijv. rokan, huilen,
atan, bvwaqing naaan

•25- •35-

•32

ІшатііА ^

• ie· •6Г

19'

hulp vrafan

troost an bagrip soakan

•15·

de oonaak van hat ргаЫаав opaporan

•10·

-se

is

-20·

ΐ5

•18·

j« aat andar· dingen baiiçhoudan a» nlat aan hat probi·« ta
hoeven danken

•18· •43-

•33

de eltuetx· велк lesen voor eet hij Is

•33· •41·

21

preberen het ргоЫееш step voor sesp ssn te petten

-10· •18·

Ъ2

-ю-

•24·

•54

•13·

alle kantan die er aan «ao probi··· slttan ultsoakan

afleldlAg xo*k«n

•10· •34·

•48 · • 8 -

je nlst druk BBkeni Beestel kernt e l l e s op s'n pootjes
terecht

•11· •38-

•40

o

I

1

I

г

I

3

I

4

ι

I

э

Volgno. gesprek:.
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5
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Enq.no.
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xwuLraMjLxm E
Bij «qvi*u > 9M1

^^^

VRMG ι la boevwrre bent u het e«ne of спеша aet тйятмгмтвОл ultBpr«k«n ?
ЖМГ

ВМС

bailln
опт·
1

tfat de induauie betreft voel U м hier velkoatn v e i l i g

b.tU»t
2

s

4

Э

•17· • 7 · •17· •10· · Η ·

)e kunt s u r beter niet te veel ever de v e l l i g -

am

e

Ί

i

9

• 8 · •12· •9 · •7 ·

•15· •11· •10· • 9- -15· • 9 · •13· •9 · •8 ·

ala Je hier woont dan aoet Je eventuele risico*в
ven de Induatrle op de koop toe n e e n

•12- • 7 · • 7· • 6- •15· •15· •17· 13 · •8 ·

Ik weet niet goed wet Ik vmn die Induetxlile
veiligheid KWt danken

• 7·

ik houd во goed en cc kwaad ala het knn in de
gaten hoe het aat de veiligheid van de induatrle
la geateld

• 8 · • β- • 9· • 9· •20 · •IS •16· •7 · •8 ·

je aoet de situatie hier in de Kijnaocd naaen
zoels die i s

•19· •11· •13·

•11· - 9- • 7· « 2 ·

volgens a i } kun je de кдпа dat ar in de uiduatrie

•32·

• fr •ΙΣ
• ·

•14· •11· •9 · •7 ·

MO- •11· 10 · •9 ·

•37·

ΟΙ ·

• ·• ·

ik ken ae goed voorstellen dat ja, aie je a l l e e
tagan elkaar afveegt, wel ergens anders v i l t т м п

• 9 · • 7 · • β· • β· •14 · • 8 · •13· • 11· •22·

ik vind de kwestie van de veiligheid van de in
dustrie niet belangrijk genoeg oa ae daar aae
bezig te houden

•26- •18· •12· • 11- •12· • 7 · • 9 · • 4· • У

we a n t e n gewoon b l i j zijn dat er al zo lang
niets ernstigs i s gebeurd en er verder шлжт het
beate van hopen

•19·

•11· •IS • 6· • 8 · • 7 ·

het ia hier volgens mij veel gevaarlijker dan
•en hoop aensen denken

•io-

•12· MO·

a l s er genoeg tegenover staat vind ik dat we
beet Ml bepaalde gavaarlijke induatrle hier
kunnen toelaten

•32· •13· •12- • β- Ί 4 · • 7 · • 5· • 5' • 4·

het heeft echt wel l i n dat we in de gaten houden
hoe het er aet de veiligheid hier in dit gebied
voorstaat

• 4· • Γ • 2' • ζ • 4 · •13· •16· •22· ' 3 7 ·

het gewone publiek kan over zaken a l s veiligheid
van de industrie tach niet oordelen

•21·

de zorg voor een gezond leefklimaat in dit gebied
kunnen we aet een gerust hart aan de desbetref
fend· instanties overlaten

•22· •12" •ίο- • ? Ί 6 ·

Ik ben wel optiaistisch gestead over de aogelljkbij te kunnen dragen

0

2

4

S

·ιο· • ιι·•

• 8· • 6' • 5·

Б

e

7

3

·ιι ·

• ю•24·

9

1

,

1

г

•11· •14·

•10· • 7· • 11· -18·

• 9 · •14· • 11· • 12

·ιι· ·ιο·

• 6* • ¡г

•13· •14· • lO- • 11·

10

11

is

12

• »

24

o

2

1

• ίαчз·

·ιο·

«
I

э
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1
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14
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XMVULraMILIER G

N.V. v / h H a t e r l a n d s a
voor S t a c i i t i a k

• 1 ) a n q u í t · A 9S41

Stichting

VBAAC . l a h e a v a r r « b a a t u b a t aana o f <
жааг
bailiat

xaar
baaliat

da a a a a t · ^ u u a n d i a s o U a g a o o v a r b a t m i l l a u
h i e r habban ook е в 4 B i n a t a of g a r i o ç a t a i a t i
βρ da I n d u a t r i e aan ta аагквп
ja kunt h a t p r o b i * ι van B Ü i a u v a r v u i l i n g
a a r i a u a ganoag п а в

•17 • •11'

niet

•35·

het 1« «rq 9o*d dat radio, TV «л kraotas жо ааі
aandacht achankan aan sakan al· da 9i£ball Ы З
Lakkarkark

2'

' 5

oadat ar in Rljnmnd In da induatxla noq goad
vardiant Hordt, aaq ja aan da Killauvarvullljiq
ook niât al ta x m a r tillan

'34'

13' 15

door al dia ophof in da Badia an dar^alljka
ovar Killauproblaaan Herdan aa ta vaal аіфаhoudan van hat oploaaan van da warkalljka pro-

•14'

ю-

•anaan dia banc rijn voor aan baatja viaxa
lucht M a t e n aaar ariana andara gaan wjnan

'30' '14

galukkig vordan ataada aaar Banaan sieh ervan
Dawust dat hat Bat cna alllau nlat goed gaat
ik houd И в а візп hart vast als ik Bark hoe
ernstig CBS laafallleu al is aangetaat

o i
o

I

1

2
I

i

3
I

4

e

•13"

If

-

8

40

6'

70'

• 12

10

•12 '

10'

-6·

•3

i o ' '11

18'

24'

29

• 14·

24'

14 ' '11

7

ir

12

4·

s

13

'12

IT TI

2'

10

I?' 21' 37

3 * * 8'

'12*

da ovaxtiaid жои hat geld dat tij aan ш.ііаиproblaaan uitgaaft volgane mij haal **t batar
kunnan beetadan

21

a

9

io

и

'16'

12

η

n

3
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•I.V. v/h «odorlondoo ftlcbtlng
voor matlBtlok
ooi 1983

Bij ooqudta A 9S41

VJUftG ι 1л Іют хт· b«nt u l a t ««na of овощи M t oodorotoaodo ultoprakoD 7
aaor
baallot
1

goiond кшимп мамп 1 · togmvoordig 1л ал
ЯІЗішепа «ooxnoaolljk oon kvoatio «ш goluk
•abbui
«L» wl3 Alt bownors v>n do RlJflBOBd aio oor·
li«ll)k 1л Boudon a o t t « voor o«n botor rnUioo
жои dat ook wol botor oorden
bot f a i t dat bot ІооСщіИои во la oaogotoBt
1л do ujoamid kost ook doordat wij ala Ьооевога
boo wo eoa or ook togei vorvotton, do «ftako11л« ал bot Blllou Qaat toch ovoo hard door
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KAAKT 1
- op het platteland
- in dorp of kleine stad
- rand van grote stad/buitenwijk
- in de stad
- in centrun van stad
KAART 2
ANTWOORD-TOEUCHTTNG
In welke nate bent u het eens of oneens?
D kunt dit zeggen door een cijfer van 1 t/m 9 te noemen.
Hoe lager het cij.fer wat u noemt hoe meer u het met een uitspraak
oneens bent. Naarmate u het met een uitspraak eens bent, noemt u
een hoger cijfer.
Een 7 geeft dus aan dat u het met een uitspraak wel enigszins eens
kunt zijn, maar niet echt eens (8), of zeer beslist eens (9).
Het gaat ons om uu eigen mening. Er zijn geen goede of foute antwoorden.
Het is ook niet de bedoeling dat u over een uitspraak lang nadenkt.
zeer beslist mee oneens

(1)

tot

(9) zeer beslist mee eens.

KAART 3
Mevrouw B. woont sinds ruim één jaar in Vlaardingen. Zij is uit Noord-Limburg
naar Vlaardingen verhuisd. Zij is door haar bedrijf overgeplaatst naar het
hoofdkantoor in de Randstad. Hoewel het werk erg druk is, bevalt het haar
wel goed. Sinds enige tijd heeft zij een irriterende huiduitslag. Nog nooit
eerder heeft zij iets aan haar huid gehad. Haar vrienden zeggen dat de uitslag vel veroorzaakt zal zijn door alle drukte rond de verandering van baan
en de verhuizing. Zelf besluit zij haar huisarts te raadplegen. Wat denkt
u dat de meest waarschijnlijke oorzaak van de huidaandoening is?

