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VOORWOORD
Is de politieke elite beter in staat het probleem van vrede en veiligheid te
hanteren dan de m a s s a ? Is de meningsvorming van de elite m e e r
verantwoord en van een b e t e r e kwaliteit ?
Regelmatig wordt erop gewezen dat de meningsvorming van de m a s s a weinig
kwaliteit heeft. Althans minder kwaliteit dan de meningsvorming van de
elite.
Waarop stoelt deze opvatting ?
Indien de meningsvorming van de m a s s a gebreken vertoont, hoe ontstaan
deze ?
Worden vrede en veiligheid geschaad, wanneer de meningen van de m a s s a
m e e r gewicht in de schaal leggen bij de formulering van de buitenlandse
politiek ?
In de studie die voor U ligt, wordt nader ingegaan op deze vragen. In het
bizonder wordt bestudeerd in h o e v e r r e elite en m a s s a m e e r of minder
positief oordelen over andere landen en in h o e v e r r e elite en m a s s a zich
m e e r of minder toenaderingsgezind tonen.
In hoofdstuk I p a s s e r e n een aantal theoretische noties over de meningsvorming van elite en m a s s a de revue.
Overwegingen rond dit materiaal en de resultaten van een e e r d e r uitgevoerd
experiment leiden dan tot de formulering van een theorie. Deze theorie
wordt op zijn waarde onderzocht in een gesimuleerd systeem van
internationale verhoudingen.
Hoe dit onderzoek v e r d e r gaat en wat de uitkomsten ervan zijn, wordt
beschreven in de dan volgende hoofdstukken. De l e z e r kan in een vogelvlucht
inzicht verkrijgen in de weg die dit onderzoek is gegaan, door de
inleiding te lezen. Deze inleiding is tevens een samenvatting van het
onderzoek.
Deze studie is tot stand gekomen, mede dank zij de stimulerende invloed
van Dr. G. B. Cohen, lector aan de vakgroep Sociale Psychologie van de

Katholieke Universiteit te Nijmegen.
Het onderzoek werd verricht vanuit het Polemologisch Instituut van de
Ilijks Universiteit te Groningen.
De medewerking en de gastvriiheid van Prof. Mr. B. V. A. Röling en zijn
medewerkers van het Polemologisch Instituut, zijn voor de realisering
van het onderzoek onontbeerlijk geweest.
Het experimentele gedeelte van het onderzoek vereiste een goed
samenwerkend team.
Dit werd gevormd door: E. H. Ameling, J. J. Bijlsma, G. ten Dam,
M. Endt, D. J. H. Deeg, P. van Haaren, A.H.J. Halma, M. Jongsma,
T. R.Knottnerus, E.H. van Leeuwen, R. Timmer en К Vos.
De dataverwerking was in handen van R. van Oosten en W. Stille.
J. W. Nobel en H. W. Broer hebben mij steun verleend bij het denkwerk.
Ik ben hun allen zeer erkentelijk.

INLEIDING EN SAMENVATTING

1 De buitenlandse politiek en het "gemene" volk
De uitdrukking: het gemene volk, heeft niet alleen de minzame
betekenis van: het gewone volk, maar ook de minder vleiende betekenis
van: het grote, doch vaak miskende deel onzer natie dat men het
gemeen noemt; het dom, het laag, het wispelturig gemeen (van Dale).
Deze dubbele betekenis wordt teruggevonden in de discussie over de
democratisering van de buitenlandse politiek.
Die democratisering is veelal een gewaardeerd goed, maar tegelijkertijd is men er huiverig voor. Want de gewone man heeft net als ieder
ander, recht op inspraak over zaken die hem aangaan, maar men vreest
ook dat hij zijn eigen zaken zal bederven.
Men leze een karakterisering van het massapubliek: "Hun belangstelling
voor de buitenlandse politiek is gemeenlijk gering, hun meningen
karakteriseren zich door veranderlijkheid, een laag niveau van kennis
en oppervlakkigheid; vaak zijn hun meningen alleen latent aanwezig en
worden deze pas manifest in crisestijden of bij andere direct in het
dagelijks leven ingrijpende gebeurtenissen" (uit: Baehr et al. , 1978:11).
Deze karakterisering liegt er niet om. Het roept de vraag op wat er
gebeurt wanneer de democratische controle op het buitenlands beleid
wordt uitgebreid en de mening van de burger zwaarder gaat wegen. Gaat
de kwaliteit van het buitenlands beleid erop achteruit, worden vrede en
veiligheid daarmee in de waagschaal gesteld ?
Wanneer we iemand als Laulicht mogen geloven, is dat inderdaad het
geval. Laulicht meent op basis van zijn onderzoek (Laulicht & Strong,
1968) dat de publieke opinie bepaald niet vredelievend is. "Het is tijd",
schrijft hij, "dat we de modieuze opinie opgeven, dat het altijd de
burgerij is die vrede wil en dat de politici bloeddorstige oorlogshitsers
zijn" (op. cit. :65).
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Ook Galtung (1969) is niet enthousiast over het oordeelsvermogen van
de m a s s a . Hij stelt naar aanleiding van zijn onderzoeken zelfs voor om
tussen elite en m a s s a een aantal instellingen te plaatsen die als een
filter de kwade elementen uit de publieke opinie wegzuiveren voordat
deze publieke opinie mag meetellen in de formulering van het buitenlands
beleid.
Aan de publieke opinie schort nogal wat; het wordt in alle toonaarden
bezongen.
Maar er is n a a r mijn mening geen bewijs voorhanden op grond waarvan
gezegd kan worden dat de elite in een nationale samenleving het
probleem van veiligheid en v r e d e beter zou kunnen hanteren dan de
gewone man. Evenmin is er een bewijs voor het omgekeerde. Het
beschikbare m a t e r i a a l staat het niet toe om daarover uitspraken te doen.
Nog daargelaten de vraag welke de beste oplossingen zijn voor v r a a g stukken van v r e d e en veiligheid; dit laatste is m e e r een zaak van
overtuiging dan van wetenschap.
Een experiment waarin een systeem van twee landen op een eenvoudige
wijze werd nagebootst en waarbij binnen een land onderscheid werd
gemaakt tussen meermachtigen en mindermachtigen, gaf mij echter wel
reden te veronderstellen dat de m a s s a , de mindermachtige groep in een
nationale samenleving, misschien wel vijandiger staat tegenover andere
landen dan de elite, de meermachtige groep. Want in dat experiment
werd gevonden dat de mindermachtige groepsleden e x t r e m e r negatief
oordeelden over de andere, zich vijandig gedragende groep, dan de
m e e r m a c h t i g e groepsleden (Altena, 1972).

2 De e x t r e m i t e i t s t h e o r i e
De e x t r e m e r negatieve houding van de mindermachtigen werd opgevat
als een bizonder geval van de m e e r algemene neiging e x t r e m e
houdingen in te nemen: e x t r e e m negatieve houdingen tegenover vijandig
gezinde groepen, e x t r e e m positieve houdingen tegenover vriendelijk
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gezinde groepen.
Verdere ontwikkeling van de theorie en toepassing ervan op het gebied
van de publieke opinie en de buitenlandse politiek, leidden tot de
veronderstelling dat het proces van communicatie over de internationale
situatie, de veronderstelde extreme houdingen van de massa in de hand
werkt. En wel als volgt: bij de overdracht van informatie over het
gedrag van staten in het interstatelijke verkeer, wordt deze informatie
tot meer vereenvoudigde voorstellingen teruggebracht. Het massapubliek,
dat zich aan het eind van de communicatieketen bevindt, althans zich op
grotere afstand van de bron bevindt dan de elite, krijgt zo voedsel voor
de ontwikkeling van extreme houdingen. De elite, die dichter bij de bron
zit en zelf een actieve rol speelt in het communicatieproces, is
veelzijdiger geïnformeerd; de houding van de elite is daarom minder
extreem, meer gematigd.
Een variant op deze theorie gaat uit van de gedachte dat de opvattingen
van de mindermachtigen betrekkelijk eenzijdig zijn, los van de informatie
die ze ontvangen: meermachtigen bezien het gedrag van andere staten
vanuit meerdere verschillende invalshoeken. Het is in theorie de
passieve rol van het massapubliek in de formulering van het buitenlands
beleid, welke passieve rol een eenzijdige kijk op het gedrag van andere
staten aankweekt en extreme houdingen in de hand werkt. De elite, die
een groter aandeel heeft in het proces van besluitvorming, heeft daardoor
de neiging het gedrag van andere staten vanuit meerdere invalshoeken te
bezien en zal daarom ook een meer gematigde houding innemen.
Met de begrippen massa en elite wordt een simpel onderscheid gemaakt
tussen mindermachtigen en meermachtigen in een nationale samenleving.
In de theorie gaat het echter niet om het specifieke onderscheid tussen
massa en elite alleen, maar om het meer algemene onderscheid tussen
mindermachtigen en meermachtigen. Dit onderscheid tussen mindermachtigen en meermachtigen is een kwestie van graad. Er wordt een
glijdende schaal verondersteld: lage posities op deze schaal stellen
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posities voor van waaruit weinig of geen macht uitgeoefend kan worden;
hoge posities stellen posities voor van waaruit veel macht kan worden
uitgeoefend.
In een nationale samenleving is er een verscheidenheid aan groeperingen
die verschillende machtsposities bezetten.
Indelingen van Baehr et al. (1978: 10,11) kunnen we samenvoegen tot het
volgende beeld:
formele elite

bewindslieden, ambtenaren,

informele elite

parlementariërs
kerkelijke beleidsvoerders,
ondernemers, actiegroepen,
media en wetenschap, politieke
partijen, adviescolleges,
vakbonden

opinieleiders

zoals: journalisten, predikanten,
priesters, leraren, onderwijzers,
vormingswerkers en het lokaal
politiek kader

aandachtig publiek

5 tot 15% van het electoraat

massapubliek

alle overigen

Het begrip macht hanteren we in deze betekenis: het, binnen zekere
grenzen, kunnen bepalen van het gedrag van anderen (zie o.a. Mulder,
(1972: 109). Daarbij plaatsen we de kanttekening, dat in de machtsrelaties tussen meermachtigen en mindermachtigen, beide partners
macht over elkaar kunnen uitoefenen; maar meermachtigen overtreffen
dezen per definitie de mindermachtigen. Partners in een machtsrelatie
kunnen personen of groepen zijn. In ons geval zijn dat groepen of
niveau's in een internationale samenleving: formele elite, informele
elite, enzovoorts.
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elite en massa

In de hierboven geformuleerde extremiteitstheorie komen twee
soorten macht ter sprake. In de eerstgenoemde variant, over het
communicatieproces tussen meermachtigen en mindermachtigen, is dat
informatiemacht. In de tweede variant over het beslissingsproces, is
dat beslissingsmacht. Informatiemacht houdt in, dat men als
meermachtige over de mogelijkheid beschikt naar eigen inzicht te
beslissen welke informatie de mindermachtige krijgt: ware of onware,
volledige of onvolledige, feitelijke of geihterpreteerde informatie.
Beslissingsmacht houdt in, dat meermachtigen in de positie verkeren om
over het gezamenlijke lot van meermachtigen en mindermachtigen te
beschikken.
De twee varianten van de extremiteitstheorie bevatten verschillende
veronderstellingen. We schrijven deze veronderstellingen uit in
hypothesen die getoetst zullen worden, en aannames die op grond van de
litteratuur worden verdedigd, maar niet worden getoetst.
De eerste variant: communicatieproces en extremiteit.
Hypothese 1 : Naarmate men eenzijdiger is geïnformeerd over andere
landen, neemt men tegenover deze andere landen een meer extreme
houding aan.
Aanname 1 : Mindermachtigen in een nationale samenleving zijn
eenzijdiger geïnformeerd over andere landen, dan meermachtigen.
Aanname 2 : Deze eenzijdige geihformeerdheid ontstaat, doordat
meermachtigen een verhoudingsgewijs vereenvoudigde voorstelling over
andere landen presenteren aan mindermachtigen.
Hypothese 2: Mindermachtigen in een nationale samenleving nemen een
meer extreme houding aan tegenover andere landen, dan meermachtigen.
Ondersteuning van de beide hypothesen betekent dat de extremiteit zich
inderdaad voordoet en samenhangt met eenzijdigheid van informatie.
Dat is dan een aanmoediging om in een nader onderzoek de aannames te
gaan toetsen over de oorzaken van de eenzijdigheid in het informatieaanbod aan mindermachtigen.
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De tweede variant: beslissingsproces en extremiteit.
Hypothese 3: Naarmate men een eenzijdiger instelling heeft tegenover
andere landen, neemt men een meer extreme houding aan tegenover
deze landen.
Aanname 3: Mindermachtigen in een nationale samenleving vertonen een
meer eenzijdige instelling tegenover andere landen dan meermachtigen.
Aanname 4: Deze verhoudingsgewijs eenzijdige instelling van mindermachtigen onstaat omdat mindermachtigen een meer passieve rol
hebben in de besluitvorming.
Hypothese 4: Mindermachtigen nemen een meer extreme houding aan
tegenover landen dan meermachtigen. Ook hier weer betekent een
ondersteuning van de hypothesen, aan de hand van onderzoeksmateriaal,
een aanmoediging om ook de aannames de status van hypothese te
geven en in een vervolgonderzoek te toetsen.
3 Het experiment
De hypothesen worden getoetst in een laboratoriumexperiment en de
allereerste vraag is dan ook: hoe creëer ik een experimentele situatie,
die en geschikt is om de hypothesen te toetsen en tevens zoveel
mogelijk vergelijkbaar is met de situatie waarom het uiteindelijk gaat,
het "veld-zelf", het "referentiesysteem", ofwel het terrein van de
publieke opinie en de buitenlandse politiek.
Om dit te realiseren wordt de volgende werkwijze gekozen. Een groep
van zes proefpersonen wordt in contact gebracht met twee andere
groepen, in een situatie die belangrijk geachte kenmerken gemeenschappelijk heeft met het systeem van internationale betrekkingen. Een
situatie waarin ondermeer oplossingen gezocht moeten worden voor
problemen van veiligheid en samenwerking. Het taalgebruik is
dienovereenkomstig. De groepen vormen landen, er wordt gesproken
van jaren, defensie, economische groei, particuliere bestedingen,
overheidsuitgaven enzovoorts. En dat alles in het bestek van het jaarlijks
te verdelen nationale inkomen. Verschillende betrekkingen in dit model,
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bijvoorbeeld de betrekking tussen investeringen en economische groei,
zijn op eenvoudige wijze formeel vastgelegd. '
Een belangrijke veronderstelling is, dat mindermachtigen een extremer
positieve houding aannemen tegenover een vriendelijk gezind land dan
meermachtigen, maar een extremer negatieve houding tegenover een
vijandig gezind land. Om dit aan te tonen, moeten de proefpersonen in
het experiment te maken krijgen met een vriendelijke en een vijandige
tegenpartij. Nu zou het een uitzonderlijk toeval zijn wanneer in een
experiment als dit één partij zich vriendelijk en één partij zich vijandig
zou gedragen zodat de reacties van de derde partij bestudeerd zouden
kunnen worden. Dit kan niet aan het toeval worden overgelaten, reden
waarom rollenspelers ingeschakeld worden. Twee van de drie landen
in het experiment worden bezet met rollenspelers, het derde land ofwel
de experimentele groep, wordt bezet met proefpersonen. De proefpersonen worden van dit arrangement na afloop van het experiment op
de hoogte gebracht en tonen doorgaans veel begrip voor deze werkwijze.
In de aldus gecreëerde situatie, staan de proefpersonen tegenover twee
zich heel verschillend gedragende tegenpartijen. Eén tegenpartij
gedraagt zich welgezind en zoekt vol, vertrouwen de oplossing voor het
vraagstuk van veiligheid en samenwerking in het afstand doen van
militaire en economische macht. De andere tegenpartij gedraagt zich
vijandig, wantrouwend en zoekt zijn heil in militaire en economische
macht. De grote tegenstellingen die zo ontstaan, leiden er uiteindelijk
toe dat beide partijen hun aanvankelijke inzichten herzien en hun
buitenlandse politiek een geheel ander aanzien geven. Deze wending in
de houding van de tegenpartijen wordt opzettelijk aangebracht om na te
kunnen gaan wat het effect is van veranderingen op de houding van
mindermachtigen en meermachtigen.
Het experiment dat de hele dag duurt, wordt 48 maal herhaald, elke
replicatie van het experiment met een nieuwe groep van 6 proefpersonen.
Door nu verschillende typen replicaties met elkaar te vergelijken ontstaat
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de mogelijkheid de hypothesen te toetsen.
De eerste hypothese welke wordt getoetst i s :
"Naarmate men eenzijdiger is geihformeerd over andere landen, neemt
men een meer extreme houding aan tegenover deze landen".
In 24 replicaties wordt het beleid van de tegenpartijen als vrij veelzijdig
voorgesteld, in de andere 24 andere replicaties wordt hun beleid als
vrij eenzijdig voorgesteld.
Door deze twee typen replicaties met elkaar te vergelijken wordt
nagegaan of een eenzijdiger beeld van de tegenpartij extremere
houdingen oproept dan een veelzijdig beeld.
De tweede hypothese die wordt getoetst is:
"Mindermachtigen nemen een meer extreme houding aan tegenover
andere landen dan meermachtigen".
Het hier bedoelde onderscheid tussen mindermachtigen en meermachtigen berust op hun positie in de communicatiehiërarchie. Binnen de
groep proefpersonen die het voor het zeggen hebben over de buitenlandse
politiek, wordt onderscheid gemaakt tussen hen die de berichtgeving
over andere landen beheersen, de "zenders" en hen die geen enkele
invloed kunnen uitoefenen op de berichtgeving, de "ontvangers".
Volgens de hypothese kunnen we verwachten dat ontvangers een meer
extreme houding aannemen tegenover hun tegenpartijen, dan zenders.
De derde hypothese is afkomstig uit de tweede variant van de
extremiteitstheorie:
"Naarmate men een eenzijdiger instelling heeft tegenover andere
landen, neemt men een meer extreme houding aan tegenover deze
landen".
Deze hypothese wordt getoetst door een andere onderverdeling van de
48 replicaties te maken. Eén verzameling van 24 replicaties is bezet
met proefpersonen die geneigd zijn politieke situaties vanuit meerdere
gezichtspunten te beschouwen, de andere 24 replicaties zijn bezet met
proefpersonen die tot een verhoudingsgewijs eenzijdige visie geneigd
zijn. De proefpersonen zijn voorafgaande aan het experiment op deze
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eigenschap geselecteerd en op basis van hun geschatte veelzijdigheideenzijdigheid verdeeld over de replicaties.
De vierde hypothese is eveneens afkomstig uit de tweede variant van de
extremiteitstheorie:
"Mindermachtigen nemen een meer extreme houding aan tegenover
andere landen dan meer machtigen".
Nd wordt met het onderscheid tussen mindermachtigen en meermachtigen
gedoeld op hun positie in de beslissingshiërarchie. Binnen de groep
proefpersonen die de berichtgeving over de andere landen beheersen,
wordt onderscheid gemaakt tussen hen die het beleid vaststellen, de
"beslissers" en hen die slechts hun oordeel daarover kunnen geven, de
"beoordelaars". Volgens de hypothese kunnen we verwachten dat de
beoordelaars een meer extreme houding aannemen tegenover de andere
landen dan de beslissers.