KAART A
Α. Kans dat de huiduitslag is gekomen doordat zij zich erg onveilig voelt
door alle industrie
B. Kans dat de huiduitslag te wijten is aan de luchtverontreiniging ten
gevolge van de omliggende industrieën in de Rijnmond
C. Kans dat de huiduitslag te wijten is aan de luchtverontreiniging ten
gevolge van het veel drukkere verkeer in de Rijnmond
E. Kans dat de huiduitslag komt door het omschakelen naar de nieuwe werkkring
F. Kans op alle andere oorzaken dan de bovengenoemde A
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KAART 5
- zeer belangrijk
-

belangrijk

- noch belangrijk, noch onbelangrijk
-

onbelangrijk

- zeer onbelangrijk
- n i e t van toepassing

KAART 6

A. Bet is beter in een gebied buiten de Rijnmond te wonen
HIER BEN IK HET:
zeer sterk
mee oneens

mee
oneens

enigszins
mee oneens

niet mee
eens,
niet mee
oneens

1

2

3

4

enigszins
mee eens

5

mee
eens

6

zeer sterk
mee eens

7

B. Als ik de voor- en nadelen van het wonen hier in de Rijnmond, met
al zijn industriële activiteiten, op een rijtje zet dan vind ikzelf
de voordelen toch wel tegen de nadelen opwegen
HIER BEN IK HET:

zeer sterk
mee oneens

mee
oneens

enigszins
mee oneens

niet mee
eens,
niet mee
oneens

1

2

3

4

enigszins
mee eens

5

mee
eens

6

zeer sterk
mee eens

7

KAART 7
- lijkt me geen probleem
- lijkt me niet gemakkelijk
- lijkt me een groot probleem
- lijkt me een onoverkomelijk probleem
- niet van toepassing
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KAART 8
dat is volgens mij niet gebeurd
dat is gebeurd. Ik voel me er veiliger door
dat is gebeurd. Ik voel me er niet veiliger door
ik heb geen idee

KAART 9

ja, dat bestaat, maar ik heb het rampenpla
zelf niet
ja, ik heb het rampenplan zelf
neen, er is volgens mij geen rampenplan
ik weet het niet

KAART 10

A. het bedrijf zwaarder beboeten bij eventuele overtredingen van
veiligheidsvoorschriften
B. de werknemers van dat bedrijf meer betrekken bij en verant
woordelijkheid laten dragen voor het produktieproces
С

scherpere voorschriften uitvaardigen met een strakkere con
trole op de naleving ervan door de overheid

E. de omwonenden sneller alarmeren en betere mogelijkheden tot
evacuatie bieden in geval van een dreiging
F. de omwonenden op een grotere afstand laten wonen
H. het intrekken van vergunningen
J. geen van deze maatregelen

KAART 11
- ja, vaak
- af en toe
- zelden
- nooit

KAAKT 12
- het verkeer
- de industrie
- de havens
- de huishoudens zelf
- anders, te weten...

KAART 13
NIEUWSBERICHT:
"De Directie van de Nederlandse vestiging van "Canned Food International"
te Schiedam heeft laten veten nog dit jaar 175 van haar 330 personeels
leden te zullen moeten ontslaan. Volgens de directie zal deze maatregel
nodig zijn vanneer de 2e Kamer zal besluiten de bepalingen in de keuringsvet te verscherpen. De leiding van het bedrijf, dat gespecialiseerd is in
het inblikken van groenten en soepen, zegt bij de verscherpte keuringsvoorvaarden niet meer te kunnen concurreren

KAAKT

"

U

A. De directie gebruikt de verscherpte bepalingen als een dekmantel om
overtollig personeel af te laten vloeien
B. De keuringswet moet niet worden verscherpt als inderdaad blijkt dat
dit soort bedrijven daardoor personeel moet gaan ontslaan
С

De overheid zal met steunverlening het bedrijf zoveel mogelijk voor
de verslechterde positie moeten compenseren

E. Als een bedrijf niet kan zorgen voor een verantwoord produkt, dan
moet het maar verdwijnen
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KAART 15
INSTRUCTIE BIJ INVULFORMÜLIER E:
Zet u het streepje achter een uitspraak meer naar links dan geeft u
daarmee aan dat u het met die uitspraak meer oneens bent.
Naarmate u het met een uitspraak meer eens bent zet u het streepje
meer naar rechts.
Voorbeeld:
zeer
beslist
mee
oneens

uitspraak

zeer
beslist

1

2

3

• ·

• ·

• ·

4
•

•

5

6

• ·

• ·

7

β

9

• ·

• ·

Deze persoon geeft met zijn/haar streepje aan het met de uitspraak wel
enigszins eens te kunnen zijn, maar het met de uitspraak niet echt eens
(8) of zeer beslist eens (9) te zijn.
Bet gaat om uw eigen mening. Er zijn dan ook geen goede of foute antwoorden.
Het is ook niet de bedoeling dat u bij elke uitspraak lang stil staat.

KAART 16

LNG is:
A. hetzelfde als LPG maar dan in de vorm van vaste stof
B. een soort olie die we uit Algerije zullen gaan importeren
C. aardgas dat bij lage temperatuur vloeibaar is geworden
E. vloeibaar stikstof gas (Liquid Nitrogen Gas)

KAART 17
ja, ik denk van wel
neen, ik denk van niet
ik weet het niet
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KAART 18

Rij nmondgemeenten
-

Abbenbroek
Barendrecht
Brielle
Capelle aan de IJsael
Geervliet
Heenvliet
Hellevoetsluis
Hoek van Holland
Krimpen aan de Uasel
Maassluis
Oostvoome
Oudenhoom

-

Foortugaal
Ridderkerk
Rhoon
Rockanje
Rotterdam
Rozenburg
Schiedam
Spijkeniaae
Vierpolders
Vlaardingen
Zuidland
Zwarte Haal

KAART 19
- ja, dat heb ik vaak gehad
- ja, dat heb ik wel een« gehad
- neen, dat heb ik nooit gehad
- niet van toepassing, ik heb mezelf nooit
bedreigd gevoeld

KAART 20
- ja, meerdere keren
- ja, een enkele keer
- neen, nooit iets ondernomen
- neen, woonomgeving is nooit bedreigd geweest

KAART 21
WERKZAAMHEID
- thans full-time werkzaam (incl. met verlof, verlet, ziekte)
- thans part-time werkzaam (minder dan 30 uur per week)
- niet werkzaam, gepensioneerd, rentenier
- niet werkzaam, werkloos, WW, WWV, wachtgeld
- niet werkzaam, arbeidsongeschikt, WAO, AAW
- huisvrouw, zonder verder beroep
- studerend
- overig zonder werk (incl. miliaire diensplicht)
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KAART 22

A - totaal niet van afhankelijk
В - indirect van afhankelijk omdat mijn bedrijf/instelling
weer hoofdzakelijk hiervan afhankelijk is
С - voor een gedeelte van het inkomen afhankelijk
E - volledig van afhankelijk

KAART 23

CDA - Christen Democratisch Appel (KVF, AXF, CHU)
CPN - Communistische Partij Nederland
D'66- Democraten '66
GPV - Gereformeerd Politiek Verbond
PPR - Politieke Partij Radicalen
PSP - Pacifistisch Socialistische Partij
PVDA - Partij van de Arbeid
RPF - Reformatorisch Politiek Verbond
SGP - Staatkundig Gereformeerde Partij
W D - Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
andere groepering, t .w
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KAARTJES GROEN
Α. Als ik aan al die industriële activiteiten denk die hier plaatsvinden
dan slaat de schrik mij om het hart.
zeer beslist mee oneens (1)

tot

(9) zeer beslist mee eens

B. Ik vraag me vrijwel nooit af of we wat de industrie hier betreft wel
veilig wonen.
zeer beslist mee oneens (1)

tot

(9) zeer beslist mee eens

C. Met al die industrie denk ik wel eens, je woont hier eigenlijk op
een vulkaan.
zeer beslist mee oneens (1)

tot

(9) zeer beslist mee eens

E. Het is hier niet onveiliger wonen dan ergens anders.
zeer beslist mee oneens (1)

tot

(9) zeer beslist mee eens

KAARTJES BLAUW
F. Ik maak me soms best wel druk over de gevaren van de industrie waaraan
ik hier blootsta.
zeer beslist mee oneens (1)

tot

(9) zeer beslist mee eens

H. Het idee dat ik zelf slachtoffer kan worden van een industriële ramp
kan ik nooit helemaal van mij af zetten.
zeer beslist mee oneens (1)

tot

(9) zeer beslist mee eens

J. Ik heb alle vertrouwen in de veiligheidsmaatregelen van de industrie
in dit gebied.
zeer beslist mee oneens (1)

tot

(9) zeer beslist mee eens

K. Of ik nu wel of niet vlakbij een of andere chemische industrie woon,
daar word ik op zich niet wann of koud van.
zeer beslist mee oneens (1)

tot

(9) zeer beslist mee eens

KAARTJES GEEL
A. Als er een brand zou uitbreken op een .grote LPG-tanker op de Waterweg
zullen de autoriteiten me als dat nodig blijkt, zeker wel snel genoeg
evacueren.
ik heb dan geen enkel
vertrouwen in autoriteiten

(1)

tot

Ik heb dan alle vertrouwen
in autoriteiten
(5)
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В. Als er een grote explosie dreigt in een olieraffinaderij denk ik niet
dat ik mijzelf nog tijdig in veiligheid zal kunnen brengen.
Ik zal me zeker niet
tijdig in veiligheid
kunnen brengen

(1)

tot

Ik zal mezelf zeker tijdig
in veiligheid kunnen
(5) brengen.