4 Over fictie en werkelijkheid
Wanneer een experimentator vergelijkingen maakt tussen de
verschillende groepen in zijn experiment, dan is hij er zich wel bewust
van dat een aantal door hem gevonden verschijnselen op toevalligheden
kan berusten. Om te verhinderen dat hij zijn theorie op ficties en
toevalligheden gaat baseren, gebruikt hij een maatstaf om zijn gegevens
te scheiden in betekenisvolle en betekenisloze gegevens. De betekenisvolle gegevens eisen een theoretische uitleg, de betekenisloze gegevens
worden gelaten voor wat ze zijn. Doorgaans treedt de onderzoeker
streng op in dit soort zaken. De kans dat hij zijn theorie op ficties
baseert maakt hij zo klein mogelijk. Maar deze gestrengheid heeft zijn
keerzijde. Die keerzijde is, dat hij dan wel een grote kans loopt het
kind met het badwater weg te gooien. De vrees van de wetenschapper
om zijn theorie op ficties te baseren leidt er vaak toe dat hij van de 10
gegevens er 7 of 8 ten onrechte naar het rijk der toevalligheden verwijst.
Het beginsel dat in dit onderzoek wordt gehanteerd is, dat de vrees om
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ficties binnen te halen in de theorievorming in eerste aanleg terzijde
wordt gezet en de maatstaf om verschijnselen ernstig te nemen
aanzienlijk wordt verruimd. Daarmee is ook de kans aanzienlijk
verminderd dat het kind met het badwater wordt weggeworpen.
Het kaf dat echter nu is binnengehaald krijgt evenwel weinig kans om
de theorievorming al te zeer te beihvloeden. Die verschijnselen
waarvan geschat is dat ze nauwelijks toevallig kunnen zijn, krijgen een
vooraanstaande plaats in de theorievorming. De kans dat het verschijnsel
toevallig is moet kleiner zijn dan 1 op 100 wil het verschijnsel deze
status krijgen. Andere als betekenisvol gekozen verschijnselen krijgen
een meer ondergeschikte plaats in de theorievorming. Hun plaats is
geringer naarmate de kans groter is dat het verschijnsel toevallig is.
De keuze van een verschijnsel als betekenisvol stopt, wanneer de kans
op een toevalligheid groter is dan, of gelijk aan 20 op 100.

5 Macht en willekeur
Alvorens de uitkomsten van de hypothesetoetsing weer te geven, is het
goed een beeld te schetsen van de wijze waarop de proefpersonen de
experimentele situatie beleven.
De experimentele situatie is een werkelijkheid-apart en het is van
belang te weten hoe die werkelijkheid er in de ogen van de proefpersonen uitziet. We kunnen daarmee de fout vermijden dat we de
resultaten van het experiment ongemerkt uitleggen alsof ze afkomstig
zijn uit die andere werkelijkheid welke we voortdurend op het oog
hebben, namelijk de werkelijkheid van de buitenlandse politiek. Hoewel
we die sprong van de ene werkelijkheid naar de andere tezijnertijd wel
willen maken, moeten we bij de beschrijving van de gegevens deze twee
werkelijkheden niet met elkaar verwarren. Het hier gepresenteerde
beeld is opgebouwd op basis van observaties en op basis van een aantal
quantitatieve analyses.
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De proefpersonen krijgen te maken met een situatie waarin de ene
tegenpartij militaire en economische macht zoekt en de andere
tegenpartij juist afstand doet van die macht. Uit de reacties van de
proefpersonen op deze ontwikkelingen leiden we af dat de verwerving
van macht niet wordt toegejuicht. Integendeel, de proefpersonen
ervaren macht vermoedelijk als het vermogen willekeur uit te kunnen
oefenen over derden; men houdt afstand tot degene die macht zoekt.
Het blijkt dat het oordeel over de minstmachtige van de twee tegenpartijen gunstiger is en minder terughoudend, dan het oordeel over de
meestmachtige. Ook zoekt men in zijn politiek het meest toenadering
tot de minstmachtige en is men tegenover deze partij ook het minst
terughoudend,in de keuze van het beleid.
Politieke toenadering is ook afhankelijk van de souplesse in de houding
van de tegenpartijen. Hoe meer souplesse de tegenpartijen vertonen in
hun houding, des te meer zijn de proefpersonen bereid toenadering te
zoeken, ook al roept die buigzaamheid in andere opzichten onzekerheid
op. Een totale omwenteling in het beleid van de tegenpartijen wordt
echter vermoedelijk als inconsequent ervaren.
Overigens wordt, blijkens observaties, de houding van de proefpersonen
gekenmerkt door een toenemende neerslachtigheid. Aanvankelijk
reageren de proefpersonen met enthousiasme; geestdriftig pakken zij
de zaken aan. Maar langzamerhand ebt deze geestdrift weg. Dit komt
vermoedelijk omdat er na een periode van moeizaam onderhandelen
enige eensgezindheid lijkt te zijn ontstaan; een eensgezindheid waarvan
later blijkt dat het een volslagen illusie is.
Deze gegevens suggereren dat de "subcultuur" die de proefpersonen
inbrengen in het experiment, gekenmerkt wordt door een streven naar
samenwerkingsverbanden waarin geen plaats is voor machtspolitiek.
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6 De wisselvallige mening van de mindermachtigen
"Eenzijdige informatie over het doen en laten van andere landen is een
voedingsbodem voor extreme houdingen tegenover deze landen", zo is
de teneur van de eerste hypothese die wordt getoetst.
Deze hypothese vindt echter geen steun bij de gegevens. Hoewel de
experimentele variatie van veelzijdigheid - eenzijdigheid van informatie
wel effect heeft op de houdingen van de proefpersonen, kan aangetoond
worden dat deze effecten triviaal zijn, dwz. zonder wezenlijke
betekenis.
De tweede stap in de toetsingsprocedure bestaat uit een vergelijking
tussen de houding van ontvangers en zenders in het communicatiehiërarchie van de experimentele groep: dit verschil tussen ontvangers
en zenders is een specificatie van het verschil tussen mindermachtigen
en meer machtigen. Maar de veronderstelling dat ontvangers een meer
extreme houding aannemen dan zenders, wordt evenmin ondersteund.
Veeleer lijkt het tegendeel het geval te zijn: ontvangers stellen zich
meer neutraal op dan zenders.
Nu is niet alleen onderzocht of ontvangers en zenders meer of minder
extreme houdingen aannemen, ook is geanalyseerd of de proefpersonen
onderscheid maakten tussen de meestmachtige en de minstmachtige
tegenpartij en hoe ze reageerden op korte-en lange- termijn veranderingen in de verhoudingen. Hierover zijn geen hypothesen geformuleerd,
maar ontvangers en zenders blijken hier op markante wijze van elkaar
te verschillen. We vatten alle gevonden verschillen zo samen:
a

Ontvangers nemen een meer neutrale houding in dan zenders.

b

De houding van ontvangers is minder stabiel dan de houding van

zenders.
с

Ontvangers leggen in mindere mate een verband tussen de verschil

lende motieven van de tegenpartijen dan zenders.
Een verklaring voor deze verschillen wordt gevonden in een theorie
van Zajonc (1960). Deze theorie komt kort gezegd hierop neer:
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Ontvangers in het communicatieproces voorzien de mogelijkheid dat ze
hun inzichten moeten herzien op grond van de informaties die ze nog
zullen ontvangen. En om eventuele veranderingen in hun eigen inzichten
soepel te kunnen opvangen, leggen ze deze inzichten niet vast in een
samenhangend geheel van opvattingen.
Zenders daarentegen, beihvloeden met hun kennis en inzichten de
meningen van de ontvangers; zij zullen daarom hun kennis en inzichten
in een hecht samenhangend patroon van opvattingen vastleggen.
Ontvangers stellen zich terughoudend op zenders geven hun meningen
overtuigingskracht, zo kunnen we het verschil in houding kortheidshalve
karakteriseren.
Toegepast op de gegevens van het experiment houdt deze theorie het
volgende in: meermachtigen zullen, door hun positie in het communicatieproces, hun meningen overtuigingskracht mee willen geven. De
meningen die ze naar voren brengen zijn daarom geprononceerde
meningen die een hecht samenhangend en stabiel geheel vormen. De
mindermachtigen daarentegen nemen een meer neutraal standpunt in,
ze houden er rekening mee dat hun standpunt misschien moeten
veranderen; hun meningen zijn neutraal, vormen geen hecht samenhangend geheel en zijn daardoor ook betrekkelijk instabiel.
Deze gegevens vertonen veel overeenkomst met de verschillen die men
vaak waarneemt tussen massa en elite. We citeren nogmaals uit Baehr
(Baehr et al. ,1978:11) de karakterisering van het massapubliek: "Hun
belangstelling voor de buitenlandse politiek is gemeenlijk gering, hun
meningen karakteriseren zich door veranderlijkheid, een laag niveau
van kennis en oppervlakkigheid; vaak zijn hun meningen latent
aanwezig en worden deze pas manifest in crisestijden of bij andere
direct in het dagelijks leven ingrijpende gebeurtenissen". Ook de
waarnemingen van anderen tenderen in deze richting. Dit geeft alle
reden om de theorie van Zajonc superieur te achten aan de extremiteitstheorie, althans dat deel van de extremiteitstheorie dat in deze
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zender en ontvanger

paragraaf ter sprake is gebracht.

7 De betweters
"Mindermachtigen hebben een geringer aandeel in de besluitvorming
dan meer machtigen, daardoor is hun instelling eenzijdiger en zijn hun
opvattingen dientengevolge extremer" zo luidt, kort weergegeven, de
strekking van het tweede deel van de extremiteitstheorie.
Ook nu weer zijn de resultaten in eerste aanleg teleurstellend.
Proefpersonen die op grond van hun veronderstelde eenzijdigheid
uitgenodigd werden voor deelname aan het experiment, blijken geenszins
extremere opvattingen te koesteren dan proefpersonen die geacht
werden naar verhouding veelzijdig te oordelen.
Een uitgebreide analyse van wat wel gevonden is, observaties van het
gedrag dat de betrokken proefpersonen in het experiment vertoonden en
een literatuurstudie, wettigen het vermoeden dat aan de test waarmee
de proefpersonen werden geselecteerd, een andere betekenis gehecht
moet worden dan aanvankelijk gedacht werd.
De test waarom het hier gaat meet "complexiteit-simpliciteit van
cognitieve structuur" en is een vertaling van de test zoals deze werd
gebruikt door Bieri c. s. (Bieri et. al., 1966). Met "complexiteit van
cognitieve structuur" wordt bedoeld: het aantal functioneel onafhankelijke dimensies in de beoordeling van sociale stimuli. Toegespitst op
het terrein van de politiek betekent het: de veelzijdigheid waarmee de
politieke situaties worden beoordeeld.
Kortheidshalve werden de proefpersonen die geacht werden relatief
veelzijdig te oordelen, "complexen" genoemd; de proefpersonen die
geacht werden verhoudingsgewijs eenzijdig te oordelen werden "simpelen genoemd.
Observaties geven het volgende beeld van complexen en simpelen: De
interactie binnen de groepen van complexen lijkt gekenmerkt te worden
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door tegenwerping; de discussies tussen simpelen lijken daarentegen
meer gekenmerkt te worden door aanvaarding van eikaars denkbeelden.
Waar in de groepen van complexen een idee van de ene discussiepartner
onmiddel ijk een ander idee uitlokt bij de overige groepsleden, wordt in
de groepen van simpelen een idee met aandacht bekeken en eventueel
uitgeprobeerd. Het karakter van de discussie tussen complexen is
divergerend; de discussie tussen simpelen heeft een convergerend
karakter.
Quantitatieve analyses geven het volgende beeld:
a

Complexen treden de tegenpartijen met meer overtuiging tegemoet

dan simpelen.
b

Complexen bepalen hun houding vooral op grond van de machtsver

houdingen tussen de tegenpartijen en letten daarbij minder dan simpelen
op eventuele andere, politieke ontwikkelingen.
с

Complexen zijn veranderlijker in hun waardering van en toenadering

tot de tegenpartijen dan simpelen.
d

Simpelen oordelen meer extreem positief over de tegenpartijen

naarmate ze eenzijdiger geïnformeerd zijn; voor complexen geldt eerder
het tegenovergestelde.
Bovenstaande gegevens en gegevens uit de literatuur betreffende
"complexiteit van cognitieve structuur", zoals gemeten met de "Bierimethode" doen veronderstellen dat "complexiteit van cognitieve
structuur" zoal s-gemeten het volgende betekent:
"De mate waarin men geneigd is de denkbeelden en gedragingen van
anderen te verwerpen".
Het onderscheid tussen complexen en simpelen komt hiermee in een
ander daglicht te staan, en bovenstaande gegevens kunnen we nu ook zo
lezen:
. . . complexen liggen immer in de clinch met anderen (observaties)
. . . ze zijn overtuigd van hun eigen gelijk (quantitatieve analyse)
. . . ze zijn door hun kritische opstelling gevoelig voor machtsver-
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houdingen
. . . ze leggen zich niet vast op bepaalde opvattingen en zijn daarom
niet stabiel in hun voorkeuren voor deze of gene tegenpartij en
. . . kunnen veelzijdig gedrag beter waarderen dan eenzijdig principieel
aandoend gedrag.
Simpelen kunnen in deze typering als de tegenpool van complexen
beschouwd worden.
Beslissers en beoordelaars
De laatste hypothese in de serie is de hypothese dat mindermachtigen
een meer extreme houding aannemen tegenover de andere landen dan
de meermachtigen; mindermachtigen opgevat als zij die weinig invloed
hebben op de besluitvorming en meermachtigen als zij die veel invloed
hebben. Maar ook deze hypothese wordt niet ondersteund. Wel
verschillen beslissers en beoordelaars in vrij veel opzichten van elkaar,
maar het is een bont patroon van verschillen waarvan de betekenis niet
duidelijk is.

8 Het verlangen naar macht
De aanleiding tot dit onderzoek was een experiment waarin gevonden
werd dat mindermachtige groepsleden negatiever oordeelden over een
andere, vijandig gezinde groep, dan de meermachtige groepsleden.
Met de formulering van de extremiteitstheorie lichtten we bepaalde
facetten van die experimentele situatie eruit als belangrijk voor de
verklaring van het gevonden verschijnsel.
Nu blijkt dat de extremiteitstheorie geen steun heeft gekregen in het
vervolgonderzoek, moet de vraag gesteld worden of de extremiteitstheorie niet op een fictie berust: een verschijnsel dat toevallig in het
eerdere onderzoek optrad.
Dit blijkt evenwel niet het geval te zijn. Onder bepaalde condities van
het experiment vinden we het verschijnsel wel weer terug. We vinden
het verschijnsel terug in de periode van het experiment waarin het
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beleid van de tegenpartijen nog niet omgebogen wordt en het beleid van
de tegenpartijen veelzijdig van karakter is.
Wanneer onder deze conditie het onderscheid tussen meermachtigen en
mindermachtigen wordt gespecificeerd als het onderscheid tussen
zender en onvanger in de communicatiehiërarchie, vinden we datgene
waar we naar zochten:
a

mindermachtigen oordelen negatiever over,de vijandig gezinde

tegenpartij
b

mindermachtigen oordelen positiever over de vriendelijk gezinde

tegenpartij
с mindermachtigen zoeken minder toenadering tot de vijandig gezinde
tegenpartij
d mindermachtigen zoeken meer toenadering tot de vriendelijk
gezinde tegenpartij
in vergelijking met meermachtigen
Het eerstgenoemde verschijnsel is een herhaling van wat in het eerdere
onderzoek werd gevonden.
Het gehele patroon van verschijnselen is wat we voorafgaand aan het
experiment verwachtten, zij het dan dat we beslist niet kunnen spreken
van extremiteit. Mindermachtigen staan wel positiever tegenover de
vriendelijk gezinde tegenpartij, en wel negatiever tegenover de vijandig
gezinde tegenpartij in vergelijking met meermachtigen, maar dit is,
blijkens de analyse, geen uiting van een veronderstelde algemene
neiging van mindermachtigen om een meer extreme houding aan te nemen,
in de positieve dan wel in de negatieve richting.
De analyses hebben uitgewezen dat de extremiteitstheorie niet toegepast
kan worden.
Een verklaring die wel toegepast kan worden op de hierboven opgesomde
verschijnselen stoelt op de theorie van Mulder (1972) over vergroting en
verkleining van machtsongelijkheid. De stellingen van Mulder die hier
van belang zijn, zijn de volgende:
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1 Machtsuitoefening-puur leidt tot genoegen.
2 De machtige streeft naar handhaving of vergroting van de machts afstand ten opzichte van de mindermachtigen.
3 Dit streven om de machtsafstand te vergroten is groter bij grotere
machtsafstand.
4 De mindermachtige streeft naar verkleining van de machtsafstand ten
opzichte van de meermachtige ander.
5 Deze tendens om de machtsafstand te verkleinen is sterker bij
kleinere machtsafstand.
De tendens tot machtsafstandvergroting of -verkleining wordt afgelezen
aan de houding van de betrokkenen. Hoe sterker de tendens is om de
machtsafstand ten opzichte van de meermachtige ander te verkleinen,
des te positiever is, volgens Mulder, de houding ten opzichte van deze
meermachtige ander. (We kunnen ook zeggen: des te minder negatief
is dan de houding ten opzichte van de meermachtige ander. In welke
positief - negatief regio de verschuivingen in de waardering optreden is
afhankelijk van de initiële houding in de configuratie van machtsafstanden). En, hoe sterker de tendens is om de machtsafstand ten opzichte
van de mindermachtige ander te vergroten, des te minder positief of
des te negatiever is de houding ten opzichte van deze mindermachtige
ander.
Dat de theorie van Mulder de in deze paragraaf genoemde gegevens kan
verklaren, wordt duidelijk wanneer de machtsverhoudingen bfnnen en
tussen de groepen in het experiment worden weergegeven. De vijandig
gezinde tegenpartij is in het experiment de tegenpartij die in de eerste
periode van de geschiedenis zich de meeste macht verwerft; de
vriendelijk gezinde tegenpartij is de partij die in diezelfde periode in
hoog tempo afstand doet van zijn macht. De machtsverhoudingen zien
er dan zo uit:
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de Stellingen van Mulder

de meestmachtige tegenpartij
1: de meermachtige
,
, .
groepsleden
de experimentele groep
2 : de mindermachtige
groepsleden
de minstmachtige tegenpartij
Uit de figuur lezen we af dat de mindermachtige groepsleden (2) verder
afstaan van de meestmachtige tegenpartij dan de meermachtige
groepsleden (1). De mindermachtige groepsleden zullen dan volgens de
stellingen 4 en 5 van Mulder minder sterk de neiging vertonen om die
afstand te verkleinen en zullen dan ook minder positief of negatiever
tegnover deze partij staan dan de meermachtige groepsleden.
De mindermachtige groepsleden staan dichterbij de minstmachtige
tegnpartij dan de meermachtige groepsleden.
Overeenkomstig de stellingen 2 en 3 zullen de mindermachtige groepsleden dan ook minder sterk de neiging vertonen om de afstand te
vergroten en een meer positieve houding aannemen tegenover deze
partij dan de meermachtige groepsleden.
Al deze verwachtingen stemmen geheel overeen met de gegevens van
dit onderzoek. Het geheel overziende betekent dit dat de theorie van
Mulder superieur is aan de extremiteitstheorie.
De toepassing van Mulder's theorie houdt ook in dat de houding tegenover
andere landen in het internationale verkeer, mede bepaald wordt door de
positie die men heeft binnen de eigen nationale samenleving. Hoe meer
men tot de elite behoort, des te meer ook zoekt men het gezelschap van
machtiger landen in de internationale verhoudingen. Naarmate men in
een eigen land machtelozer is, des te minder ook voelt men er voor om
de macht ten opzichte van kleinere, mindermachtige landen te vergroten.
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9 Besluit
De houding van mindermachtigen en meermachtigen in een nationale
samenleving tegenover andere landen, was het onderwerp van theorievorming. De vijandigheid en vriendelijkheid van deze houdingen stond
in deze theorievorming centraal.
Veronderstellingen hierover, neergelegd in de extremiteitstheorie,
hielden bij toetsing in het experiment, geen stand. Er kwamen twee
theorieën naar voren die echter wel perspectief boden, de theorie van
Zajonc (1960) over de rol van zender en ontvanger in het communicatieproces en de theorie van Mulder (1972) over vergroting en verkleining
van machtsafstanden.
Beide theorieën wortelen in de resultaten van experimenten en
veldonderzoek; ze geven een goede verklaring voor gegevens van dft
onderzoek en bieden perspectief voor toepassing op de houding van
mindermachtigen en meermachtigen, van massa en elite, in een nationale samenleving inzake de buitenlandse politiek.
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HOOFDSTUK I
PROBLEEMSTELLING

1 Over meermachtigen, mindermachtigen en de nationale
veiligheid
1.1

Nationalisme

"Positieve vrede, dat is het leven in een gezamenlijk aanvaarde
harmonische orde, in een gemeenschappelijke orde van gerechtigheid"
aldus Röling in zijn Polemologie, inleiding tot de wetenschap van oorlog
en vrede" (Röling, 1973, op. cit. : 85). Een dergelijke, als ideaal
gestelde toestand in het stelsel van souvereine staten, is niet te
verenigen met nationalistische tendensen. De voorliefde voor alles wat
nationaal is, het streven om al wat als nationaal beschouwd wordt te
bevorderen en te accentueren, de daarmee gepaard gaande neiging om
het vreemde te verafschuwen, doen afbreuk aan de door Röling gegeven
omschrijving van positieve vrede. Nationalistische tendensen komen
eerder overeen met wat hij een toestand van negatieve vrede noemt:
"negatieve vrede, dat is de toestand dat er niet tussen staten wordt gevochten" (op. cit. :85). Nationalisme kweekt de voedingsbodem voor de bereidheid om conflicten in het interstatelijke verkeer op een harde manier
in het eigen voordeel uit te vechten. De diabolisering van de tegenpartijen die zo eigen is aan nationalistische sentimenten vermindert
eventuele aarzelingen om hard en gewelddadig op te treden.
Gezamenlijkheid en gemeenschappelijkheid, de sleutelwoorden in de
omschrijving van positieve vrede, zijn vreemd aan nationalistische
gevoelens. Het begrip ethnocentrisme verwijst naar dezelfde tendensen,
maar dan in het bredere verband van voorliefde voor de eigen groep,
het eigen volk, de eigen samenleving. Het ethnocentrisme heeft dus
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niet uitsluitend betrekking op de nationale staat.
Over de factoren die nationalistische en ethnocentrische sentimenten
bevorderen zijn veel theorieën geformuleerd. Rosenblatt (1964) geeft
van een groot aantal theorieën een overzicht en daaruit blijkt hoe
uiteenlopend deze theorieën zijn. Tal van factoren worden aangeduid
als bronnen van nationalisme en ethnocentrisme. Ondanks de
verscheidenheid aan factoren die in het geding zijn, blijkt uit
laboratoriumexperimenten dat de voorliefde voor de eigen groep reeds
optreedt onder minimale condities van groepsvorming. Voor een
overzicht van relevante onderzoeken en theoretische inzichten op dit
gebied verwijzen we naar het artikel van Rabbie over competitieve en
coöperatieve intergroepsoriëntatie (Rabbie, 1974). Uit zijn experimenten en soortgelijke onderzoeken blijkt hoezeer de voorliefde voor de
eigen groep een algemeen en fundamenteel verschijnsel is. Deze
voorliefde wordt in de context van laboratoriumexperimenten gemeten
door na te gaan of het oordeel over de eigen groep anders uitpakt dan
het oordeel over de andere groep of groepen. Wanneer geconstateerd
wordt dat de eigen groep positiever wordt beoordeeld dan de andere
groep, dan wordt gesproken van "ingroep-outgroep differentiatie".
Laboratoriumonderzoek naar factoren die deze "ingroep-outgroep
differentiatie" versterken of verzwakken, verschaft een goede basis
voor theorievorming over ethnocentrisme en nationalisme.