C. Mochten er bij een ongeluk in de chemische industrie zeer giftige
gassen deze kant op komen drijven, dan zal het Rampenplan mij wel voor
het ergste behoeden.
Ik reken dan beslist
niet op het rampenplan

Ik reken dan beslist op
het rampenplan.
(1)

tot

(5)

£. Als er een ramp dreigt door een aanvaring tussen tankschepen op de
Nieuwe Waterweg zal ik zelf nog wel kans zien hier op tijd weg te
komen.
Ik zal dan zeker geen
kans zien weg te
komen

(1)

tot

Ik zal dan zeker wel
kans zien om weg te
(5) komen

F. Stel dat er groot alarm wordt geslagen door een olieraffinaderij, dan
zullen de bevoegde instanties volgens mij weinig kunnen doen om ons
hier te redden.
de bevoegde instanties
zullen dan voor ons Ьеslist weinig kunnen
doen

de bevoegde instanties
zullen dan zeker al het
nodige kunnen doen
(1)

tot

(5)

H. In het geval dat er ten gevolge van een ongeluk in een chemische
fabriek zwaar giftige gassen deze kant op zouden komen drijven, zie
ik niet hoe ik hier nog op tijd aan kan ontsnappen.
Ik zie helemaal niet
hoe ik eraan kan
ontsnappen

ik zie goed hoe ik daar
aan kan ontsnappen
(1)

tot

(5)

KAARTJES ROZE
L. Het belang van de industrie in de Rijnmond voor de Nederlandse samen
leving is in feite niet zo groot.
zeer beslist mee oneens

(1)

tot

(9) zeer beslist mee eens

M. De industrieën in de Rijnmond zijn eigenlijk het hart van de Nederlandse economie.
zeer beslist mee oneens

(t)

tot

(9) zeer beslist mee eens

0. De belangen van de petrochemische industrieën zijn in feite ook onze
belangen hier.
zeer beslist mee oneens

(1)

tot

(9) zeer beslist mee eens
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P. De voordelen van het industriecomplex in de Rijnmond vind ik niet opvegen tegen de nadelen voor dit gebied.
zeer beslist mee oneens

(1)

tot

(5) zeer beslist mee eens

KAARTJES ROOD
1. Vervelende buren

2. De wereldwijde aantasting van het
milieu

3. Te veel zaken aan mijn hoofd

4. Eenzaamheid

5. Milieuverontreiniging door
bedrijven

6. Mijn gezondheid

7. Tegenvallende prestaties
bij een opleiding

6. De toenemende bewapening in de
wereld

9. Aflossing van huur of
hypotheek

10. Problemen met collega's op het
werk

11. Stijgende koeten van levensonderhoud

12. Gevaren van het verkeer

13. De dood

14. Mijn uiterlijk

15. Stankoverlast ten gevolge
van industriële bedrijvigheid

16. Saai werk

17. Ziekte van een familielid

18. Huishoudelijke verplichtingen

19. Te weinig slaap

20. Bedreiging van gezondheid door
luchtvervuiling

21. Moeilijkheden op sexueel
gebied

22. Gebrekkige woonruimte

23. Kans op een ernstig ongeluk
in de petrochemische
industrie

24. Misdadigheid op straat

25. Onzekere financiële toekomst

26. Eigen werkloosheid

27. Geluidshinder van het verkeer

28. Ongezond werk

29. Mijn gewicht

30. Te weinig tijd om te doen wat
ik graag doe

31. Te veel drinken

32. Dreiging van een kernoorlog

33. Opvoeding van mijn kinderen

34. Aftakeling van de buurt

35. Gediscrimineerd worden

36. Vervoer van gevaarlijke stoffen

37. Moeilijkheden met mijn partner

38. Te veel roken

39. Toekomstige werkgelegenheid
voor mij (of mijn partner)

40. Problemen met mijzelf te uiten

344

KAARTJES WIT
1. Gezonde nachtrust

2. Tijd om vrienden op te zoeken

3. Vakantie of uitstapje

4. Geschikte collega's op het werk

S. Gezonde woonomgeving

6. Huisdieren

7. Zekere arbeidsplaats

8. Gezonde kinderen

9. Succes in mijn werk

tO. Vrije tijd voor mijn bobby

1. Huishouden

12. Gelukkige relatie met mijn partner

3. De verwachting of geboorte
van een kind

14. Veilig wonen

5. Uitgaan

16. Goede eigen gezondheid

7. Plezierige buren

18. Tuinieren

9. Steun van vrienden (vriendinnen)
bij moeilijkheden

20. Lekker eten

21. Waardering van anderen voor
mijn werk

22. Aanschaf van een duur apparaat

23. Geld hebben kunnen sparen

24, Een vriend(ïn) hebben kunnen
helpen

25. Veilig en gezond werk

26. Muziek

27. Financiële zekerheid over

28. Bezoek van vrienden

toekomst

29. Voorspoedige genezing

30. Sport

31. Schoolprestaties van mijn

32. Aan financiële verp

kinderen
33. Een persoonlijk probleem te
boven zijn gekomen

te kunnen voldoen
34. Een veilige woonsituatie
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BIJLAGE IV

Vóórkomen van de verschillende typen reactiepatronen in het
Rijnmondgebied.

Type 0: onbezorgd
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·
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Type Α.: accepterend
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Type Dr defensief

г·

?
j»

«·

·
··

·

·

t

348

Type В: bezorgd

• · ·
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BIJLAGE V

Tonnen schade bij brand op
Rotterdams Akzo - terrein
Va« «ra втжа ішііщіуыоэ
ROTTERDAM - Een
b n n d op het tencln Van
Akzo Zoutchemle In het
Rotterdam« Botlekgebied heeit вЫегеп voor
tonnen Khade aangertcht De brand woedde

Kan на drie uur deed йсЬ op Ьплгі сег nad het niur teten
het terrein een aerte eiploele» a s uur In bedwang.
nor. waarna brand ultbnk.
»*gebeurtJeopOeptaala.«aar
S ^ S ^ i S T T i l r S . JÍT
оЦеів de brandweer zijn «een
τn,,t
ÎSHÏÏ^SS«^
¿ 3 S ï 1 " ^ i , s ïïl 1
!ï. 0 , ^ l S*1
« - " ' ì ^ ^ g g
Й ^ Г ^ А ^
»nuden »rtltemenrtepdebrand- „„AtanZoutcheiniieiRiiier^J^ïf1^^^: ϊί
«»ond «« »erwacnien dal het

bUdeEthyleenPUleldine ^ &
Maatechappu dleop het b-pa

г^Т

^

)tt
SZfJtSSS^
£ * ST^^S^JS^:

AkZO-terreln IS Bevestigd.
lentof. die «erbrandl tot kootEen «rknemer. die eetrofCen СввП g Ü
-»««.«η .«er.
werd door een metenhoçe sieekTlam. morsi met tweede- en der- De neitangxwefen rmar het »er· Vermoed wordt dat een lek In de
tfecraads brandwonden In een rein werten op but »an de poli- ethyleenleiding de oorzaak ueetfekenhuli worden opgenomen. Uè ідаеІЦк alfealMeo. Dt ««eu «an de ontplollini;

Man ernstig gewond

Explosie
en brand
bij Akzo
T U M

BOZENBURG, dlnadag
Een explose α een daarop
volgende brand richtte voor
miljoenen cnldens schade aan
op bet terrein van Akzo Zont
Chemie in het Botlek-gebied
bij Boxenbuig.
De 52-jange SheD-medewerker С Noordijk uit Spijkenisse liep ernstige brand
wonden op. Hij werd opgeno
men op de brasdwondenafdeling van het ¿uideraeken·
buis in Rotterdam- De brand
deed ach voor in een ethyleen-meetstatioo en in een
dad van een leiding- Het
vuur in de lading kon vrij
•nel worden bedwongen door
de afsluiten dicht te draaien.
De brand in het station zelf
kon met met water gedoofd
worden. Op alle hoeken werden waterkanonnen gestaüoneeid on de installatie te
koelen, de etbylecn brandde
daarna „gecontroleerd" op.
De vloeibare chemische
dot wordt via een pijpleiding
vanaf hel nabuncc SheU-terrein rechtstreeks geleverd
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Vuurzee
inde
Botlek
Man zwaar
gewond
ROTTERDAM - Γ
р Ы П ц IB 4· labftek шт Ак·
и Ζ—i СЬешІ· ta é· ЪМІтк
hMlt щЬШтШшж <nmr «ak··
1· milt—тля жиШлш ше яа·
uagOTicM. ВЦ * · ежр>—Ы и
Φ» еямтшт ntfmà·
катіп
ЬгшшЛ гЫ м а »ι ι» lade, im
•1-Jariff· α BmEÌÌJk mit ВЩD · «йогам, met vtammaa
ш eager— tvloUff meter
boofta. oatatead door nog oabekeode anriaak la aaa eibj·
leenmeeuUtlOB. la dai «Utlen,
«aar etbjrleen nadar «an druk
«an M аітаеГааг wordt aaiif·voard vaa Bhall Chemie la
Moerdijk, wie bet aUohtotfar
•an het werk.
Hl] Is mei twaade· «a dard·fraada taraadwoatfen orar bet
nele Uebaam ov erf ehr acht
aaar bet braadwoodeooentruin
vaa bal •iildenlekenhula la
Ratlardam. Bee ааііаа· шля
ι ti г" ' •• -

Uitgebrand
.Hat atatloa. atftadam '
BUirleaa РЦріеИІч
•ehapplj. braadde uit De fa
briek la daardoor aakala we·
baa bultas bedrtjt. Allem da
phloortoedrljToB op hat t a m i a
kunnen, ilj bat op аав Ufar·
aapaeitalt, ι"
Hel lebrtekaterrela werd
aalnilmd la eoa atraal vaa S N
meter vaa da braad. laatallaUa· Ы] Дкае a a a a b l ) g « U n a
alletaaka vaa b e a weraea
aalgebeadea.
.Op pagina Ш
'Cr la alemaad govlaeM*

Volgens de brandweer la er
la de Botlek ongeveer ander
half uor lang explosiegevaar
geweest. Ofllcier Prlele van de
brandweer van Rosenburg хек
.Door de hltle van ongeveer
MO graden explodeerden enke
le persluchtclllnders. Het was
•en bijsonder hevige brand,
want ethyleen Is uiterst brand
baar. Het la overigens niet gifUiHet meetstation is volgens
de
produktie-manager,
J.
Zwinkels. vonge maand nog
gecontroleerd bij een onder
houdsbeurt- „Er werd toen
niets onregelmatigs geconsta
teerd. Er zijn «looll eerder
moeilijkheden mei hel station
geweest."