1.2 Een experiment
Binnen de onderzoekstraditie op het terrein van de "ingroep-outgroep
differentiatie" verrichtte ik een onderzoek naar de ontwikkeling van
ethnocentrische houdingen onder toenemende dreiging door een tegenpartij (Altena, 1972).
Daarbij werd ook de vraag gesteld of de meermachtige groepsleden op
deze toenemende dreiging anders zouden reageren dan de mindermachtige groepsleden.
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Het onderzoek werd uitgevoerd in de vorm van een laboratoriumexperi
ment. Twee groepen studenten werden gedurende een periode van vier
en een half uur met elkaar in contact gebracht. Dit eenvoudige sociale
mini-systeem werd zo gekozen, dat het als afbeelding kon gelden voor
situaties waarin landen in de internationale verhoudingen terecht kunnen
komen. Beide groepen beheerden een nationaal inkomen en konden dat
naar eigen inzicht maar gebonden aan bepaalde economische wetmatig
heden, verdelen over welvaart, welzijn en veiligheid*). Hoewel de
proefpersonen in de ene groep in de mening verkeerden dat de tegenpartij
ook gevormd werd door studenten, was dat niet het geval. In werkelijk
heid werd deze tegenpartij gevormd door enkele "handlangers". Deze
handlangers kregen de opdracht niet in te gaan op eventuele toenaderings
pogingen van de groep proefpersonen, ze dienden zich defensief op te
stellen, de economie sterk te laten groeien, de bewapening ieder jaar weer
op te schroeven en hun tegenpartij van kwade wil te betichten.
Hoe reageerden de proefpersonen hierop ?
Om hierop een antwoord te kunnen geven werd de proefpersonen in de
loop der tijd een zestal keren gevraagd hoe ze over hun tegenpartij
dachten: "Is de samenwerking in de andere groep open en hartelijk, of
slecht; is er machtsmisbruik binnen de andere groep?" Dezelfde vragen
werden gesteld over de eigen groep.
Door dit experiment vier keer te herhalen, telkens met een nieuwe groep
van twaalf proefpersonen, werd een redelijke basis verworven voor een
statistische analyse van de gegevens.
Op het gedrag van de door handlangers gevormde groep, reageerden de
proefpersonen met een meer en meer negatief wordend oordeel. Dat
wil zeggen: de proefpersonen raakten er in de loop van de tijd steeds
meer van overtuigd dat het klimaat binnen de andere groep slecht was.
Generaliseerden de proefpersonen het naar buiten gerichte paranoi'de,
verwijtende en op macht gerichtte gedrag van de tegenpartij ?
Veronderstelden ze dat het defensieve, paranoi'de, verwijtende en op
macht gerichtte gedrag van de tegenpartij ook geldig zou zijn voor de
*) Dit t\!>c l a b o r a t o r i u m u x p n l m p n t e n . \ алгіп bepaalde \ c r 'antschapglielrckkinBen met
de suii.ile ueikelijkheid worden Kespcciiiceerd, vallen onder de categorie van de
cxperimepuele simulaties
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interne verhoudingen binnen de tegenpartij ? Indien de proefpersonen
deze gedachtengang volgden, dan waren ze het in ieder geval niet eens
met Sherif (1962, op. cit. : 5) die schrijft: "Prevailing modes of behavior
within groups, in the way of cooperativeness and solidarity, or
competitiveness and rivalry among members need not to be the prevalent
modes of behaviour in relations with other groups. Hostility towards
out-groups may, at times, be proportional to the degree of solidarity
within the group". Het lijkt erop dat de proefpersonen in het door ons
uitgevoerde experiment van mening zijn dat de vijandigheid van de
tegenpartij naar buiten toe, recht evenredig is aan de vijandigheid van
de onderlinge verhoudingen binnen de tegenpartij.
Op zoek naar verbanden tussen de positie van de proefpersonen in de
eigen groep en opvattingen over de tegenpartij, werden de proefpersonen
in twee categorieën ingedeeld: zij die het volgens hun formele positie
in de groep voor het zeggen hadden en zij die volgens hun formele
positie maar weinig te zeggen hadden over het te voeren beleid, respectievelijk de meermachtigen en de mindermachtigen. Het resultaat van
de analyse: de mindermachtiger oordelen negatiever over het klimaat in
de andere groep dan de meermachtigen. Hoe minder men te zeggen
heeft binnen de eigen groep, des te meer is men geneigd te denken dat
het met het samenwerkingsklimaat in de andere groep niet zo best
gesteld is.
We kunnen bij dit gegeven verschillende vragen stellen: hebben de
mindermachtigen een vertekend beeld gekregen van de tegenpartij omdat
de meermachtigen met de informatie over de tegenpartij gemanipuleerd
hebben ? Hebben de mindermachtigen via de meermachtigen alleen maar
de negatieve informatie over de tegenpartij gekregen? Staan de m e e r machtigen minder negatief tegenover de tegenpartij omdat ze meer met
de tegenpartij te maken hebben, er meer contact mee hebben, of iets
van de tegenpartij gedaan moeten krijgen ? Is het oordeel over de
tegenpartij overwegend negatief en oordelen de mindermachtigen alleen
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maar negatiever omdat ze zich in hun machteloze positie extremer
opstellen dan de meermachtigen ? Voelen de mindermachtigen zich
kwetsbaarder dan de meermachtigen, ervaren de mindermachtigen het
gedrag van de tegenpartij daarom meer als bedreigend dan de
meermachtigen en oordelen de mindermachtigen daarom naar verhouding
zo negatief over de tegenpartij ? Vragen die we nu niet kunnen beantwoorden. We komen er later in dit hoofdstuk uitvoerig op terug.
Een verdere analyse van de gegevens liet zien dat de beoordeling van
het klimaat in de eigen groep niet positiever of negatiever werd in de
loop der tijd. Een negatiever wordend oordeel over de tegenpartij
ging dus niet gepaard met een positiever wordend oordeel over de eigen
partij. Een dergelijke samenhang zou men wel verwachten op grond van
de ethnocentrisme-theorie. In deze theorie wordt aangenomen dat de
bewieroking van de eigen groep gepaard gaat met een geringschatting
van de andere groep. Zo schrijft Sherif : "Concomitant with the rise of
mutually prejudicial attitudes between groups, self-glorifying or selfjustifying attitudes toward the in-group are strengthened. The performance
of the out-group is.deprecated and the moves of the out-groups and
its members are perceived in a suspicious light". (Sherif, 1962 : 11).
Een voorbeeld dat past in de ethnocentrisme-theorie vinden we bij Siverson (1972). Deze maakte een schatting van het beeld dat de president en
enkele ministers van Egypte en Israël zich vormden van het eigen land,
de bondgenoten en de vijanden. Siverson baseerde zijn analyse op
documenten die geproduceerd werden gedurende de Suez crisis in het
Midden-Oosten, eind 1956. Uit zijn gegevens blijkt, dat een positiever
wordend oordeel over het eigen land, gepaard gaat met een negatiever
wordend oordeel over de tegenpartij. Ook het omgekeerde is het geval:
een minder positief wordend oordeel over het eigen land gaat gepaard met
een minder negatief wordend oordeel over de vijand. Zie verder: Blake &
Mouton, 1962; Campbell & Levine, 1965 en Druckman, 1968.
Rabbie (1974) daarentegen constateert een positieve correlatie tussen de
beoordeling van de eigen groep en de beoordeling van de andere groep.
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Dat wil zeggen: hoe positiever het oordeel over de eigen groep des te
gunstiger ook het oordeel over de andere groep. En omgekeerd: hoe
minder positief het oordeel over de eigen groep des te ongunstiger pakt
het oordeel over de andere groep uit. In zijn bevindingen ziet Rabbie
zich gesteund door de gegevens van Wilson & Miller (1961) en Wilson
(1971). Rabbie: "In al deze experimenten hadden dé proefpersonen
betrekkelijk weinig informatie over de andere g r o e p . . . Het is waarschijnlijk dat onder deze omstandigheden de beoordeling van de eigen
groep als referentiekader wordt gebruikt voor de visie op de andere
groep, al kan projectie niet geheel worden uitgesloten" (op. cit. : 252).
De gegevens van het door ons uitgevoerde experiment zijn met geen van
beide gezichtspunten in overeenstemming. We vinden noch een positieve
correlatie, noch een negatieve correlatie tussen de oordelen over de
eigen groep en de oordelen over de andere groep. Nog een ander gegeven
is vermeldenswaard: Hoewel we vonden dat de mindermachtigen een
negatiever oordeel velden over de tegenpartij dan de meermachtigen,
vonden we een soortgelijk verschil niet in de oordelen over de eigen
groep. Meermachtige groepsleden verschilden alleen van de mindermachtige groepsleden in het oordeel over de tegenpartij.
Vatten we de gegevens van het experiment samen, dan concluderen we
dat er in het oordeel over de eigen groep gedurende de geschiedenis van
de verhoudingen tussen de beide groepen, geen beweging zit; er is geen
samenhang tussen de oordelen over de eigen groep en de oordelen over
de andere groep en meermachtigen en mindermachtigen verschillen niet
in hun oordeel over de eigen groep. In de oordelen over de andere groep
zit wel beweging en het meest interessante is het gegeven dat de mindermachtige groepsleden de tegenpartij negatiever beoordelen dan de
meermachtige groepsleden.
In het vervolg van dit onderzoek zullen we ons concentreren op die ene
component van de "ingroep-outgroep differentiatie", namelijk de houding
tegenover de andere groep.
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Het was de opzet van het hierboven beschreven experiment een bijdrage
te leveren aan het onderzoek omtrent nationalisme en ethnocentrisme.
De vraag die nu op het experiment volgt is of het in het experiment
gesignaleerde verband ook in de "werkelijkheid-zelf" aanwezig is. Om
hier een antwoord op te kunnen geven zoeken we in eerste aanleg aansluiting bij veldonderzoeken waarin de samenhang wordt bestudeerd
tussen iemands positie in een nationale samenleving en zijn houdingen
jegens andere landen. We vinden deze aansluiting vooral bij onderzoeken
waarin de relatie wordt onderzocht tussen de maatschappelijke positie
die iemand heeft en zijn opvattingen inzake de buitenlandse politiek.
Deze onderzoeken maken gebruik van onderscheidingen die voor ons van
belang zijn. Onderscheidingen tussen elite en massa, tussen politici en
kiezers, tussen hoge en lage sociale posities, tussen personen met een
hoog opleidingsniveau en personen met een laag opleidingsniveau, hebben
alle verwantschap met het onderscheid tussen meermachtigen en
mindermachtigen. Indien we in de literatuur gegevens vinden die onze
verwachtingen ondersteunen, dan is er alle reden om het veronderstelde
verband nader te onderzoeken in nieuwe experimenten. De onderscheidingen waar de veldonderzoeken gebruik van maken hebben namelijk wel
verwantschap met het onderscheid tussen meermachtigen en mindermachtigen, maar het is niet gezegd dat juist het door ons gemaakte
onderscheid een rol van betekenis speelt. Om daarover meer te weten
te komen grijpen we dan ook weer naar het hulpmiddel van het experiment. Het experiment schept de mogelijkheid de gespecificeerde samenhangen nauwkeurig te onderzoeken en te scheiden van invloeden waar
geen interesse naar uitgaat of die om andere redenen geëlimineerd
moeten worden.
Er zijn onderzoekers die zich duidelijk uitgesproken hebben over het
oordeelsvermogen van het "gemene" volk. Op grond van de door hen
geconstateerde houding van het "gemene" volk inzake vraagstukken van
veiligheid, vrede en samenwerking op internationaal gebied, trekken
ze conclusies die binnen het kader van de discussie over de democratie
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vallen.
We geven enkele van deze meningen weer om te laten zien op welke
wijze het thema van dit onderzoek te maken heeft met deze discussie
over de democratie.
We zullen dan zien dat het oordeel over de massa doorgaans nogal
negatief is. Soms gaat van de geciteerde meningen de suggestie uit dat
de massa op grond van haar opvattingen misschien wel een bedreiging
voor haar eigen veiligheid vormt, terwijl de elite beter in staat geacht
wordt de problemen van vrede en veiligheid op te lossen. Mocht daarbij
de mening postvatten dat ik dit standpunt deel, dan zij gezegd dat
dit niet het geval is. Voorzover mijn inzicht reikt, is er geen bewijs
voorhanden op grond waarvan gezegd kan worden dat de meer machtigen
in een nationale samenleving het probleem van vrede en veiligheid
beter kunnen hanteren dan de mindermachtigen. Evenmin is er een
bewijs voor het omgekeerde. Maar, uit de gegevens die aangedragen
worden, wordt meestal wel geconcludeerd dat de man in de straat slecht
in staat is verantwoord te oordelen over de buitenlandse politiek en dat
de elite daartoe beter in staat is.

1. 3 Theorieën over de meningsvorming van elite en massa
Volgens velen kunnen we rustig aannemen dat "er nogal wat schort aan
het oordeelsvermogen van "de gewone man" ter zake van de buitenlandse
politiek. En, hoewel de buitenlandse politiek er op gericht is de belangen
van het volk te bewaken en te bevorderen, is het volk zelf wel in de
laatste plaats geschikt om over de buitenlandse politiek een woordje mee
te spreken.
Wanneer er vragen worden gesteld over de buitenlandse politiek, dan
staat "de gewone man" met de mond vol tanden; hij is slecht op de hoogte
van allerlei gebeurtenissen en feiten op dit terrein . hij weet niet wat
hij wil, zijn oordeel is ondoordacht, zedeprekerig, emotioneel geladen,
simpel, vaak strijdig met andere opvattingen die hij heeft, onsamen-
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hangend en wispelturig", zo constateert men vaak'.
Almond is één van degenen die er een dergelijke mening over de
"politieke massa" op na houden. In zijn studie: "The American People
and Foreign Policy" (1965), zegt hij dat de opvattingen van het "publiek"
nogal oppervlakkig zijn; die opvattingen komen pas naar voren wanneer
het "publiek" zich bedreigd voelt, men laat zich dan gemakkelijk
misleiden door opvattingen die ingewikkelde politieke problemen tot
zeer simpele zaken terugbrengen en men is gevoelig voor oplossingen
die de indruk maken een panacee te zijn voor alle politieke ellende op
de wereld.
Alexis de Tocqueville laat zich in gelijkluidende woorden uit over het
intellectuele peil van het volk, wanneer hij schrijft over de democratie
in Amerika: "De mate waarin men kan voorzien in zijn levensonderhoud
zonder arbeid te verrichten, bepaalt noodzakelijkerwijs de grenzen
waarbinnen men zich intellectueel kan ontwikkelen. Deze grenzen zijn
ruimer in sommige landen en nauwer in andere landen; maar ze moeten
ergens getrokken worden zolang het volk gedwongen is door arbeid zich
middelen van bestaan te verschaffen, dat wil zeggen, zolang het zijn
volkskarakter behoudt. Het is daarom net zo moeilijk zich een Staat
voor te stellen waarin alle burgers goed geïnformeerd zouden zijn als
een Staat waarin alle burgers even welvarend zouden zijn; men kan dit
beschouwen als moeilijkheden die met elkaar samenhangen. Men kan
gretig toegeven dat het grootste deel der burgers bekwaam is om de
welvaart van hun land te bevorderen; nee, meer nog, men kan er zelfs
mee in stemmen dat de lagere klassen minder geneigd zijn zich te laten
leiden door consideratiën van persoonlijk belang dan de hogere kringen;
maar het is altijd min of meer onmogelijk voor hen om de middelen te
bespeuren welke het beste tot het doel leiden dat zij zo oprecht
begeren. Om een juiste beoordeling te geven van slechts één persoon, is
een langdurige en geduldige waarneming vereist vanuit een veelheid van
gezichtspunten. Kan men nu werkelijk veronderstellen dat het gemene
volk het vermogen heeft problemen op te lossen die zelfs de scherpzin-
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nigheid van het genie misleiden? Het volk heeft noch de tijd noch de
middelen om een dergelijk onderzoek te verrichten; het trekt zijn
conclusies overhaast na een oppervlakkige verkenning van de meer
prominente kanten aan een quaestie. Vandaar dat het volk vaak instemt
met het gedaas van een kwakzalver die weet hoe hij de smaak van het
volk kan prikkelen, terwijl de ware vrienden van het volk veelvuldig
falen in hun inspanningen" (De Tocqueville, 1961: 229, 230).
In tijd en ruimte dichterbij huis vinden we genoeg mensen die er net zo
over denken als Almond en De Tocqueville. Om maar een vrij willekeurig voorbeeld te geven: Hofland schrijft in de NRC van 14 april 1975
(De Partij van de Arbeid heeft dan net haar congres over Vrede en
Veiligheid achter de rug) "Het congres is langdurig voorbereid en de
afgevaardigden die het woord voerden, hadden zich ernstig in het onderwerp verdiept. De basis moest erbij betrokken worden, dat is de
gewone burgerij die van het denken over vrede en veiligheid niet haar
beroep maakt, maar wier lot er regelrecht van afhankelijk is". En
even verder: "Hoe jammer ook, het onderwerp was er tegelijkertijd te
geladen en te ingewikkeld v o o r . . . . Simpele ethiek van de koude grond
verdrong teveel de politieke overweging. Daarmee bleef het vraagstuk
van de basis onopgelost. Het professionalisme van de politiek bleek
weer niet verenigbaar met de inspraak waarop iedere kiezer krachtens
zijn persoonlijk belang recht heeft. Althans, op deze manier ging het
niet".
Sommigen zijn bevreesd dat een bemoeienis van de gewone burgerij met
de buitenlandse politiek, nadelige gevolgen zal hebben voor vrede en
veiligheid. "Het is tijd dat we de modieuze opinie opgeven, dat het
altijd de burgerij is die vrede wil en dat de politici bloeddorstige oorlogshitsers zijn" schrijft Laulicht in zijn studie over de publieke opinie
en de buitenlandse politiek (Laulicht & Strong, 1968: 65). Uit de
gegevens van deze studie (Laulicht, 1963) blijkt volgens hem dat de
publieke opinie er bepaaldelijk niet vredelievend uitziet, althans niet in
vergelijking met de meningen van de politici. In vergelijking met de
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politieke elite (het onderzoek werd in Canada verricht) is de
doorsneebevolking minder geneigd om zich in te spannen ter vermijding
van oorlog, voelt daarentegen meer voor een verhoging van de
bewapeningsinspanning en vertoont ook een grotere voorkeur om alles
te ondernemen om het communisme te verslaan, ook al zou dat risico's
van een atoomoorlog met zich mee brengen.
Van dit type onderzoeksresultaten en uitspraken gaat de suggestie uit
dat deelname van de massa, de gewone burgerij, aan de meningsvorming
en besluitvorming over buitenlandse zaken, maar beter op een laag
pitje gehouden kan worden. Galtung stelt zelfs voor om tussen elite en
massa een institutionele structuur op te bouwen waarmee de opvattingen
van de massa "gepacificeerd" kunnen worden: "stabilized for peace"
noemt Galtung het (Galtung, 1969: 571).
Hieronder geven we een aantal theorieën weer over de meningsvorming
van elite en massa. De algemene teneur van deze theorieën is dat de
meningsvorming van de massa minder kwaliteit heeft dan de meningsvorming van de elite. Daarbij doelt men er doorgaans op dat de
meningsvorming van de massa naar verhouding veel innerlijke strijdigheden vertoont, onsamenhangend is en onzelfstandig, niet in een veelheid
van contacten is ontwikkeld, niet van een overzicht over complexe
maatschappelijke en politieke verbanden getuigt en vaak een lukraak
karakter heeft.
Luttbegg (1968, 1971) heeft een poging ondernomen aan te tonen dat de
politieke opvattingen van politieke leiders meer samenhang vertonen
dan de opvattingen van de "gewone man" (the public). Met 'iet begrip
samenhang bedoelt Luttbeg de mate waarin opvattingen op het ene gebied
voorspelbaar zijn op grond van opvattingen op andere politieke gebieden.
De politieke leiders blijken dan in zijn onderzoek meer samenhang te
vertonen in hun opvattingen dan de "gewone man". Converse (1964) vindt
soortgelijke resultaten. McClosky (1964) maakt ons attent op de
innerlijke strijdigheid in de opvattingen van de minder machtigen:
" However strongly they (het kiszerspubliek) mistrust the men and
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procedures through which public policies are fashioned, most voters seem
not to be greatly dissatisfied with the outcome" (op. cit. : 371). McClosky
constateert op grond van zijn onderzoek bovendien dat de mindermachtigen (the general electorate) in de door hem onderzochte steekproef,
in sterkere mate ethnocentrische houdingen vertonen dan de meermachtigen (the political influential s).
Galtung (1969) onderzocht de samenhang tussen politieke opvattingen
onderling en tussen politieke opvattingen en gedrag. Hij toetste de
hypothese: "The correlation between attitudes to soft and tough foreign
policy measures will decrease from periphery to center", (op. cit. : 564).
Hij vindt deze hypothese ondersteund: hoe verder iemand afstaat van het
machtscentrum van de samenleving, des te groter is de kans dat hij
zowel pacifistische als militairistische opvattingen koestert. Eveneens
neemt Galtung waar dat de strijdigheid tussen politieke opvattingen en
gedrag toeneemt naarmate iemand zich op grotere afstand van het
machtscentrum van de samenleving bevindt.
De onderlinge samenhang in de denkbeelden over politiek is ook
geanalyseerd door Gamson & Modigliani (1966). In hun artikel: "Knowledge and foreign policy opinions: some models for consideration",
presenteren zij allereerst het zogeheten "enlightment model". Dit model
houdt in dat de voorkeur voor belligerente of militairistische vormen
van buitenlandse politiek, minder wordt, naarmate de kennis en inzicht
op het gebied van buitenlandse zaken toeneemt. Gamson & Modigliani
citeren enkele veldonderzoeken waaruit blijkt dat personen die een
lager opleidingsniveau hebben, meer belligerent van instelling zijn.
Maar ze voeren vervolgens materiaal aan van Back & Gergen (1963)
waaruit blijkt dat de beter geihformeerden naar verhouding juist meer
militairistisch zijn ingesteld dan de minder goed geihformeerden. Zij
laten dan het "enlightment model" voor wat het is en presenteren het
"mainstreammodel". Dit model houdt het volgende in: "The greater the
attachment to the mainstream, the greater the degree of conformity of
one's foreign policy opinions to official policy" (op. cit. : 189). Volgens
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dit model komen de beter geihformeerden en degenen met een hoger
opleidingsniveau, meer in aanraking met de heersende politieke denkbeelden in het machtscentrum van de samenleving, dan de minder goed
geihformeerden en degenen met een lager opleidingsniveau. De grotere
bekendheid met de denkbeelden die gemeengoed zijn in het machtscentrum (the mainstream), werkt conformerend: men gaat zijn denkbeelden
aanpassen aan de gangbare denkbeelden. Uit dit "mainstream model"
kunnen we het volgende afleiden: Wanneer de in het machtscentrum
gangbare denkbeelden inzake de buitenlandse politiek naar militairisme
neigen, dan zullen de beter geihformeerden eveneens naar meer
militairistische ideeën neigen; gaan de gangbare denkbeelden naar meer
pacifistische oplossingen toe, dan zullen de beter geihformeerden ook
meer pacifistische tendenzen vertonen. Maar in het algemeen zullen de
beter geihformeerden niet meer of minder pacifistisch of militairistisch
zijn dan de minder goed geihformeerden. Worden zulke verschillen
gevonden dan is dat eigenlijk min of meer toevallig. Gamson & Modigliani
zelf: "The politically educated are not better analysts of complex
situations but are simply more aware of what official U. S. policy is.
Being more integrated into their society, and more susceptible to the
influence of its institutions, their opinions are more likely to fall within
the narrow boundaries of open official discussion. This occurs at the
expense of either more conservative or more liberal alternatives that
are not legitimized by the support of major political officials" (op. cit. ¡
188).
McClosky (1964) formuleert een vergelijkbare theorie. McClosky
constateert dat de invloedrijken (political influentials) onderling meer
overeenstemming in opvattingen vertonen inzake de democratische
ideologie dan de minder invloedrijken (general electorate), Ook McClosky
wijst erop dat de communicatie dicht bij het machtscentrum intensiever
is dan op grotere afstand van dat machtscentrum. De intensievere
communicatie bevordert de consensus: "Consider also that the political
structure is, by almost every social criterion we have examined, more
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homogeneous than the electoraat.This promotes communication among
them and increases their chances of converging around a common body
of attitudes... Among many segments of the general population however»
communication on matters of political belief either occurs not all or is
so random and cacaphonous as to have little utility for the reinforcement
of political values" (op. cit. : 375).
En Galtung hanteert eenzelfde gedachte wanneer hij de hypothese lanceert
dat de stabiliteit in de politieke opvattingen groter is, naarmate men
dichterbij het machtscentrum zit: " . . . we deduce from the above that
the attitudes will be more stable in content at the center than at the
perifery, for in the former they will be protected by the anchoring influence of ideologies, and the pressure from organizations built around
the ideologies " (Galtung, 1969, op. cit. : 555).
Al deze waarnemingen wijzen erop dat de mindermachtigen min of meer
"at random" politieke opvattingen produceren, terwijl de meermachtigen
in hun opvattingen al dan niet opzettelijk rekening houden met ideologische
en partijpolitieke factoren en met de opvattingen van anderen.

2 Vijandige en vriendelijke houdingen
De teneur van de geciteerde theoretische en empirische noties is, dat
het met de kwaliteit van de meningsvorming bij de massa niet best
gesteld is.
Maar we vinden weinig aanknopingspunten bij het experiment waarover
we schreven in paragraaf 1.2. In dat experiment vonden we dat minder machtigen negatiever oordelen over een vijandig gezinde groep dan
meermachtigen
De resultaten van Laulicht's onderzoek zijn daarmee nog het meest
verwant: Laulicht schreef aan de mindermachtigen een sterkere neiging
tot belligerentie toe dan aan de meermachtigen. Voor Laulicht's onderzoek geldt echter, evenals dat voor ons experiment trouwens het geval
is, dat de vijandige houding van de mindermachtigen betrekking heeft op
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een algemeen als vijandig beschouwd land.
Dat werpt de vraag op of de resultaten van Laulicht's onderzoek en ons
experiment wel gegeneraliseerd mogen worden; het is immers heel goed
mogelijk dat de houding van de massa tegenover bondgenoten niet
vijandiger is, maar juist vriendelijker. Van een algemeen vijandige of
belligerente houding bij de mindermachtigen kan dan niet gesproken
worden.
Dit is in feite ook de essentie van de theorie waarin we de resultaten
van het experiment een plaats geven.

2.1 De extremiteitstheorie
De voornaamste veronderstelling in onze theorie is dat mindermachtigen
een meer extreme houding aannemen tegenover andere landen: een
extremer positieve houding tegenover vriendschappelijk gezinde
landen, een extremer negatieve houding tegenover vijandig gezinde
landen.
Met extremiteit doelen we hier niet op de extremiteit van politieke,
religieuze of ideologische opvattingen, of de mate waarin de politieke
opvattingen naar links of naar rechts afwijken van de heersende
consensus. We doelen hier op de intensiteit van de gevoelens die tot
uiting komt in extreem positieve of extreem negatieve opinies en sentimenten. Een intensiteit ook, die niet geremd wordt doordat het doen en
laten van andere landen van alle kanten bekeken wordt en doordat men
via een proces van wikken en wegen tot zijn eindoordeel komt.
De rem op extreme opinies wordt gevormd door een veelzijdige kijk op
het doen en laten van andere landen; dit matigt de oordelen, het maakt
ze meer gereserveerd en terughoudend. Deze veelzijdigheid of eenzijdigheid heeft twee kanten. Enerzijds wordt datgene wat men weet, gekenmerkt door veelzijdigheid of eenzijdigheid. Anderzijds wordt de wijze
waarop men datgene wat men weet, bekijkt of analyseert, gekenmerkt
door veelzijdigheid of eenzijdigheid.
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In de volgende paragraaf 2.2 zullen we laten zien dat mindermachtigen
in een nationale samenleving wellicht eenzijdiger worden geïnformeerd
dan meermachtigen. In de daarop volgende paragraaf 2. 3 willen we
laten zien dat het blikveld van de mindermachtigen eenzijdiger is dan
dat van de meermachtigen, ten gevolge van hun geringe invloed op de
besluitvorming.
Beide benaderingen leiden tot een afzonderlijke variant van wat we de
extremiteitstheorie zullen noemen. Elk van de twee komende paragrafen
sluiten we dan ook af met een gedetailleerd uitgeschreven versie van
die variant, in de vorm van aannames en hypothesen.
Voorafgaande aan deze paragrafen, nog enkele opmerkingen over de
twee begrippen: meermachtigen en mindermachtigen.
De termen meermachtigen en mindermachtigen zijn ontleend aan Mulder
(1972). Mulder hanteert het begrip macht in de betekenis van: "Het
- tot op zekere hoogte - kunnen determineren van of richting geven aan
het gedrag van anderen en wel meer dan omgekeerd het geval is" (op.
cit. : 109). In een later werk (Mulder, 1977: 15) voegt hij daaraan toe:
"Bij machtsuitoefening in sociale systemen - kleine groepen of grote
organisaties - geldt dat de meermachtige in sterkere mate aan het sociale systeem richting geeft dan de mindermachtige".
Het onderscheid tussen mindermachtigen en meermachtigen is een
kwestie van graad. We veronderstellen een glijdende schaal: lage posities op deze schaal stellen posities voor van waaruit betrekkelijk weinig
macht kan worden uitgeoefend, hoge posities stellen posities voor van
waaruit betrekkelijk veel macht kan worden uitgeoefend.
In een nationale samenleving is er een verscheidenheid aan groeperiagen
die verschillende machtsposities bezetten. Indelingen van Baehr et al.
(1978: 9-11) kunnen we samenvoegen tot het volgende beeld:
formele elite

bewindslieden, ambtenaren

informele elite

parlementariërs
kerkelijke beleidsvoerders, ondernemers, actiegroepen, media en
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wetenschap, politieke partijen,
adviescolleges, vakbonden
opinieleiders

zoals: journalisten, predikanten
priesters, leraren, onderwijzers,
vormingswerkers en het lokaal
politiek kader

aandachtig publiek

5 tot 15% van het electoraat

massapubliek

alle overigen

Formele elite en massapubliek zijn duidelijk van elkaar te onderscheiden,
maar de relatieve invloedspositie van bijvoorbeeld de politieke partijen
en adviescolleges is moeilijker in te schatten op de schaal mind ermächtigmeermachtig. Hoe dan ook, onze hypothesen hebben niet alleen betrekking op het onderscheid tussen massa en elite, maar meer algemeen op
het onderscheid tussen mindermachtigen en meermachtigen. Dus ook
het onderscheid tussen aandachtig publiek en informele elite is een
onderscheid tussen mindermachtigen en meermachtigen. Het tamelijk
grove onderscheid tussen massa en elite zal in dit onderzoek echter de
meeste aandacht krijgen.
Aan het eind van de komende paragrafen 2.2 en 2. 3, zullen we nadere
specificaties geven van het begrip macht.

2.2 Het filteringsproces
De nieuwswaarde van het negatieve
Bij de bespreking van het experiment in paragraaf 1.2 werd de vraag
gesteld of de mindermachtigen in dat experiment misschien een vertekend
beeld kregen van de tegenpartij omdat de meermachtigen vooral
negatieve informatie over de tegenpartij doorgaven. Daarop inhakend
stellen we ons de vraag: Kan het zijn dat vooral de slechte gedragingen
van de partijen

in het inter statelijke verkeer nieuwswaarde hebben ?
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Zijn het de gebeurtenissen en gedragingen die zich gemakkelijk lenen
voor negatieve interpretaties, die in het massacommunicatiesysteem
van een nationale samenleving benadrukt worden ?
Indien dat het geval is, dan is de informatie over het gedrag van staten
aan de inputzijde van het massacommunicatiesysteem relatief
gevarieerd en aan de outputzijde relatief eenzijdig en negatief van
inhoud. De volgende informatieontvanger krijgt zo een vertekend beeld
van de gebeurtenissen op het internationale toneel. Zijn informatie
stemt hem somber en hij krijgt een negatief beeld van de actoren in het
internationale gebeuren. Zijn negatieve beeld kan hij niet relativeren
want negatieve informatie domineert in zijn kennispakket.
Östgard (1965) oppert de gedachte dat het sensationalisme één der
factoren is die op de informatievoorziening een niet te verwaarlozen
invloed heeft. In zijn artikel: "Factors influencing the flow of news",
citeert hij verscheidene onderzoekers die zich, al dan niet op basis
van onderzoek, uitspreken over het sensationele karakter van het nieuws.
De aandachttrekkende onderwerpen die daarbij de revue passeren zijn
onder meer: onvoorspelbare, niet-norifiale, amusante, opwindende,
zorgelijke, smartelijke en controversiële gebeurtenissen. Ze gaan over
strijd, geweld, buitensporige gebeurtenissen, propaganda-overwinningen of -verliezen, scheldpartijen, bloedvergieten, instabiliteit enzovoorts,
enzovoorts. In deze lijst domineren de negatieve gebeurtenissen
waarachter men gemakkelijk boosaardige bedoelingen bij de betrokkenen
kan veronderstellen of andere minder goede eigenschappen. Hoewel:
het is evengoed mogelijk dat op grond van overwegend negatieve informatie een zwart-wit stereotypering ontstaat waarin sommige landen de
rol van onschuldige krijgen toebedeeld en andere landen de last moeten
dragen van alles wat verkeerd is gegaan. De filtering van informatie kan
dus ook zwart-wit stereotyperingen in de hand werken en vriend-vijandbeelden versterken.
Het artikel van Laulicht (1965)

over "Public opinion and foreign

policy" verschaft materiaal dat ons van pas komt in de theorievorming.
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opinieleider

Laulicht doet in dat artikel verslag van een opinie-onderzoek onder de
Canadese bevolking. Aan verschillende representatieve groepen uit de
Canadese bevolking werden in dat onderzoek vragen gesteld over de
spreiding van kernwapens, over bewapening en ontwapening, over
ê

coëxistentie met of strijd tegen de communistische landen, over de
Verenigde Naties, buitenlandse hulp enzovoorts. In het onderzoek
werden vier verschillende niveau's onderscheiden:
1 Parlementsleden
2 Leidinggevende vakbondsfunctionarissen
3 Leidinggevende zakenlieden
4 De doorsneekiezer.
De laatste groep werd in drie categorieën onderverdeeld: de franstaligen, de engelstaligen en de goedgeihformeerden. De goedgeihformeerden
zijn zij die voor het doorsneekiezers bestand relatief goed geïnformeerd zijn over allerlei personen, instellingen enzovoorts op het terrein
van de buitenlandse politiek. De voor ons relevante vergelijking is de
vergelijking tussen de groep parlementsleden en de groep goedgeihformeerde kiezers. We mogen aannemen dat de groep parlementsleden
dichter bij de inputzijde van het massacommunicatie staan dan de groep
goedgeihformeerde kiezers.
geihformeerde

parlementsleden

kiezers
een sterke voorkeur
voor "overwinning"

20%

0%

een voorkeur
voor "overwinning"

19%

4%

ambivalent
een voorkeur
voor coëxistentie
een sterke voorkeur

25%

23%

20%

40%

voor coëxistentie

16%

33%

100%

100%

*) Laullcht li Strooit. 1968- 17 ρ (chi kwadraat) kleiner dan l'i
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De antwoordverdeling laat zien dat het goedgeihformeerde publiek meer
krijgslust vertoont dan de groep parlementsleden.
Uit de eerste verslaggeving van het onderzoek lichten we nog een
duidelijk sprekend voorbeeld:
Het Westen zou alle stappen moeten ondernemen om het communisme
te verslaan, zelfs al zou daarmee een nucleaire oorlog geriskeerd
worden.
de "doorsnee
kiezer"

parlements

mee eens

42%

13%

mee oneens

47%

weet het niet

11%

81%
6%

100%

100%

leden.