'Geen paniek
Op bet terrein ontstond vol
gens Zwlnkcts geen paiek;
J ï r is niemand gevlucht. Vin
de tien vluchtwegen, waarvan
overigens één was afgesloten,
heeft niemand gebruik gemaakt. Via de hoofdpoort rijn
wel een paar mensen weggegaan."
Het autoverkeer op de AIS
heeft door het gebeuren enige
tijd hinder ondervonden. De
Welplaatwcg langs het fabrlekslerrcin is 2.5 uor afgesloten geweest. Twintig meter asfalt van het wegdek smolt. Het
personeel van het bcdnjf Manotherm. aan de andere kant
van de weg. heeft na de explosie een veilig heenkomen getocht. .Dat is kalm en rustig,
tonder paniek gebeurd." aldus
één Van de weinigen die achterbliwf
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Enquête Ь 1221

и V v/li Ншатгійпдл* Stichting

ш, л«.-....*

w o o r

Statittiek

м х 19BJ
VRACEN STEÜEH AAN J(WGST AANWEZIGE l>E*SOOH IM DE LEEFTITD lbT/M 69 JAAR
BIJ EVD« bEbPREKSNUHER ED. HAN BIJ OHtVEN GESPRE3(SMMIER ED VROUW

/*

Enq
iHLElDDfDE ZIN
uo«â«navond, u а р і м к і м с
v u de Hederlandi e S t i c h t i n g voor S t a t i s t i e k ,
••r biu-Mu v c e x a k c h t - an e p i r u e - e n a v T z o a k i n Den Илшс Hij · ι e l l e n een ondkertoek i n onder bewoners van
h a t ГЧ jmonOçmbXwa ПАЛТ át wxjf
ллгор mmn hi »τ t+pmn Ырл іі(e t a k e n aankJ íki
над i k u In verband
аллтшт· ЛІІТ—ГШІ
—η «Ant*l »*M*n uciorl*gg«n
w u r e v « r аші ι i c h i n м е г с f Kindere a a t e druk kan
Ik b u i o · ! h i e r a « χ · Α · η d i · on» h i n d e r e n of w u r o v e r «• ons 9« r e g e l d druk к unnen ваквп, t ó a l a v e r v e l e n de d i n ç a n , t « 9 * n i t l * 9 « n of hat v o o r t d u r e n van e a v e e t l i j k e a t t u i t i e s
Ik t a l d e ! · t a k e n е е i s t v o o r i e t e n
an u аллгпл vragan oa «An 1 · gavan i n weLke B a t e u z i c h ovar « Ik van d a t e 1л k e n i n de l a a t s t · paer ваапden druk h e e f t дтяЛЖі
(Enq
LEES ALLE ZAKEN EERST VOOS П GA MN VERDER МГГ DE VRAAG)
Ik 9 · de v a i b c h i l l e n d e t a k e n nu M n voor M n n o e a e n Wilt u B I J b i ] e l k e u ak d i e i k D D * · k e g g e n o f u
1 1 ^ h i e r o v e r de l a a t a t e B«anden e r a druk. n o a e l een« druk. a< en t o e druk n a u w e l i I k s druk of h e l e m a a l
' n i e t druk hebt gemaakt ?
erg
druk
Enq

UEES OP

nogal eens
druk
4

Ъ

af en t o e
druk

nauweli)ks
druk

3

2

1
s

heleBaal
n i e t druk
1

de w e r e l d w i j d * a a n i a a t i n ç van h e t K i l i e u

t

• ¿ l i e u v e r e n t r e i n i g i n g door b e d r i l v e n

7

в
9

de a t i j g e n d e h o s t e n van l e v e n a o n d e r h o u d

• -

de 9 « v * i e n van h e t v e r k e e r

10

s t a n k o v e r l a a t t e n g e v o l g e νκη i n d u a t r l t l e
bedrijvigheid

11

l A d r e i g i n g van da g e x o n d h e i d dooi
vervuiling

12

lucht

de B i a d a d i g h e i d op a t r a a t
de d r e i g i n g

' *

14

van e e n k e r n o o r l o g

de kans op e e n e r n e t i g o n g e l u k i n de
p e t r o e h e i ach« indu » t r i e

* ·

Legenvellende p r e s t a t i e s Ь і } een
opleiding
t i e k t e van e e n

faalllelld

onzekere ( і л а п с І І І * tûakoait

geJuidshinder

ал h e t

v e r v e e r van g e v a a r l i j k «

verheer
itofter

13

Ib
it

'

·

il

'

·

ie

• ·

19

'

20

·
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¡к 1*** nu e n k e l e u i t s p r e k e n voor
Wilt и b i j e l k e u i t s p r e e k d i e ik noe* z e g g e n i n h o e v e r r e и h e t
І . і с г м с « a n · of о п м п ь b e n i . U hunt d i t do*n door м п van db v o l g e n d * entwoortteugelijkhed*r> t i k i e u n
- t e e r Ь е ь Н в і m e t •«* e e n « - m e t ш— —пш - tmn b a a t t e ava onaana - noeti ше* е « п ь , notb ••« оп«спь aan D a e t j * mm* aaru - •»« амш - i e « r Ь*»1ігс в м e e n s . Er z i j n h i e r b i j g e e n goede e f f o u t « a n t w o o r d e n .
Hat g u t

Enq

A U а а п и» им a l g e n a a n i n g

2

1

LEES C*

zeer

niet

be-

вее

slist
niet
вее
eens

eens

3

4

Ъ

noch в е с
M e t j e e e n s , noch
awe o n e e n s

een

«en

7

6

zeer

ве«

b e e t y» e e n s

be-

Mlist

21

е«пь
eens

eens

Ik denk *ллт l i e v e r n i e t o v e r de o n v e i l i g h e i d
ven de i i M i u s t n e u , e n d e r e heb J e g e e n l e v e n
•wer
Volyeii». »ij kun } e dt ken« d«t e x i n de i n 
d u r i t i l a i e t » a c h t goed ш . · g e e t , r u s t i g varweerlozen

* * " * " '

We a o e t e n gewoon b i l } 1131 <**t ** »^ z o l e n g
n i a t b е г п а і і д ь i t gebeurd en e r v e r d e r a u i
h e t b e s t e ven hopen
Het 11 h i e r v o l g e n s e l j v e e l g e v e e r l i j k e r
de ш м ы е e e n e e n denken

•

* *

*

*

**

* "

den

22

24

КІ
er genueg t e g e n o v e r e t e e t , v i n d ik d e t
*e b e e t wel ba p e e l d e g e v e e r l i j k «
induetnrtn
kunnen t o e l a t e n

• ·

Al к het venwege h e t g e v e e r ven d* u i d u e i r i c
v e n t uodig i a , den 11e ík wel в о д е 11]kheden tm
in een e n d e r e e t e d of dorp i n Ó* R i j n e e n d i e
g e e n wonen

•• ·
. ,

•

·

^

ш

• .

, .

25

,

26

щ

ф

M e и z i c h v e r g e l i j k t вес d e g e n e n d i t d i c h t e r b i j de i n d u s t r i e wonen, hoe veek denkt и den
'ie bent h i e r t o c h h e e l wet b e t e r *£* Denkt и det veek, n o g * ] vaak, BOBS, z e l d e n of n o o i t ^
1

veek

2

·

· n o ç e l veek

zelden

·

*/

*

4

J

—· · '

·

·

nooit

·

·

In h o e v e r r e h e e f t и z e l f de hoop d e t e v e n t u e l e р г о Ы в е г e e t b e t r e k k i n g t o t de v e i l i g h e i d v e r de
i n d u s t r i e op een o f e n d e r e a e n i e r t e l l e n verminderen ' U kunt d n e e n y e v e n door h e t поевеп van e e n
c i j f e r ven 0 t / e l ü . Neermet e и e e n hoajer c i j f e r n o e s t , hoe ве+г и e e n g e e f t d e z e hoop t e h e b t e n
вое
l * g e r h e t c i j f e r hoe B i n d e r hoop и h e e f t
Het c i j f e r 0 w i l du» z e g g e n . " d i e hoop b e t ik a b a o l u u t . m e t 
an h e t c i j f e r 10
" d i e hoop h e b ^ i k z e e r z e k e r wel"
Ів d i t d u i d e l i j k ^ (Euq
LEG ZO NODIG NOC EEN
KEEP UIT η HE№AAL DE ЯЛАС :l
Het welk c i j f e r ven 0 L / B 10 g e e f t и e e n i n l i o e v e r r e и z e l f de hoop h e e f t det e v e n t u e l e p r o b l e a e n s e t
b e t r e k k i n g t o t de v e i l i g h e i d ven de i n d u s t r i e op e e n of e n d e r · s a n i e r z u l l e n v t r B i n d e r e n '
d e z e hoop
Ittb ik
absoluut

0

ψ

m e i

1

t

.
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4

3

л

t

5

.

m
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6

.

θ

.

.

9

10

.

.

-

S t e l d e t er g r o o t e U r e wordt д е ь і е д е п door e e n c l i e r e f f i n e d e r i j , i n h o e v e r r e z u l l e n de bevoegde i n s t a n 
t i e s den v o l g e n s и i e t s kuruten doen е в и h i e r t e r e d d n ^ U kunt k i e z e n u i t Ь antwoorden
Det z i j n
de bevoegde i n a t e n t i a · z u l l e n . - Ь е в і і в і n i e t s kunnen duen
- n e u w e l i j k b i e t » kunnen doen
- B i s s c h i e n wel i e t s , вівьсГиеп n l e t b kunnen doen
- wel h e t e e n en ander kunnen doen
• zeker e l h e t nodige киіимп dwcn
beslitt
niets

neuwelijkb
iets
2

•u.i>Mchien wel
i e t s , BiBBcnien
niets
3

wel het een
en andar

zeker al
nodig«

vaak

·

·

ikjgel

veek

4

3

2

toes

·

zeliler.

29

het

A l s и t i e t . v e r g e l n k i s e t d e g e n e n d i e i n g e b i e d e n wonen zonder chemibche jndu>tri.«: en d e r g e l i j k e , hoe
vd<ik d e n k t и den
'we z i j n h i e r t o c h e i g e n l i j k t·**) wet s l e c h t e r a f
Denkt и d e t v e e k , n o g a l vaak,
ьовь, z e l d e n of n o o i t *>
1

2Θ

d e z e hoop
heb ik
zeer zeker

JU

Ь

noo i t ·

·
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In l u M v a r r · h M f L u d · hoop dat м 4 * door ι »
tetrokfcinh*id
hat a i l i a u h i v i i n d n I n d u a t n a g a b i o d
z a l v a r t w t a r a n l u n t u « w c « « D c i ^ f o r gvvon van 0 t / e 10 м м г а а т і hat e i j f · ! hogar іш h a a l t u м а г
hoop h i e r o p Ho· l a g a r hat L I J t a r h o · » i n d a r toop u haaft Hat c i } f * r 0 « i l »aar zaggan . " d i e hoop
hab ik a b s o l u u t m a t " an IO ' d i * hoop h a t i k s o a r t a k e r w a l " . I t d i t dui d a l ι )k "> (Eng . LBS XO NODIG
HOG OM K £ U U2T IH BEWIAAL DC VXAAC)
s a t маік c i j f e r van 0 t / a 10 g e a f t u aan i n hoavarra u da hoop h a a f t d a t шяош door iw b a t r e k k a n b a i d
hat B i l i a u h i e r i n d i t i n d u a t n a g a b i a d c a l v a r t e t a r a n
daa« hoop
hab ík
abtoluut
met

1

10
aaar вакаг
wal

Alb a r t a n g a v o i g a van aan ongaluk i n aan e h a a i a c h * fabriak zwaar g i f t i g · gaaaan uw kant op zoudan
мп d r i j v e n , i n hoavarra dankt u dan d a t u oaaraan nog wal op t i j d kunt o n t s n a p p a n U kunt waar
k l a z e n u i t Ъ Antwoorden D i t z i j n
o « daar t i j d i g aan t a o n u n a p p a n z i « ik
- a b a o l i a i t gaan n g a l i ) k h a l d
• v r i j w a l g«aii a o g a l i j k h e l d
- aiaachlan w*J aan, mxaachian gaan aDgalijkfaaid
• wal aan aegelijkhaid
- voldoandc aogalijkhadan
•laachian wal,
aan, a i t t c h l a n

abuluuL
g**n

wal

voli

i n h o a v a r r · dankan d* a n d a r · aan van i n de buurt waar u woont, h a u e 1 f da ovar da v e i l i g h e i d van da
i n d u s t r i · in d ·
Rijiaond a l e u z e i t
1* d i t v r i j w e l l a d a r a e n , i a d i t aan g r o o t a a n t a l , z i j n d i t ar
n a g e l wat o f ι » d i t аал k l e i n a a n t a l o f v r i j w e l nieaand ^
vrijwel
iedereen

nogal
«at
3

een g r o e t
aantal

aan k l e i n
aantal

In welk» KAL* bent u nu a f h a n k ^ l j j k ven hoc h e t gAAt a v i o e p e t г о - on сГмміьсГм i n l u B t r i c i n da H i j n aond ' Kunt u d i t waer a a i ^ e w i aat e e n c i j f e r van 0 ι / · 10 U*t cj j f e r 0 w i l daii zaggen J e t u h a i · « * .
r u e t A f h a n k e l i j k teot van d i a i n d u a « r i « en h e t c i j f e r 10 d a t u e r v o l l e d i g a f h a n u l i j k van b a n t .
lAMal
niet

vol l u d Ι · |
afhankelijk

Het Rijnaondgabied ι » het awwBt gvlndustriAlL»a«rdfc «febiaü van MrOerland E» g e b e u r t **в a l l e * Cr VUMMII
vindan ook штт of minder g e v a a r l i j k e e k t i v i t e l u n p l a a t a Runt u a i j z e g g e n op h o e v e e l k i l t a a t e r af*
•tairi u woont van d e r g e l i j k e g e v a a r l i j k e a k t l v i t a i t a n 7

Lnq

STREEP AAM . Gaz l a c h t O.Ρ

wat ι « u>* l e e f t i j d

•* |

.._3·*'

ПИ

•Œ

wat i « uw pOkteodant^Bar ?

Mat i a uw w o e n p l a a t a ?
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|
· Інаажкіиіс
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I
• looktvoome
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I
«IftrifcHw
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Z w a r t · UAAl

1
· I n · « e l And
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·
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VRACD* STEUJDÍ AAN JCUGST AJUmZIGE PERSOON Hl DE LEEFTUD 1Θ T/B 6 9 JAAR
BIJ EVEN CESPREKSNIMIER EEM ПАЙ, RIJ ONEVEN GESPRBCSKMfER OH VRODW

V4

Enq.i INLEIDENDE 2IN . CcMdwiAvond, u s p r M k t M t
vmn da NwlarlAnd·« S t i c h t i n g теог S t i t l B t l a k ,
••η bur t a u voor B u k t - «n opini»-and«rtO»X i n D u Влмд. V i j • u l l « n м п a n d e n c m k i n onder Ь м о п « » vmn
h e t R l j n o n d v a b l c d оллт ám w l J E · каегор н п h i e r t a g e n beptAlde zeken e e s k l j k t
Heg i k u In v e r b e n l
d e e r a e e e l l a r e e r e t e e n e a n t e l zaken v o e t l e g g e n , wearuver s e n s i c h I n ^ m r o f mindere e a t · dxuk кал
aakeo.
Ik b e d o e l h i e n a « saken d i e ona h i n d e r e n o f waarover v e o n s g e r e g e l d druk kunnen aaken, z o a l s v e r v e l e n 
de d l n g a n , t e g e n s l a g e n o f h e t v o o r t d u r e n van g e v a a r l i j k · a l t u a t l e a . Ik z a l d e s · u k a n e e r e t v o o r l e z e n
e n u daarna v r a g e n om aan t e g e v e n і л welke mat« u z i e h o v e r e U v a n d e z e zaken i n da l a a t s t e paar M a n 
den druk h e e f t g M a a k t
[ E 1 4 . LEES ALLE ZAKEN EERST VOOR EN GA DAN VERDER HET DE VRAAG)
Ik g a de v e r s c h i l l e n d e saken nu é é n voor é é n п о м е л , » t i l t u m i j b i j e l k e zaak d i e i k п о м zeggen o f u
z i c h h i e r o v e r de l a a t s t e m a a n d « e n druk, n o g a l e e n s druk, a f e n t o e druk, a a w e l U k a druk o f h e l M a a l
n i e t druk hebt g e a a a k t *>
erg
druk
Enq.i LEES Of

nogal eens
druk
4

a f ел t o e
druk

nauwelijks
druk

3

2

1
5

helaual
n i e t druk
1

da v e r o l d w l j d e a a n t a s t i n g vmn h e t m i l i e u

6

m i l i e u v e r o n t r e i n i g i n g door

7

bedrljv«

8
9
10

de g e v a r e n ven b e t vmrkeer
•tankoverlast t e n gevolge
bedrijvigheid

vmn l i r t u a t r i é l ·

11
12

de m i s d a d i g h e i d o p » t r e a t

13

d t d r e i g i n g vmn e e n k e r n o o r l o g

14

de kans op e e n e r n s t i g o n g e l u k i n d e
petrochemieche i n d u s t r i e

15

t e g e n v a l l e n d e p r e s t a t i e s b i j emn
opleiding

16

Ziekte van een f a a t i l l a l i d

17

onzeker* f i n a n c í e l e

1Θ

toekmst

g e l u i d s h i n d e r van h e t verkeer
vervoer van g e v a a r l i j k «

stoffen

19
20
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Ik l a a i nu адЛаІа u l t s p r a k a n v o o r U l l t u Ы ) a l k · u l t a p r a a k d i a Ik n o — aaggan In tovwrr· u hat
h l a r a a a a a n · of onaana taant U kunt d i t doan door aan van da voXganda antaoordaogallJkbadaD t a k l a a a n
- x a a r b a a l i a t n l a t a a · aana · n i e t a a a aaiia - aan b a a t ) a в о · anaana - noch aaa aana, noch aaa a o a a i u aan b a a t j a aaa aana - a a a aana - aaar b a a l i a t a a a « a a a . ZE * i j n h l a r b l j gaaa gaada a f t o n t a a n u o o n t e t
Hat g a a t a l l a a n a a uw a l g a n aaiüftg
2
5
nlat
tnq