*)

Uit deze gegevens blijkt dat de mindermachtigen aanzienlijk vijandiger
tegenover de communistische landen staan dan de meermachtigen.
Maar het materiaal roept veel vragen op. In de eerste plaats blijkt uit
de gegevens een grotere vijandschap bij de mindermachtigen tegen het
communisme, maar hoe is hun houding tegenover de landen van WestEuropa ? Staan de mindermachtigen ook vijandiger tegenover de landen
in West-Europa ? Bovendien: de groep parlementsleden en de groep
kiezers zullen in veel opzichten van elkaar verschillen, qua opleidings
niveau, inkomen, beroep, betrokkenheid bij de politiek, om maar enkele
factoren te noemen. In hoeverre spelen al deze factoren een rol in de
houding jegens andere landen ?
Een experiment van Druckman (1968) geeft ruime mogelijkheid tot
theoretische speculatie over ons onderwerp, zonder dat we rekening
hoeven te houden met factoren als opleidingsniveau, kennis, betrokken
heid, beroep enzovoorts, maar waarbij het proces van informatie
overdracht mogelijk wel een belangrijke rol speelt.
•) Paul It I aullchl 1963 19 ρ (chi kwadraat) kleiner Нал 1 De groep \an deomneckcl'oi 3 bestaat uil 7оче1 ftuedgelhiormccrden als minder good gclhlormeerden
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Het door Druckman uitgevoerde experiment betreft een gesimuleerd
internationaal systeem. De besluitvormers in een land worden gerepre
senteerd door: een Central Decision Maker (CDM), een External Decision
Maker (EDM), een Internal Decision Maker (IDM) en een Aspiring
Decision Maker (ADM), respectievelijk de regeringsleider, de minister
van buitenlandse zaken, de minister van buitenlandse zaken, de minister
van defensie en de oppositieleider.
Uit het volgende staatje blijkt hoe de besluitvormers in dit experiment
oordelen over het eigen land, hun bondgenoten en hun vijanden *)
eigen land

bondgenoot

vijand

CDM regeringsleider

+22

- 12

-

9

EDM buitenlandse zaken

- 212

+97

+115

IDM defensie

+80

- 28

- 50

ADM oppositie

+ 122

- 56

- 55

In de vergelijkingen tussen de verschillende besluitvormers spelen de
eerder genoemde factoren als opleidingsniveau, beroep enzovoorts geen
rol. In de opzet van het experiment is althans getracht dergelijke factoren
constant te houden of de invloed ervan te randomiseren. Desalniettemin
zal blijken dat naar aanleiding van een relatief eenvoudige en gecontro
leerde setting waarin het experiment van Druckman plaatsvindt, nog tal
van theoretische speculaties mogelijk zijn. We laten allereerst de
overwegingen van Druckman zelf de revue passeren en geven daarna zelf
nog enkele verklaringen voor zijn bevindingen.
De status in de groep
In de eerste plaats noemt Druckman de leertheorie. De leertheorie
voorspelt dat personen die een hoge status hebben binnen de groep, een
meer ethnocentrische houding vertonen dan personen die een lage status
hebben. Hij verwijst in dat verband naar Buchanan & С an trill, 1953;
Guetzkow, 1955 en Rosenblatt, 1964. Rosenblatt geeft de volgende hypo•) De cijfers In de tabel ке еп ас oordelen weer op de poslllcf-nejïaiief dimensie

De

цецсм^пз van Drmkman pi cacnieren wc hier op een enlgzins gcuij7indc manier In
Druck m a n ' s presentatie hebben de * tekena betrekking op пскаІІе\е oordelen en de tekens op p o s i t i v e oordelen

In de hier Representeerde tabel hebben we \ o o r de

duidelijkheid de tekens verwisseld

De cijfers in de label zijn hier met een factor

1000 \crmeniK\uldi([d ν е е г к с ц с * e n , ook \ o o r de duidelijkheid
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these: "Nationalism and ethnocentrism are greater the greater the
tangible rewards, perceived tangible rewards or expected tangible
rewards associated with the in-group and with loyalty to it/от the less
are the tangible rewards, perceived tangible rewards or expected tangible
rewards associated with out-groups, with friendliness to out-groups, or
with other forms of social organization", (op. cit. : 132).
Volgens deze hypothese zou de regeringsleider in het experiment van
Druckman een meer ethnocentrische houding moeten vertonen dan
bijvoorbeeld de oppositieleider. Uit het bovenstaande staatje valt op te
maken dat dat niet het geval is. Als tweede hypothese noemt Druckman
de "statu s-giving" hypothese; hij verwijst daarbij naar Emerson (1962)
en Thibaut & Kelley (1959). " . . . 's tatù s-giving' used by lower status
members for making the most needed members most dependent on the
group for rewards they could not get elsewhere. The use of this power
mechanism might serve to make the most important members (e. g. С DM)
most loyal to the group". Evenals de vorige hypothese krijgt deze
hypothese geen .steun op grond van Druckman' з gegevens. Het is degene
die op de laagste sport van de statusladder staat (ADM of oppositieleider)
welke het meest ethnocentrisch is.
De gegevens zijn wel min of meer in overeenstemming met de "status
mobiliteit" hypothese. Deze hypothese afkomstig van Homans (1961) en
Sherif & Sherif (1953) houdt in dat iemand zich al "paaiend" een weg baant
naar hogere posities in de statushiërarchie. Lof voor de eigen groep en
een negatief oordeel over andere groepen is zo het middel om omhoog te
klimmen. Deze hypothese verklaart echter niet waarom de EDM, de
minister van buitenlandse zaken in Druckman's experiment zo uitzonderlijk negatief oordeelt over de eigen groep en zo positief over de
bondgenoot en vijand. Ook de hypothese dat een gebrek aan status in de
eigen groep gecompenseerd wordt door een "vociferous ethnocentrism"
(Rosenblatt, 1964) kan de houding van de External Decision Maker niet
verklaren.
De "equal-status-contact" hypothese geeft voor de houding van de External
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Decision Maker een wat meer bevredigende verklaring. Deze hypothese ,
ontleend aan Allport (1958), Berkowitz (1962), Hamblin (1962) en Homans
(1961), houdt in dat degene die de meeste contacten heeft met statusgenoten in de andere groepen, de minst ethnocentrische gevoelens
koestert.
Misschien, aldus Druckman, interpreteert de minister van buitenlandse
zaken het gedrag van andere landen in een gunstig licht tegenover zijn
teamgenoten, om zo concessies los te krijgen van deze landen, concessies die tot betere betrekkingen zullen leiden. Dit verklaart evenwel nog
niet waarom juist de man van buitenlandse zaken zo negatief denkt over
het eigen land. Ervaart hij de houding van zijn teamgenoten misschien
als een frustatie van zijn pogingen om de betrekkingen met de andere
landen te verbeteren ?
Er is ook een triviale verklaring voor het gedrag van de minister van
buitenlandse zaken. Deze verklaring stoelt op het type experiment waarvan
Druckman gebruik maakt. Deze experimentele techniek houdt in dat hij,
de minister van buitenlandse zaken, er belang bij heeft om bondgenootschappen aan te gaan met andere landen. Wanneer hem dat lukt, dan
heeft hij daarmee kans en zijn verhoogd om in functie te blijven *). De
minister van buitenlandse zaken zou zich dus zelf in de wielen rijden
wanneer hij een negatieve houding zou aannemen tegenover andere landen.
Informatie
Een mogelijke verklaring voor Druckman's gegevens is ons inziens, dat
in de informatie-overdracht van zender naar ontvanger,negatieve informatie geaccentueerd wordt. Degene die in het communicatieproces de
positie van ontvanger heeft zal daarom negatiever of minder positief
oordelen over de besproken persoon of groep, dan de zender.
Dat negatieve informatie zwaarder weegt dan positieve informatie blijkt
uit een studie van Kanouse en Hanson (1971). Dezen laten aan de hand
van verscheidene onderzoeken zien, dat zowel in de meningsvorming over
personen waarover positieve en negatieve informatie beschikbaar is, als
*) Zie bijvoorbeeld de uiteenzetting van Alker (1969) over de Inter-NationSlmulaIIon. Hij beschrijft daarin de experimentele techniek waar ook *
Druckman gebruik \an maakt
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in de besluitvorming waarin voor- en nadelen tegen elkaar moeten
worden afgewogen, negatieve informatie (of nadelen) zwaarder weegt
dan positieve informatie (of voordelen).
Dit pleit voor de tot dusverre gevolgde gedachtengang dat in de informatieoverdracht negatieve informatie ook zwaarder telt.
Maar we kunnen ook de hypothese aannemelijk maken dat onder bepaalde
voorwaarden positieve informatie eveneens benadrukt kan worden in de
informatie-overdracht. We beredeneren deze hypothese aan de hand van
een theorie van Jones & Davis (1965). Jones & Davis formuleren in deze
theorie de condities waaronder het gedrag van personen iets zegt,
informatie bevat, over de bedoelingen en dieper liggende eigenschappen
die daarachter steken. Zij stellen: "The more distinctive reasons a
person has for an action, and the more these reasons are widely shared
in the culture, the less informative that action is concerning the
identifying attributes of the person" (op. cit. : 228). Dus : naarmate
iemand meer redenen voor zijn gedrag zou kunnen hebben en naarmate
deze redenen meer algemeen geaccepteerde redenen zijn, des te minder
zal een waarnemer conclusies kunnen trekken over de "werkelijke"
reden. Een waarnemer kan met dat soort gedrag alle kanten uit. Maar,
naarmate iemand minder verschillende reden voor zijn gedrag kan
hebben en naarmatfe deze redenen minder "standaard" zijn in de cultuur,
des te meer zegt dat gedrag iets over de "werkelijke" reden die er
achter steken.
Volgens Jones & Davis zal een waarnemer dan ook des te extremer oordelen naarmate het gedrag van de betrokken persoon meer uitsluitsel
geeft over zijn "werkelijke" bedoelingen.
De richting waarin het oordeel gaat, positief of negatief, wordt bepaald
door wat het betrokken gedrag voor de waarnemer zelf betekent. Is dat
gedrag gunstig voor de waarnemer dan zullen extreme oordelen extreem
positief zijn; is dat gedrag ongunstig voor de waarnemer, dan zullen
extreme oordelen van de waarnemer extreem negatief zijn.
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We passen deze theorie toe op ons onderwerp en onderscheiden twee
situaties.
In de ene stiuatie voert een ander land een beleid dat afwijkt van wat
men op grond van impliciete of expliciete gedragscodes normaal vindt;
bovendien heeft dat beleid negatieve gevolgen voor eigen land. Een
voorbeeld hiervan is een situatie waarin een EEG-partner in strijd
handelt met een overeengekomen verdrag of met onuitgesproken verwachtingen en gedragscodes en daarmee de belangen schaadt van het land
waartoe men als "waarnemer" behoort.
Wanneer een land zo in negatieve zin afwijkt van wat norm is, zal men
als "waarnemer" de neiging vertonen (volgens Jones & Davis) om het
negatieve een voorgrondkarakter te geven in de schatting van de "ware"
bedoelingen die achter dat beleid steken en bijvoorbeeld spreken van
brute machtsaspiraties of machtsmisbruik. Wanneer men over het beleid
van het betrokken land bericht doet aan anderen zal deze negatieve
informatie een voorgrondkarakter krijgen, want dat is "echte" informatie,
dat is nieuw, dat zegt iets over de "ware" bedoelingen. Het resultaat is
dan dat ontvangers uiteindelijk eenzijdiger geïnformeerd zijn dan
zenders; en wel eenzijdiger negatief.
In de andere situatie wijkt het beleid van een bepaald land eveneens af
van wat norm is, maar nu heeft dat beleid gunstige gevolgen voor eigen
land. In de informatie-overdracht zal het filteringsproces nu in het
voordeel van de positieve informatie werken en ontvangers in het communicatieproces zullen nu eenzijdiger positief geïnformeerd zijn dan zenders.
Het is denkbaar dat dit laatste geval relatief weinig voorkomt; men kan dan
verwachten dat de houding van de ontvangers in het communicatieproces
(bijvoorbeeld het massapubliek) tegenover andere landen doorgaans
negatiever is dan de houding van de zenders (bijvoorbeeld de elitegroepering) .
Daardoor kan de indruk ontstaan dat de instelling van de ontvanger altijd
meer negatief en nationalistisch is dan de houding van de zender.
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Het filteringsproces dat we hierboven beschreven, is op te vatten als
een specificatie van het informatie-transformatie-proces dat Allport en
Postman in hun "Psychology of Rumor" (1948) beschreven. In feite
heeft hun theorie model gestaan voor de hierboven ontwikkelde gedachtengang.
In de theorie van Allport en Postman wordt de hypothese geformuleerd
dat de complexiteit van informatie over een stlmuluspatroon afneemt,
naarmate de informatie over deze stimulus meerdere achtereenvolgende
posities in een communicatienetwerk passeert. Deze reductie van
complexiteit wordt toegeschreven aan in hoofdzaak drie processen nl. :
"leveling", "sharpening" en "assimilation". "Leveling" heeft betrekking
op het weglaten van details uit het stimuluspatroon. "Sharpening"
daarentegen verwijst naar een proces waarbij details in het stimuluspatroon juist geaccentueerd worden. Deze beide processen worden door
Allport en Postman herleid tot het zgn. assimilatieproces: afzonderlijke
elementen in het stimuluspatroon worden vervangen door één attribuut
van meer algemene aard of worden zo gerangschikt dat ze als specificatie van een dominant attribuut in het stimuluspatroon kunnen worden
opgevat. Ook heeft dit assimilatieproces betrekking op de neiging om de
verschillende elementen zo te ordenen dat er een grotere samenhang,
betekenis en volledigheid gaat ontstaan in het stimuluspatroon.
Het elimineren en accentueren van details in het stimuluspatroon, resp.
"leveling" en "sharpening", kan dan opgevat worden als resultante van
dit assimilatieproces
Eerste variant van de extremiteitstheorie
Met deze abstrahering besluiten we de gedachtengang rond het filteringsproces. We geven het eindresultaat van deze gedachtengang weer in twee
aannames:
Aanname 1 Mindermachtigen in een nationale samenleving zijn eenzijdiger
geïnformeerd dan meermachtigen.
Aanname 2 Deze eenzijdige geihformeerdheid ontstaat doordat m e e r -
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machtigen een verhoudingsgewijs vereenvoudigde voorstelling over
andere landen presenteren aanmindermachtigen.
Het begrip macht krijgt in dit verband de specifieke betekenis van informatiemacht. Informatiemacht houdt in dat men als meermachtige over
de mogelijkheid beschikt naar eigen inzicht te beslissen welke informatie
de mindermachtige krijgt: ware of onware, volledige of onvolledige,
feitelijke of geïnterpreteerde informatie.
Wat we nu in de allereerste plaats willen weten is of eenzijdige geihformeerdheid inderdaad leidt tot extremiteit in de meningsvorming over
andere landen. En ook willen we weten of mindermachtigen zich inderdaad
extremere meningen vormen over andere landen dan meermachtigen.
We toetsen dan ook de volgende twee hypothesen:
Hypothese 1 Naarmate men eenzijdiger is geïnformeerd over andere
landen neemt men tegenover deze landen een meer extreme houding aan.
Hypothese 2 Mindermachtigen in een nationale samenleving nemen een
meer extreme houding aan tegenover andere landen dan meermachtigen.
Ondersteuning van de beide hypothesen betekent dat de extremiteit zich
inderdaad voordoet bij mindermachtigen en samenhangt met eenzijdigheid.
Dat is dan een aanmoediging om in een nader onderzoek de aannames te
gaan toetsen over de oorzaak van eenzijdigheid in het informatieaanbod
aan mindermachtigen.

2. 3 Actieve en passieve houdingen
In deze paragraaf presenteren we theoretisch en empirisch materiaal om
twee andere aannames van de extremiteitstheorie te onderbouwen. De
eerste aanname is dat een eenzijdige instelling tegenover andere landen
toeneemt naarmate men over minder macht in eigen land beschikt. De
tweede aanname is dat die eenzijdigheid van instelling ontstaat door de
betrekkelijk passieve rol die een geringe hoeveelheid beslissingsmacht
met zich meebrengt.
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Passiviteit en eenzijdigheid
Rosenblatt (1964), wiens artikel:"Origins and effects of group ethnocentrism. and nationalism" we eerder geciteerd hebben, noemt ook
motivationele en cognitieve factoren ter verklaring van ethnocentrisme
en nationalisme. Eén van de door hem genoemde hypothesen is: "People
tend to simplify the world by placing the world's innumerable stimuli
into a finite number of categories . The tendency is especially apparent
when relatively incomplete knowledge about the object of interest exists
(Cambell, 1965). Such a tendency is represented in part by ethnocentrism
or nationalism, which provides categories into which one can conveniently place all individuals encountered" (op. cit. : 135). Volgens deze
hypothese versterkt onwetenheid ethnocentrische en nationalistische
tendenzen. Nu zijn er gegevens die erop wijzen dat de mindermachtigen
in een nationale samenleving over minder kennis beschikken dan de
meermachtigen en ook meer ethnocentrische en nationalistische tendenzen vertonen dan de meermachtigen. Zo blijkt uit een onderzoek van
Galtung (1969) dat de hoeveelheid kennis over de buitenlandse politiek
en aanverwante zaken afneemt naarmate de afstand tot het machtscentrum
in een nationale samenleving groter is. En Laulicht (1965) constateert
dat parlementsleden meer afweten van de buitenlandse politiek dan de
groep overigens goed geihformeerde, maar minder invloedrijke kiezers.
Onderzoeken van Seeman (Seeman & Evans, 1962; Seeman, 1963 en
Seeman, 1966) laten zien dat de kennisverwerving op een bepaald gebied
ontmoedigd wordt door een besef van machteloosheid. Seeman: "It is
commonplace for masstheorists similary to argue that the bureaucratized and isolated individual in contemporary society becomes convinced
of his own powerlessness and, as a result, turns his attention away from
control-relevant learning; he becomes apathetic and uninformed in political affairs and generally inattentive to knowledge that bears upon his
performance" (Seeman, 1966, 355). De door Seeman in zijn onderzoeken
geconstateerde relatie tussen machteloosheidsgevoelens en de verwerving
van politieke kennis blijft overeind, ook wanneer de invloed van factoren
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als opleidingsniveau, inkomen, beroepsprestige, leeftijd en statusmobiliteit geëlimineerd wordt. De stelling van Seeman is dat het besef van
machteloosheid verminderd wordt wanneer men actiever betrokken is
bij organisaties op maatschappelijk gebied. Neal & Seeman (1964) tonen
in een onderzoek ook aan dat georganiseerde arbeiders zich minder
machteloos voelen dan de ongeorganiseerde arbeiders. Seeman vindt in
een later onderzoek (Seeman, 1966) dat verband opnieuw: de georganiseerde voelen zich minder machteloos dan de ongeorganiseerden, en van
de georganiseerden voelen de bestuurderen van arbeidsorganisaties
zich minder machteloos dan de gewone leden.
Het verband tussen het meermachtig en mindermachtig zijn (of zich zo
te voelen) met onwetenheid en simplistisch denken ligt ingebed in een
complex van samenhangen. Het is moeilijk om uit dit netwerk van
samenhangen een eenduidige causale lijn te lichten.
Erbe (1964) heeft daartoe een poging ondernomen. Allereerst constateert
hij dat er een verband is tussen socio-economische status en politieke
participatie: hoe hoger de status, des te hoger is het niveau van politieke
participatie. Erbe baseert zich daarbij op 18 verschillende studies op
dat gebied. Ook constateert hij een verband tussen politieke participatie
en vrijwillige participatie aan organisaties op maatschappelijk gebied:
hoe hoger het niveau van politieke participatie, des te hoger ook het
niveau van participatie aan maatschappelijke organisaties. Erbe baseert
zich hier op een totaal van 14 studies. Tenslotte constateert hij ook een
verband tussen socio-economische status en participatie aan maatschappelijke organisaties: hoe hoger de socio-economische status, des te
hoger ook het niveau van participatie aan maatschappelijke organisaties.
Deze samenhang is terug te vinden in meer dan 20 studies. De driehoek
van verbanden wordt gecompliceerd doordat Erbe ook het begrip
"aliënatie" invoerd. Aliënatie *) of vervreemding, blijkt samen te hangen
met politieke participatie: naarmate iemand zich meer vervreemd voelt,
is zijn niveau van politieke participatie ook lager. Verder blijkt uit
verschillende onderzoeken: naarmate een persoon een lagere socio-
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economische status heeft, of naarmate hij een lager niveau van maatschappelijke participatie vertoont is zijn gevoel van vervreemding
sterker. In een door Erbe zelf uitgevoerd onderzoek, tracht hij enige
causale orde op zaken te stellen in dit complex van verbanden. Hij
concludeert tenslotte: "My analysis that alienation as well as political
participation, is an effect of socio-economic status and organizational
involvement... " (op. cit. : 213).
Al de hierboven genoemde studies geven voedsel aan de veronderstelling
dat de mindermachtigen in een nationale samenleving zich in politiek
opzicht passief opstellen, terwijl de meermachtigen naar verhouding
veel actiever zijn. Het gebrek aan kennis op politiek gebied bij de
mindermachtigen, maakt waarschijnlijk deel uit van hun relatief passieve
houding, die verder gekarakteriseerd wordt door een laag niveau van
participatie aan organisaties op verschillende gebieden.
Deze naar verhouding passieve instelling van de mindermachtigen kan
de neiging in de hand werken om op een simpele en eenzijdige wijze het
terrein van de buitenlandse politiek te bezien, terwijl de naar verhouding
actieve instelling van de meermachtigen een meer cognitieve activiteit
vereisende, veelzijdige, complexe bena'dering van dat gebied stimuleert.
"Simplisme" en ethnocentrisme
Maar hoe houdt nu een en ander verband met ethnocentrisme en
nationalisme ? En meer specifiek: wat is de betekenis van deze
theorieën en gegevens in verband met positieve en negatieve houdingen
jegens andere landen ?
Aan het begin van deze paragraaf citeerden we de hypothese van Rosenblatt (1964) over de samenhang tussen simplistisch denken en
ethnocentrische en nationalistische sentimenten. De gedachte van
Rosenblatt was, dat ethnocentrisme en nationalisme opgevat kunnen
worden als uiting van de neiging tot simpele positief - negatief, zwart-wit
stereotyperingen. De gegevens die we citeerden wijzen alle in dezelfde
richting: de tendens om een complex politiek gebeuren in simpele
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categoriseringen te vangen zal sterker aanwezig zijn bij de mindermachtigen in een nationale samenleving, dan bij de meermachtigen. Bij
de meermachtigen zal de tendens om in simpele positief-negatief en
zwart-wit categoriseringen te oordelen, worden afgeremd doordat in de
bepaling van hun opvattingen zoveel verschillende factoren een rol
spelen; hun oordelen zullen eerder gematigd zijn en omgeven met aarzeling.
Bij de mindermachtigen zal de rem op het simpele categoriseringen
minder zijn; hun oordelen zullen naar verhouding meer naar extreem
positieve of negatieve kant tenderen.
Is nu te verwachten dat de mindermachtigen meer ethnocentrisch zijn
dan de meermachtigen ? Nee, simpel denken leidt, zo nemen we aan,
niet zonder meer tot negatieve houdingen jegens andere landen en groepen.
We veronderstellen dat de neiging tot simpele catégoriseringen tot
extreem positieve of extreem negatieve oordelen over andere landen zal
leiden. De richting waarin de uiteindelijke oordelen gaan, wordt bepaald
door de vraag in hoeverre het gedrag van andere landen en groepen
wordt ervaren als een ondersteuning van de eigen waarden en doeleinden
of als een bedreiging ervan.
Is er sprake van een ondersteuning, dan zullen de oordelen in positieve
richting gaan, is er sprake van tegenkanting dan zullen de oordelen in
negatieve richting gaan.
Tweede variant van de extremiteitstheorie
We vatten de bovengenoemde overwegingen samen in twee aannames.
Om deze twee aannames te onderscheiden van de reeds eerder geformuleerde aannames in de vorige paragraaf nummeren we de aannames
hier als aanname 3 en aanname 4.
Aanname 3 Mindermachtigen in een nationale samenleving vertonen een
meer eenzijdige ihstelling tegenover andere landen dan meermachtigen.
Aanname 4 Deze verhoudingsgewijs eenzijdige instelling van mindermachtigen ontstaat omdat mindermachtigen een meer passieve rol hebben
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in de besluitvorming.
Het is wel duidelijk dat nu het begrip macht niet in de betekenis van
informatiemacht wordt gehanteerd, maar in de betekenis van beslissingsmacht. Beslissingsmacht houdt in dat men in de positie verkeert waarin
men kan beslissen over het lot van de groep.
Wat we nu willen weten is, of een eenzijdige instelling inderdaad
samenhangt met extremiteit in de meningsvorming. En ook willen we
weten of degenen die verhoudingsgewijs minder beslissingsmacht hebben
dan ook extremere houdingen vormen over andere landen. We formuleren
hier weer twee hypothesen. Beide hypothesen onderscheiden we van de
eerder genoemde hypothesen in de vorige paragraaf door ze door te
nummeren.
Hypothese 3 Naarmate men een eenzijdiger instelling heeft tegenover
andere landen, neemt men een meer extreme houding aan tegenover
deze landen.
Hypothese 4 Mindermachtigen nemen een meer extreme houding aan
tegenover andere landen dan meermachtigen.
Ook hier weer betekent een ondersteuning van de beide hypothesen aan
de hand van onderzoeksmateriaal een aanmoediging om ook de aannames
de status van hypothese te geven en in een vervolgonderzoek te toetsen.

2.4 Besluit
We hebben nu twee varianten van de extremiteitstheorie uitgeschreven.
Eén variant beschrijft een filteringsproces in de informatieoverdracht
van meermachtigen naar mindermachtigen en de daaruit resulterende
extremiteit in de meningsvoming van mindermachtigen.
De andere variant beschrijft hoe een geringe beslissingsmacht extreme
houdingen in de hand werkt.
Beide varianten zijn opgebouwd uit twee aannames en twee hypothesen.
De toetsing van de hypothesen zullen we in het volgende hoofdstuk aan
de orde stellen. Daar wordt beschreven hoe een zogenoemde experimen-
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tele simulatie wordt opgezet en de hypothesen worden getoetst.
Op dit punt aangekomen doet zich de vraag voor: waarom een experiment?
Waarom v/ordt niet in het veld-zelf gezocht naar veronderstelde relaties?
Immers, het empirisch materiaal uit het veld-zelf is niet overmatig
omvangrijk. Zou het niet zinvoller zijn eerst een nauwkeurige verkenning
in het veld-zelf uit te voeren alvorens te gaan experimenteren? Het
antwoord hierop is, dat het wel mogelijk is om verschillen tussen
meermachtigen en mindermachtigen te bestuderen in het veld-zelf, maar
in deze fase van theorievorming is het zinvol om eerst de theorie aan
een kritisch onderzoek te onderwerpen. In het veld-zelf is het moeilijk
experimenteren, de invloed van verschillende, niet ter zake doende
factoren, is moeilijk in te schatten, te elimineren of constant te houden.
Dat laatste is in het laboratorium gemakkelijker en minder kostbaar.
Het is in deze fase van theorievorming daarom zinvol om eerst in een
experiment de theoretische gedachtengang op zijn waarde te onderzoeken,
om daarna, beter voorbereid, met veldonderzoeken verder te gaan.
Voor een uitgebreide discussie over de keuze van onderzoekstechniek
en toepassing van verschillende onderzoekstechnieken in een bepaalde
volgorde, zij verwezen naar een artikel van McGrath: "Toward a
'theory of method' for research in organizations" (McGrath, 1968).
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HOOFDSTUK II
DE OPZET VAN HET EXPERIMENT

1 De afbeelding van de werkelijkheid in het laboratorium
De werkelijkheid is voor de sociaalwetenschappelijk onderzoeker een
terrein waar hij niet of nauwelijks mee kan experimenteren. Een
oplossing van deze moeilijkheid is: reproduceer de werkelijkheid in het
laboratorium en men kan er naar hartelust mee experimenteren.
Zo'n reproductie van de werkelijkheid in het laboratorium kan dan
verschillende vormen aannemen, variërende van zeer abstracte en
geformaliseerde modellen, die zich ervoor lenen om geheel in
rekenmachinetaai geformuleerd te worden, tot modellen die zeer dicht
bij de sociale werkelijkheid zelf staan.
In dit onderzoek zullen we voor de evaluatie van de hypothesen gebruik
maken van de zogenaamde experimentele simulatie. De eerste stap welke
wordt ondernomen bij de constructie van een voor experimenteren
geschikt simulatiemodel, is een versimpeling van het referentiesysteem.
Het referentiesysteem is dat deel van de sociale werkelijkheid waar de
theorie aan refereert: in ons geval is dat het internationale systeem van
nationale staten en de interne communicatie- en beslissingshiërarchie
van deze staten. De elementen en hun onderlinge relaties welke in de
theorie een rol spelen, worden in één model geplaatst: het simulatiemodel.
Dit simulatiemodel is een functionele representatie van het referentiesyteem omdat het gekozen is op grond van theoretische en experimentele
doeleinden.
Nadat het simulatiemodel is vastgelegd, wordt de volgende stap ondernomen: van het simulatiemodel worden verschillende toestanden nader
gespecificeerd. Deze toestanden zijn representaties van mogelijke
toestanden in het referentiesysteem. Ze worden gekozen om vergelijkingen
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tussen toestanden mogelijk te maken. Deze vergelijkingen zijn voor de
evaluatie van de hypothesen essentieel.
Als voorbeeld moge de variatie van inputcomplexiteit dienen, een
variatie die later in dit hoofdstuk gedetailleerd besproken zal worden.
In één conditie van het experiment krijgt de communicatiehiërarchie van
een gesimuleerd land complexe informatie over het beleid van gesimuleerde landen ingevoerd. In een andere conditie is deze informatie
relatief simpel. Een vergelijking tussen beide condities (toestanden) van
het systeem, stelt ons in staat om na te gaan of de meningsvorming
over andere landen afhankelijk is van de inputcomplexiteit. De feitelijke
vergelijkingen worden mogelijk gemaakt door een derde stap te ondernemen: het simulatiemodel, inclusief de verschillende toestanden krijgt
vorm in een "levensecht" sociaal minisysteem. En het aldus gerealiseerde sociale systeem geldt als representatie van het referentiesysteem.
De experimentele simulatie onderscheid zich van andere simulatietechnieken doordat ze ontworpen wordt speciaal met het oog op het maken
van vergelijkingen. Deze vergelijkingen zijn mogelijk om de hypothesen
te kunnen evalueren. Andere simulatietechnieken zijn er op gericht een
valide representatie te creëren van een bepaalde periode uit de
geschiedenis van een sociaal systeem. Of ze worden ontworpen met het
oog op het maken van predicties, het trainen van bepaalde vaardigheden
enzovoorts.
Voor een overzicht van de verschillende functies die de simulatietechniek kan vervullen verwijzen we naar de bundel: "Simulationen
Internationaler Prozesse" onder redactie van Kern & Rönsch (1972). In
een artikel van McGrath (1968) wordt de experimentele simulatie
vergeleken met veldonderzoeken, laboratoriumexperimenten en computersimulaties. Andere relevante literartuur is: Abelson (1968), Brody (1970),
en Guetzkow (1963).
Bij de constructie van een simulatiemodel en de realisering daarvan in
een sociaal systeem, worden verschillende aannames gemaakt.
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Hieronder zullen we verschillende stappen in de constructie van zo'n
sociaal systeem nader definiëren. In de dan volgende paragraaf
beschrijven we de concrete stappen van het referentiesyteem naar het
sociale minisysteem.