L O S OP

aan
baat>

•llat
nlat

baaliat

Ik dank вадг Li«var n i e t ovar da o n v a l l l g b a l d
van da u d u a t c l · na, a n d a r · bab J · gaan l a v a n
Volgane a l j kun j a da k a n · d a t a r I s da I n 
d u s t r i · l a t a a c h t goad a l a g a a t . r u a t i g v a r 
waar l o x a n
Ha a o a t a n g a a o o n b l i j s i j n d a t ar a l x o l a n g
a i a t a « m a t i g · i a gabausd an a r v a r d a r aaar
h a t b a a t · van hopan
•at l a h l a r v o l g e n · a i j v a a l g a v a a r l l j k a r ι
do a a a a t a aanaan dankan
A l · a r ganoag t a g a n o v a r a t a a t « v i n d Ik d a t
wa b a a t a a l b e p a a l d e g e v a a r l i j k e I n d u a t r l e i n
кшшап t o e l a t e n
i n h o a v a r r e h e e f t u z e l f da h e e p d a t « v a n t u a l a p r o b l a a a n a a t b o t r a k U a g t o t da v a l l l g b a l d van da
I n d u a t r l a op aan o f a n t e r a a a n l a r z u l l e n v a r a l n d a r a n 7 o kunt d i t aangavan door h o t і ш ^ н а van aan
e i J f a r van 0 t / a 10 M u r a n t e u a e n h o g e r c i j f e r u u — t , hoe a a a r u a a n g a a f t d a t a hoep t a halaban
toa
l a g a r h a t c i j f e r hoe a i n d a r hoep u h — f t
Hat c i j f e r 0 « 1 1 du* s a g g a n
" d i a hoop hato U a b e o l u a t n i e t "
an h a t c i j f e r 10
' d i a hoop Ш э Ik aoar — k a r a a l " 1 · d i t d u i d e l i j k ? ( Ь ц . L B SO U W ЯСС OM
•СПЯ UIT SK ET— * * ' DE ЩАЛС )
Mat — I k c i j f e r van 0 t / a 10 g — f t u aan In h o e v e r r e u Balf da h o e p h e e f t d a t a — n t u a l o p n b l — t a a t
b a t r o k k l o g t o t da v a l l l g t w l d vmn da l i d u a t x l e op een o f andare — n l a r n u l l e n v a r a l i H a i e n 7
10
hab
aaar
«al

abaolwit
mat

S t a l d a t a r g r o o t a l a r a wordt g a a l a g a n door aan o l l e r m f f l a a d e r l j , In h o a v a r r e s u l l e n de b e v o a ^ e
t l a a ^^л v o l g e n « u l e t · кшюеп doen c a u h i e r t * redden ? U knnt k l a a a n u i t 3 a n t w u r d a n
Dat nljn
de ba/ca^da I n a t a n t l a a s t i l l e n ι - b a a l i a t n i e t a kunnen doen
- n a u w e l i j k s l a t a Ь""*-« doan
- a l a a c h l a n wal l a t a , a l a a c h l a n a l a t a knnaan doan
• wal b a t aan a a andar kunnen doan
- nakar a l b a t n o d i g e kunnen d o a n .
baaliat
nieta
1

alLjka

aiaadiian wal
latir alaachlan
nieta
,

wal het aan

nakar al hat

In hoavarre heeft u de hoop dat aade door w batxokkanhaid hat ailleu hier in dit induatrlegebled
cal verbeteren Kunt u waar aan cijfer gaven van 0 t/a 10 Kaamnte het cijfer hoger ia beeft u aear
hoop hierop Boa lagar hat cijfer hoe aindar hoop u h — f t Set cijfer 0 «11 waar saggan ι "die hoop
heb ik abaol'uut nlat" an 10 "die hoop hab ik saer sakar wal". 1· dit duldalljk ? (toq.i І Ж ZO NODIG
NOC OK D E R OIT Dt Н О Ш А М , DE ЯАДС)
Nat welk cijfer van 0 t/a 10 geeft u aan in hoavarre u da hoep haaft dat aade door Ш* betrokkanfaald
bet aillau biet In dit Industriegebied &
10

dexe hoop
hab ik
absoluut
niet
A l s e r t e o g e v o l g e van e e n o n g e l u k l a a a n c h a a l e c h e f a b r i e k m a a r g i f t i g e
kcaan d r i j v e n
i n hoavarra dankt u dan d a t u daaraan nog a a l op t i j d kunt
klasan u i t S anc—ordon D i t l i j n ι
c a daar t i j d i g aan t e o n t s n a p p e n x l a i k
- absoluut geen — g e l i j k h e i d
- vrijwel geen — g e l i j k b e l d
- a l s e c h l e n wel e e n , » « « ч - ы — ^
- w^l aan a o g a U j k b a l d
- voldoanla aogalljkhadaa
abaolunt
gaan

Tij—1
aen

a i s a c h i e n wal,
«an, a l a a c h í a t

ш

kant op toudan
D kunt waar

eUjkbeld

wel
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l a « a l k · a a t a banc u nu a f l i a n k a l l j k van hea h a t g a a t a a t da p v t r e - an c h m l a e t e l A d i e t r l a In da lUJn•Dnd 7 Bimt u d i t w a r aangavan H t aan c i ) f a r van О t / в IO Hat c i j f e r O w i l dan aaggan d a t u h a l e a a a l
n l a t a f h a n k a l l j k bant van d i a I n d u t r l a an h a t c i j f e r 10 d a t u a r v o l l e d i g a f h a n k a l l j k van bant
heliaMl
nlat
afhwkalijk

vDlladlg
afhankalljk

v e r i g t waak maandag i a ar b i j
gahoordi g a a l « o f g a l a a a n 7

da AJOO i n h a t B o t l a k g a b l a d aan e e g a luk gabauzd

Haaft u daar l a t a o v a r

Bnq.i OVU OP ЯААС IS
Vaat u o f a r t l j d a n a h a t ongaluk g a v a a r l l j k a a t o f f a n a l ) n vrljgakOMtn 7
naan. d i a t i j n
nlat vrLjgaki^n

ja. dia eljn
vrljoakoaan

v a a t n i e t o f ar g e v a a r l i j k ·
ateftan l i j n vrij?

H e r i n n e r t u a l c h nog hee u voor b e t e a r a t t e w e t e n k w ^ d a t a r l a t « aan da hand waa 7
a l l a r a a n t a I n e t a n t l a doordat
(mq
U Z I ЕПЭТ ALLI HHSLIJRBLUIN WO*)
•ogalljkhald

1

tfaa d a t i n

u x a l f l a t · aaq o f hoorde gabauran

• o g a l l j k h a l d 2 . andarán In uv e a g a v l n g u ar l a t a o v a r a a l d a n
«ogalljkhald 3
vgalljkhald

o a r l a t a o v a r van op da Τ V. s a g

4 . υ a r l a t a ovar ар da RADIO hoorde

•ogaUjkhald 8

u a r l a t a ovar I n da ПАЯТ l a a

aogalljkhald 6

и ат е р aan a n d a i « ш п і а г van к ш т і а п а в

(tnq.

m

ffniEP)

•agalljkhald

lalljkhald
2

•lljkhald
3

•lljkhald
S

Mll^kheld 6
B e e f t u daarna nog op andará a a n l e n n l a t a ovar h a t « g e l i * g e h o o r d o f g a l a x a a , o f a r l a t a van g a a i a n 7
20 JA Op w a l k · w l j a e 7 (tnq
нтПОЮЮОСШЖКПВМ CTLUI AM VMAC 10)
IJkhald
1

«lljkhald

a

•lljkhald
3

•lljkhald
4

•lljkhald
5

n i e t a aaar g e 
hoord, g a a i a n o f
galaaan

•ogalljkhald б

о вя or
Kimt u aangavan waardoor шг « v i n g o v « r v a t a r b i j ABO gebaard l a u l t a l a d a l l j k
waa d i t d o o r
o f door
o f door . . .
( f e q . ι HOCH SB ГОШ O.F
VAM VMAG 10 Dl VMAG И Ш IAAT O . P . BZEA t i n ІЖСВЖ 0
•lljkhald

•UJkhaid
2

•UJkhaid
Э

•UJkbald
4

т

13

h a t Beaat la bepaald 7

•UJkhaid
5
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Ho* sTvoèpcbat u da kan· dat zich In da ftljnaond In de toekoaat d a r g l i Ik· « o e v a U e n , wellicht <
•«t amatl9er ge volcan cull en voordoen 7 Kunt u dit aaggan door de volgende sin ln ta vullen
Jaar·
"Di· капа achat Ik op 1 ж in de
о.г. « г г а та τα* сам. ι
Ik l e a · nu weer enkel« ulupraken voor d l · betrekking hebben op wat er bij ARO gebeurd l t Vilt ч
bij e l k · ultapraak dia ik поем «eggen Ln hoeverre u het h i e r v e aena of rniaanw bant ? U kunt dit
weer doen door uit aan van de volgende annroorteogalljkhadan te kiezen
zeer beeil i t niât ваа a « u - niet aaa eana - aan beetje aee oneen* - noch шее een·, noch »ее oneana a*n beat ja aee eana - вее eana - zeer baal l i t мае eaia. Er zijn hlartaij geen goede of Coûta antwoorten.
Bat gaat allaan o · uw algen eenlng.
1
zeer
baillât
niet

2
niet
•ene, noch

3
•en
beetje

•eer
bellet

Ik heb ее geen aomnt acht bang gevoeld
naar aanleidLog van da gebaurtaalaaan
vorig· week Mj AKZO
het 1· eigenlijk onaanvaardbaar dat
dit aoort bedrijven (o dicht bij woei
wijkan kunnen ataan
dergelijke ongevallen ala bij ADO
кошен in Celta gewoon door toeval
dergelijk« ongevallen a l · bij АЮО
kooen in Celta door onvoldoende
aandacht voor da veiligheid In hat
bedrijf
co'η voorval ala bij da AXZo
laat weer eens zien dat ja hier
leder mmmtit hat ergete kunt verwachten
hat ongeluk bij ABO laat wear aena
z4en ho* goed aan a l · h«t er op a*nkoBt d« n a i c n ' i in da hand weet te
houden
)· had natuurlijk wel huunen zien
«докомη dat een dergelijk ongeluk
zou gebeuren
Enq.: BTHEEP AAM · Geslacht O.P. .
Hat Is uw leeftijd '

ED

Hat li uw

я.
JB.

Hat ia uw woonplaats 7
01 1
Rozenburg *
· Іиааваіі

(Μ

m

I Oostvoulue

M

ZwArtt НЫІ

ι

Voortugul

тг

νίΛΛτύΙη^βη

volçnr

дшшржлк

D«tiM ушрпк

J3..
J¿L.
Jú..
M..
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BIJLAGE Vili

ANALYSE VAU HET TOTALE SITE-MODEL MET BEHULP VAM LISREL-PROGRAMHA

LISREL is een afkorting vac Lineair Structural Relations. Het LISREL-computer programma is in staat om de onbekende coëfficiënten
In een set van lineaire structurele vergelijkingen

te schatten

(zie Saris & Stronkhorst, 1984). De variabelen in het stelsel van
vergelijkingen

kunnen direct

geobserveerde

variabelen zijn maar

ook latente variabelen (hypothetische contructen), die niet direct
gemeten zijn maar vel gerelateerd zijn aan geobserveerde variabelen.
Het LISREL-model bestaat uit twee delen:
a. het meetmodel
b. het structurele vergelijkingen-model.
Het meetmodel specificeert hoe de latente variabelen gemeten zijn
in termen van geobserveerde variabelen en wordt gebruikt

om de

meeteigenschappen te beschrijven (validiteit en betrouwbaarheden).
Het structurele vergelijkingen-model poogt de causale effecten te
beschrijven

en de hoeveelheid

niet-verklaarde

variantie

aan

te

geven. In het model wordt onderscheid gemaakt tussen afhankelijke
en onafhankelijke variabelen. De coëfficiënten in het structurele
vergelijkingen-model kunnen worden opgevat als (partiële) multipele regressiecoëfficiënten van de regressies van -de afhankelijke
variabelen op de onafhankelijke variabelen en van de afhankelijke
variabelen op elkaar. De coëfficiënten in het meetmodel zijn het
beste op te vatten als de ladingen van de geobserveerde variabelen
op een gemeenschappelijke

factor

(• een latente variabele). De

volgende figuur laat een voorbeeld zien waarbij twee afhankelijke
variabelen (y1 en y.) structureel zijn verbonden met twee onafhankelijke variabelen (x. en x _ ) .
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Ieder van deze (latente) variabelen wordt beschouwd als een ge
meenschappelijke factor van twee geobserveerde variabelen.
Niet getekend maar wel In het LISREL-model opgenomen zijn:
a. de residueIe (nlet-verklaarde) variantle van de geobserveerde
variabelen, op te vatten als error variantle
b. de nlet-verklaarde variantle van de afhankelijke

latente va

riabelen (Y, en T . ) , op te vatten als de Invloed van (onbeken
de) storende ('disturbance') variabelen
с

de

covarianties

van

de

geobserveerde)

latente

en

eventuele

'disturbance' variabelen
d. de covarianties tussen error termen.

De input voor het programma bestaat uit de covarlantie of correlatie-matrix van de geobserveerde variabelen. Het LISREL-programtna kiest vervolgens waarden voor de verschillende parameters in
het model en wel zodanig dat de fit van de covariantlematrlx, ge
ïmpliceerd

door

het

model

met

de

steekproef

covariantlematrlx

maximaal is. De relaties zoals die in het model staan aangegeven,
of juist ontbreken, fungeren als beperkende condities om de gevonden

covarianties

te kunnen

reconstrueren. Naarmate

er

meer

beperkingen worden opgelegd, dat wil zeggen naarmate het aantal
vrij te schatten parameters geringer is zal deze reproduktle In
principe moeilijker zijn. Als het aantal vrije parameters groter
of gelijk

is aan het aantal

(ongelijke) elementen

voerde covariantiematrix dan Is er altijd een
sing mogelijk. In de andere
toets nagegaan worden

gevallen kan met

of de geschatte

in de inge-

'perfecte' oploseen

chl-kwadraat

(gereconstrueerde) cova-

rianties significant van de empirisch gevonden covarianties verde

praktijk

wordt

schattingsmethode

schillen.

In

gebruikt

om de vrije parameters

meestal

de maximum

likelihood

te schatten.

uitgaande van het stelsel van vergelijkingen «marin de covarianties worden uitgedrukt in lineaire structurele relaties.
Hieronder

zullen

we

de meest

geslaagde

poging

om het

LISREL-

programma op onze data toe te passen bespreken. In de volgende
figuur

staat

een

mogelijke

weergave

van

ons model

in LISREL-

vorm.
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x1 Γ^.οβ
.33

.90

-.22
-1.35 v

CB8

.99

<S>

.56

.53
.67

1.'92

.38

.48

И^

.05

voordelen

defenslvltelt

risico s

angst

hoop

dagelljk.se bezorgdheid

verwachte beheersbaarheid
directe beheersbaarheid

veranderingsbehoefte
hoop

'1
/- :

beheersbaarheid

Op deze variant

werd

defenslvltelt
gevoelene van onveilig
heid

een LISREL-analyse

uitgevoerd

met

de v o l 

gende specificaties:
a. de analyse wordt uitgevoerd

op de correlatlematrlx

tussen

de

X. en Y. variabelen
b. het aantal 'cases' Is 318.

*) Deze metingen verden samengesteld uit een aantal van de meest
kenmerkende uitspraken van resp. het onbezorgde en defensieve
type.
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c. de varlantles van de χ
de χ

zijn gefixeerd op 1 (om de schaal voor

vast te leggen)

d. de ladingen (- correlaties) van y, op y. en y ? op y. zijn gefi
xeerd op 1 (om de schaal voor Y. en Y. vast te leggen)
e. er zijn geen disturbance variabelen in het model opgenomen (de
ze beperking was nodig omdat het programma anders met negatieve
varlantles voor één van de disturbance variabelen kwam)
f. de error varlantles ('residuals') van alle X, en Y. zijn ongecorreleerd met uitzondering met X. en X, (met name op grond van
sterke gelijkenis van de meetinstrumenten).

LISKEL komt met de volgende maxlmum-llkellhood schattingen voor de
vrije parameters

*):

Ladingen

Xj

X
l
0.08(-)

X
2
O.OO(-)

X
3
O.OO(-)

Y

X2

0.90(-)

O.OO(-)

O.OO(-)

Y

X3

O.OO(-)

0.99(-)

O.OO(-)

Y

X4

O.OO(-)

O.OO(-)

0.4B(-)

x5

O.OO(-)

O.OO(-)

0.05(-)

y
i
1.00(0.33)

^2
0.00(

2

0.00(

)

1.00(0.88)

3

0.00(

)

0.76(0.67)

l

)

Regressiecoëfficiënten:

yj

X
l
-.45(-1.35)

-.19( -.22)

X
2
-.19(-. 56)

X
3
0.63(1.92)

yl

0.00(

-.33(-.38)

y

)

y
i
0.00(

)

-l.A0(-.53)

y
2
0.00

O.OO(-)

Covarianties:
X

l

X

2

XI

l.OO(-)

x2

-.15(-)

l.OO(-)

X3

.89(-)

-.Ol(-)

X

3

1.00

*) Tussen haakjes staat de gestandaardiseerde oplossing waarbij
de varlantles van de latente variabelen op 1 is gezet en alle parameters dienovereenkomst zijn geherschaald.
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Error (co)varlantlee:

X

X

X

2

h

3

X

X,

l
.99

X,

0.0

.20

X

0.0

0.0

.01

X

0.0

0.0

0.0

.77

X

-.22

0.0

0.0

0.0

5

Y

Y
Y

l

Y

2

Y

3

l
.89

Y

2

0.0

.23

0.0

0.0

3

.5

.99

Evaluatie van LISREL-schattingen.
Goodness

of

fit

Index

is

0.98

(chi 2

met

df

-

13

Is

16.80;

ρ - 0,21). Deze fit vordt algemeen beschouwd als goed.
Voor de gestandaardiseerde oplossing zijn de belangrijkste parame
terschattingen In de schematische weergave van het model opgenomen
(zie de eerdere figuur). Hoewel de oplossing er In het algemeen
goed uitziet, is er tenminste één probleem. De parameterschatting
voor de relatie Χ-,-Υ,. ni. 1.92, is in strijd met de theorie: een
grote mate van beheersbaarheid vordt geacht samen te gaan net een
geringe neiging tot defensief gedrag. Nadere discussie over deze
problematiek heeft geleid tot een drietal conclusies waarvan er
twee de toepasbaarheid van het LISREL-programma op de data van dit
onderzoek in twijfel trekken.

1. Het LISREL-model probeert

de empirisch

gevonden

covarianties

(of correlaties) te verklaren vanuit lineaire relaties tussen
latenten en manifeste variabelen. In ons SITE-model zitten een
aantal discontinue momenten. Zo zal volgens de theorie met name
bij een geringe veranderingebehoefte (weinig gevaar en voldoen
de voordelen) de intensiteit van het gevoel van onveiligheid
laag zijn ongeacht de niveaus van beheersbaarheid. Daarentegen
zal de intensiteit ervan bij een grote veranderingsbehoefte wel
afhangen van de niveaus van 'control' en hoop. Het is lastig om
aan deze eigenschappen van het model recht te doen binnen het
LISREL-programma.

Het

programma

kent vel de mogelijkheid

om

verschillende groepen apart te analyseren maar dat biedt weinig
soulaas. Per groep wordt dan namelijk een zodanige reductie van
het model gemaakt dat het LISREL-programma voor de analyse daar-

3t3

van niet meer nodig Is en volstaan kan worden met (grotendeels
al uitgevoerde) deelanalyse.
2. Een tveede principiële moeilijkheid

bij het gebruik van het

LISREL-model ligt In de noodzaak om de verschillende componenten van het model apart en vrij zuiver te meten. Vanwege het
dynamische

(proces)karakter van het SITE-model is dat, zoals

al meerdere malen

is geconstateerd,

nooit

helemaal

mogelijk

en moeten we verken met benaderingen en resultante variabelen.
Een directe Ongekleurde' meting van bijvoorbeeld de ernst van
de geschatte risico's, de sterkte van de veranderingsbehoefte
en de mate van defensiviteit kan in dit onderzoek niet goed
vorden gerealiseerd.
3. Tenslotte is er nog een derde, meer praktische beperking van
het LlSREL-progranma. Bij complexe modellen, zoals in dit geval, blijkt het namelijk vrij lastig te zijn om stabiele schattingen van de onbekende parameters
startwaarden

geven

vaak

te krijgen. Verschillende

verschillende

oplossingen.

Voorts

blijkt het programma herhaaldelijk onmogelijke schattingen te
geven (bijvoorbeeld negatieve varlantles). Ook met de hulp van
een bij uitstek deskundige op dit terrein kon in ons geval dit
probleem niet helemaal bevredigend vorden opgelost.

364

BIJLAGE IX

GEVOELENS VAM ONVEILIGHEID TEN AANZIEN VAN
INDUSTRIËLE ACTIVITEITEN
Wat denkt U ervan?
En vat blijkt uit het onderzoek?
Kruis het antwoord aan dat naar Uw inzicht het juiste is*
1. Vooral da Rijnmond*гβ nabij de Industrie, die hoop hebben op
verbetering of verandering van een hun» Inslene bedreigende

I _)

waar

woonsituatie voelen zich veilig.

ι

1

onwaar

trie OBdat zij meer gericht zijn op zaken als persoonlijk

|

1

welzijn en gezondheid.

f— ι

2. Vrouwen zijn banger dan mannen voor de risico's van de Indus
waar
onwaar

3. Gevoelens van onveiligheid betreffende Industriële activiteiten
zijn in Rljimond relatief belangrijk, d.w.2. in vergelijking net

[

]

allerlei andere zeken waarover nen zich In zijn dagelijkse leven

1

]

озг
onwaar

druk of bezorgd maakt.
¡i. De bezorgdheid over de aantasting van het (wereld-wijde) milieu
heeft de laatste jaren plaats moeten maken voor een meer alledaags probleem zoals de kosten van levensonderhoud.
5. Mensen die zich erg onveilig voelen vanwege de industriële activiteiten in de Rljnstond zijn geneigd de Industrie ook op andere punten in een kwaad daglicht te stellen.

waar

•
•
•
•

onwaar

waar
onwaar

6. Ongeveer een vijfde deel van de nswonenden van het industriegebied in Rijnmond voelt zich duidelijk onveilig ten aanzien

[

|

waer

van industriële activiteiten aldaar.

j

\

onwaar

7. De angst In Rijnmond voor eventuele schadelijke gevolgen van
industriile bedrijvigheid betreft niet zozeer de luchtveront-

| |

waar

reiniging, elewel de mogelijkheid dat zich In de (petro)-che-

[ |

onwaar

mische industrie een calamiteit voor zal doen.
Г~~]

waar

[

|

onwaar

reageren van een algemene onvrede met sociaal-economische ont-

|

|

waar

wikkelingen; vermeende onveiligheid van de industrie vormt al-

| "|

8. Wie bang is voor gevaren van de industrie weet van dergelijke
gevaren neeetal het minate af.
9. Het uiten van gevoelens van onveiligheid Is eigenlijk het af

onwaar

leen een aangrijpingspunt.
10. Hoe dichter men bij het Industriegebied in Rijnmond woont, des
ce vaker neemt men feitelijke signalen waar die op dreiging of

| |

potentieel gevaar duiden.

| \

waar
onwaar

foor het antwoord dat blijkens het onderzoek het juiste is,
zie ommezijde:
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Uitspraak:

1. onwaar
2. vaar

Zie hiervoor paraRraaf:

S 8.1.1.
7.2.

3. vaar

6.2.

4. vaar

6.2.2.

5. ODvaar

8.2.1.

6. vaar

6.1. /

7. onwaar

6.2.

8. onvaar

7.2.1.

9. onwaar

8.2. /

.0. onvaar

7.1.1.
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STELLINGEN BEHORENDE BIJ HET PROEFSCHRIFT
"DE BELEVING VAN INDUSTRIËLE VEILIGHEID IN RIJNMOND"
Pleter Jan M. Stallen

1. Uit

het

valt

onderling

evenveel

af

risico's ale uit

vergelijken

van

de

grootte

van

risico's

te lelden over de aanvaardbaarheid
de lengte van mensen

van

die

over de mogelijke

ge-

negenheid tussen hen.

2. BIJ de nadere Invulling van artikel 8 van de Europese
lijn

Inzake

voorlichting

stige Industriile

aan

omwonenden

richt-

over mogelijke

ern-

ongevallen dient aan de uitleg van begrlp-

—8
pen als 'een Individueel risico van 10 ' en aan de presentatie van daarop gebaseerde contouren geen prioriteit te
worden gegeven.

3. De

conclusie

schalige
merendeel
Is
(cf.

dat

risico's
der

gebaseerd
Vlek

&

"de

notie

niet

respondenten"
op

theoretisch

Stallen,

kans op een ernstig

van

aanwezig

1979)

kleinschalige
Is

In

(Kuyper

&

van

de

grootvan

Vlek,

p.

onvoldoende

ongeval' en

versus

de perceptie
1984,

het
129)

operatlonallsatles

begrippen

'beoordeelde

'beoordeelde

omvang

van

een

ernstig ongeval'.

H. Kuyper & C.A.J. Vlek, Beschrijving en Beoordeling
van Risico's Verbonden aan het Gebruik van Gevaarlijke
Stoffen, Interfacultaire Vakgroep Energie en Mllleukunde/RU, Groningen, 1984.
C.A.J. Vlek & P.J.M. Stallen, Persoonlijke Beoordeling
van Risico's: Over Risico's, Voordeligheid en Aanvaardbaarheid van Individuele, Maatschappelijke en Industriële Activiteiten, Experimentele Peycho)ogle/RU, Groningen, 1979.

STELLINGEN BEHORENDE BIJ HET PROEFSCHRIFT
"DE BELEVING VAN INDUSTRIËLE VEILIGHEID IN RIJNMOND"
Arend Tonas

1. Het SITE-nodel biedt de mogelijkheid om over gevoelene van onveiligheid op een verstandelijke manier te communiceren.

Dit proefschrift
2. De verdere toepassing van de Informatietechnologie wordt vooral belemmerd
houdelijke
Jaren

door

kennis

zal er

een

de kloof
van

het

tussen

InformatIca-kennls

toepassingsgebied;

grote behoefte

zijn

aan

In

de

en

In-

komende

Infomatlekundlgen

om deze kloof te overbruggen.

Eindrapport
mei 1986.

3. Het

middel

rechts

bij

Colmisele

van

collectieve

het

terugdringen

Hoger

Onderwijs

Informat Icapl an,

arbeidsduurverkorting
van

de

omvangrijke

werkt

ave-

werkloosheid

In Nederland.

4. Het

fundamenteel

methodologisch

van gevoelens van onveiligheid

probleem
bestaat

no completely satisfactory way (...)
tial benign

appraisal

bij

hieruit

de

bestudering

dat

"There Is

to differentiate an ini-

from an emotion-focused

coping

techni-

que" (p. 844).

S. Folkman. Personal Control and Stress and Coping Processes: A Theoretical Analysis, Journal of Personality
and Social Psychology. 1984, 46 (4), 839-852.

5. Het

belang van vakorganisaties

als

de Nederlandse arbeidsverhoudingen
den onderkend.

'countervalling

power' In

dient nadrukkelijk

te wor-

4. Het

(voorlopige:

ongeveer

20

zie

Jaar

Vlnokur

&

Intensief

Burnetein,

shift'-onderzoek diende het begin
cultuur-psychologlsch

1978)

einde

sociaal-psychologisch

onderzoek

te zijn van even

naar

de vraag

van

'rlsky
Intensief

waaróm

men

In

bepaalde situaties juist een riskante In plaats van een voorzichtige

houding

als

de

voor

zichzelf

meest

aantrekkelijke

houding ziet.

A. Vlnokur & E. Burnstein. Novel Argumentation and
Attitude Change: the Case of Polarization Following
Croup Discussion, European Journal of Social Psychology,
1978. 8, 335-348.

5. Vestdljk's

theoretische

het wezen van de angst
schreven

empirische

analyse
Is goed

analyse

van

de

erotische

factor

In

te verenigen net de hier be-

van

de

machtsfactor

(persoon-

lijke beheersbaarheid, hoop) In gevoelens van onveiligheid.

S. Vestdijk,
Haag, 1968.

6. Het

verrichten

cies mogelijk
drachtgever

Het Wezen van de Angst,

van

beleidsstudies

Is vastgesteld

een

antwoord

wat

wenst,

zonder
de vraag
zal

hem

Bert

dat

Bakker, Den

eerst

zo

is waarop
meestal

pre-

de

op-

achteraf

doen denken dat hij het antwoord eigenlijk vooraf al kende.

7. Uit

de wijze waarop

innerlijking',
milieuzorg
afleiden

dat

In het

IMP-M/1986-1990 het begrip

zo belangrijk wordt

binnen bedrijven

te sturen

dat het ministerie het

organisatorische

geacht

'ver-

ora de beoogde

Is uitgewerkt, kan men

belang van psychologische

en

factoren In dit verband niet heeft verinner-

lijkt.
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer, Indicatief Meerjaren Plan Milieubeheer: 1986-1990. Staatsuitgeverij, Den Haag.

8. Door het verbod pijp of sigaar

te roken In rookgedeelten van

vliegtuigen zijn vooral nlet-rokers de sigaar.

6. Het

In

de

'stepwise

automatisering

refinement'

zou

veelal
ter

gehanteerde

bevordering

van

principe
het

van

systema-

tisch denken ook op andere terreinen meer expliciete aandacht
verdienen.

7. Het zal bij menig Rljnnonder verbazing wekken dat de door de
ANWB

In het Rijnmond-gebied

uitgezette

'Havenroute' deel uit-

maakt van de reeks van 'touristische' routes In Nederland.

8. Het

feit dat het terrein van de loonkosten zo complex

worden

dat

als het

het

netto-Inkomen

bruto-lnkomen

niet

minus de

eens meer

Inhoudingen,

Is ge-

Is te berekenen
onderstreept

het

belang van het werk van de Coraniasle van Oort om te komen tot
een aanzienlijk vereenvoudigd belastingstelsel.

9. Voor
dient

een
men

zoeken.

effectieve
verder

bestrijding

te gaan

dan

van

zaken

de
tot

milieuverontreiniging
op

de boden

uit

te