Homomorfe en isomorfe afbeeldingen
De verschillende fasen in de constructie van een sociaal syteem als
representatie van een ander sociaal systeem zijn: 1 De constructie van
een homomorfe representatie van het referentiesysteem. 2 De bepaling
van de verschillende toestanden van deze homomorfie. 3 De isomorfe
representatie van de homomorfie.
We ontlenen de definitie van een homomorfe representatie aan het werk
van Ashby (1965) en geven daartoe allereerst een definitie van een
isomorfe representatie: "The canonical representations of two machines
are isomorphic if a one-to-one transformation of the states (input and
output) of the one machine into those of the other can convert the one
representation to the other" (op. cit. : 97-98).
Wanneer we de term machine vervangen door sociale werkelijkheid, of
beter: sociaal systeem, dan zijn twee systemen isomorf wanneer beide
sociale systemen elkaar kunnen representeren. Een nog nauwkeuriger
beschrijving is, dat twee systemen isomorf zijn, wanneer het gedrag van
het ene systeem door middel van een transformatie identiek gemaakt
kan worden aan het gedrag van het andere systeem en wel zo, dat het ook
mogelijk is om met dezelfde transformatie de omgekeerde weg te
bewandelen en het gedrag van het andere systeem gelijk te maken aan het
gedrag van het eerstgenoemde systeem.
Een homomorfe representatie van de werkelijkheid kan nu als volgt
gedefinieerd worden: "Formally, if two machines are so related that a
many-one transformation can be found that, applied to one of the
machines, gives a machine that is isomorphic with the other, then the
other (the simpler of the two) is a homomorphism of the first" (op. cit. :
109).
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Wanneer twee sociale systemen a en b een homomorfe verwantschap
met elkaar hebben, dan houdt dat het volgende in: systeem a kan op
een bepaalde manier vereenvoudigd worden; elementen en relaties tussen
elementen kunnen worden weggelaten of door abstractie onder één
noemer geordend worden. Het resultaat van deze operaties is dan dat
het getransformeerde systeem a' isomorf is met systeem b. Systeem b
kan dan opgevat worden als een homomorfie van het oorspronkelijke
systeem a. Systeem a daarentegen, is noch een homomorfie, noch een
isomorfie van systeem b. Bepaalde systemen zijn overigens niet van
"nature" isomorf of homomorf. Ze zijn alleen isomorf of homomorf
onder een tevoren gespecificeerde operatie. Deze operatie kan een
eenvoudige "re-labeling" van variabelen, maar evengoed een zeer
complexe transformatie zijn.
De eerste stap in de constructie van een simulatiemodel, die we nu
moeten doen, is het ontwerpen van een homomorfe representatie. De
tweede stap bestaat uit het ontwerpen van verschillende toestanden van
deze homomorfe representatie. En de derde stap, welke bestaat uit de
concretisering van het model tot een levensecht sociaal systeem, is
het construeren van een isomorfie. Want de homomorfie en de
concretisering ervan zijn onderling isomorf.

Toestanden
Met "toestand" van een systeem wordt bedoeld: "Any well-defined
condition or property that can be recognized if its occurs again" (Ashby,
op. cit. : 25). Experimentele condities kunnen beschouwd worden als
verschillende toestanden van het simulatiesysteem. Deze experimentele
condities geven afbeeldingen van mogelijke toestanden van het referentiesysteem. Echter, alleen de toestanden op de onafhankelijke variabelen
worden opzettelijk gevarieerd. De toestanden op het systeem van
afhankelijke variabelen worden bestudeerd als een functie van toestanden
op het systeem van onafhankelijke variabelen. En die functie is onder-
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werp van theorievorming en experiment.

2 Het simulatiemodel
De eerste belangrijke vraag die bij het opzetten van het experiment
naar voren komt, is de vraag: hoe moet het experiment eruit zien
wanneer ik ernaar streef dat de in het experiment gevonden verschijnselen, de verschijnselen in de werkelijkheid zo dicht mogelijk benaderen?
Om dit streven te bevorderen moet de proefpersoon voor problemen
gesteld worden die vergelijkbaar zijn met de vraagstukken op het terrein
van de buitenlandse politiek.
Uit deze vraagstukken moeten we natuurlijk een keuze maken en de
vraagstukken die overblijven worden op vereenvoudigde wijze aan de
proefpersonen "aangeboden". Het resultaat van deze keuze is de volgende
lijst van vraagstukken:
Militaire veiligheid.
Kies ik voor bewapening, ontwapening of handhaving van de defensieinspanningen ?
Het coalitie vraagstuk.
Met welke tegenpartij ga ik in zee en welke rol speelt daarbij de
machtspositie van de tegenpartij en zijn opvattingen over veiligheid ?
Het allocatie-probleem.
Hoe verdeel ik de beschikbare middelen over militaire veiligheid,
welvaart en welzijn ?
Overheidsbemoeienis.
Hoe zie ik de verdeling tussen particuliere uitgaven en overheidsbestedingen ? Tot hoever moet de overheidsbemoeienis gaan ?
Deze hoofdproblemen met hun onderlinge verwevenheid en de samenhang
met vraagstukken op andere terreinen dan dat van de buitenlandse
politiek alleen, vormen de thema's waaromheen het experiment is
opgebouwd.
Het systeem van nationale staten wordt gerepresenteerd door een drietal
nationale staten met een simpele interne structuur. De verzameling van

74

productie-apparaten in een nationale samenleving wordt gerepresenteerd
door twee productie-apparaten in het model: één voor de productie van
civiele goederen en diensten en één voor de productie van militaire
goederen. De output van deze productie-apparaten wordt weergegeven
als het nationale inkomen. Het allocatieprobleem: de verdeling van de
beschikbare middelen over veiligheid, welvaart en welzijn, bestaat in
concreto uit de verdeling van het nationale inkomen over: herinvestering
en investering in de productie-apparaten, de particuliere sector, de
collectieve sector, de export en diversen.
In hoofdstuk VI: Technische details, paragraaf 2, wordt het gekozen
simulatiemodel tot in details weergegeven. Hier volstaan we met de
weergave in hoofdlijnen.

3 De meningsvorming binnen het simulatiemodel
Houdingen tegenover andere landen kunnen zich in extreem negatieve of
in extreem positieve richting ontwikkelen. Naar onze verwachting
zullen de houdingen zich in negatieve richting ontwikkelen wanneer de
tegenpartij de doeleinden en waarden van de eigen partij tegenwerkt of
belemmert. De houdingen zullen zich daarentegen in positieve richting
ontwikkelen wanneer de tegenpartij de doeleinden en waarden van de
eigen partij ondersteunt. Om de hypothesen over extremiteit te kunnen
toetsen dienen we dus in ons experiment de proefpersonen te confronteren met twee verschillende tegenpartijen: één tegenpartij die dwars
ligt en een dreiging vormt voor de eigen partij, en een tegenpartij die
vriendelijk gezind is en geen dreiging vormt voor de eigen partij.
Dit wordt gerealiseerd door twee van de drie landen in het experiment,
buiten medeweten van de proefpersonen om, te bezetten met rollenspelers.
Deze rollenspelers voeren een beleid dat van a tot ζ is vastgelegd in
gedetailleerde protocollen en voldoet aan de hierboven gestelde eisen:
één tegenpartij bewapent fors, stimuleert de economische groei en
onderbouwt dit beleid met de opvatting dat veiligheid alleen gerealiseerd
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kan worden door te streven naar macht; ondertussen beticht deze partij
de met proefpersonen bezette partij ervan kwaadwillend te zijn. De
andere tegenpartij is echter vriendelijk gezind en is van mening dat
veiligheid in de internationale verhoudingen bevorderd wordt door
ontwapening en een afremmen van de economische groei.
Beide tegenpartijen worden in het vervolg simpelweg aangeduid als
tegenpartij 1 en tegenpartij 2. De met proefpersonen bezette groep wordt
de experimentele groep genoemd. Een interessante vraag is of de
hypothesen over extremiteit ook geldig zijn voor situaties waarin de
tegenpartijen hun opstelling geheel veranderen. Om dit te onderzoeken is
het experiment zo opgezet dat het beleid van de tegenpartijen in de loop
der geschiedenis langzaam maar zeker in het tegendeel verandert.
Indien het begin van de geschiedenis geen overheersende rol speelt in
de interpretatie van het latere gedrag van de beide tegenpartijen, dan
moeten we vinden dat (extreem) positieve houdingen tegenover de aanvankelijk vriendelijk gezinde tegenpartij veranderen in (extreem)
negatieve houdingen; (extreem) negatieve houdingen tegenover de
aanvankelijk vijandig gezinde tegenpartij moeten dan veranderen in
(extreem) positieve houdingen.
Aan de houding van de proefpersoon worden twee hoofdcomponenten
onderscheiden: zijn oordeel over de intenties van de tegenpartijen en
de beleidsvoorkeuren van de proefpersoon. Binnen elke component
wordt onderscheid gemaakt tussen de positiviteit-negativiteit van zijn
houding, de extremiteit van zijn positieve of negatieve houdingen en
tenslotte de zekerheid waarmee de proefpersoon ziin houding bepaalt.
Zo ontstaat een reeks van 6 aspecten:
1 De positiviteit-negativiteit van het oordeel over de tegenpartijen
2 De extremiteit van de positieve of negatieve oordelen
3 Het vertrouwen in het eigen oordeel
4 De positiviteit-negativiteit in het beleid tegenover de tegenpartijen,
dwz. de mate waarin men toenadering zoekt of een harde opstelling kiest.
5 De extremiteit van de positief of negatief getinte beleidsvoorkeuren
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6 Het vertrouwen dat men heeft in het beleid dat men wil voeren.
Omdat het experiment een tijdsduur omvat van 6 uren is de mogelijkheid
gegeven meerdere malen achtereenvolgens de houding van de
proefpersonen te meten. Eventuele veranderingen die zich voordoen in
de houdingen van de proefpersonen worden geregistreerd door middel
van 6 metingen die met regelmatige tussenpozen worden verricht.
In deze reeks van 6 metingen wordt gezocht naar de eventuele aanwezigheid van 6 verschillende trends.
Zo worden bijvoorbeeld van de positiviteit in het oordeel de volgende
kenmerken bepaald: het gemiddelde en de lineaire, quadratische,
cubische, quartische en quintische trend. Tevens wordt van al deze
trends nagegaan of ze voor de twee tegenpartijen verschillend verlopen;
daardoor wordt het aantal van 6 analyses verdubbeld. De analyse
herhalen we voor elk van de 6 aspecten in de houding van de proefpersoon. Dus ook voor extremiteit, zekerheid enzovoorts. Zo verwerven
we in totaal 6 x 2 x 6 gegevens over de houding van de proefpersoon
tegenover zijn tegenpartijen.
In hoofdstuk IV wordt aan de hand van deze analyse uitvoerig beschreven
hoe de proefpersonen het doen en laten van de andere landen ervaren.
Deze beschrijving vormt dan de achtergrond van hoofdstuk V. In dat
hoofdstuk wordt geanalyseerd in hoeverre de experimentele variaties
effect hebben op de houding van de proefpersonen.
Over de experimentele variaties handelt ook de nu komende paragraaf.

4 Experimentele variaties
Door de eenzijdigheid in het beeld over de tegenpartijen te variëren
kunnen we toetsen of eenzijdigheid tot extreme houdingen leidt.
We formuleerden hierover twee hypothesen. Hypothese 1 uit de eerste
variant van de extremiteitstheorie luidt: Naarmate men eenzijdiger is
geihformeerd over andere landen, neemt men tejgenover deze landen een
meer extreme houding aan. Hypothese 3 uit de tweede variant van de
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extremiteitstheorie luidt: Naarmate men een eenzijdiger instelling heeft
tegenover andere landen, neemt men een meer extreme houding aan
tegenover deze landen.
Veelzijdigheid-eenzijdigheid van informatie krijgt, in aansluiting op de
literatuur, ook de benaming "complexiteit-simpliciteit van informatie".
De wijze waarop we deze factor zullen variëren wordt beschreven in de
komende paragraaf 4 . 1 .
Veelzijdigheid-eenzijdigheid van instelling krijgt, eveneens in aansluiting
op de literatuur, tevens de benaming "complexiteit-simpliciteit van
cognitieve structuur". Over deze factor meer in paragraaf 4.2.
In paragraaf 4. 3 tenslotte, beschrijven we hoe we informatiemacht en
beslissingsmacht variëren om de betreffende hypothesen over de
relatie tussen machtspositie en extremiteit te evalueren.

4 . 1 Veelzijdige en eenzijdige informatie
De complexiteit-simpliciteit van informatie definiëren we als volgt:
Informatie over andere groepen is complex wanneer daarmee "een
veelheid van verschillende, niet met elkaar samenhangende, eventueel
zelfs strijdig lijkende bedoelingen en daaruit voortvloeiende beslissingen
wordt" beschreven.
Informatie is simpel wanneer daarmee
"een enkel algemeen streven, geconcretiseerd in onderling samenhangende, niet strijdige bedoelingen en daaruit voortvloeiende beslissingen"
wordt beschreven.
De wijze waarop complexe-simpele informatie wordt gedefinieerd en
experimenteel gevarieerd, is in grote trekken analoog aan de wijze
waarop Bieri c. s. (1966) dat deden in een onderzoek naar clinische en
sociale oordeelsvorming*).
Het probleem dat we nu moeten oplossen i s , hoe we de proefpersonen
een veelzijdig of eenzijdig beleid van zijn tegenpartijen kunnen
voorschotelen.

·) Zie hierover mei namerteрагакгадГ o\er "Information tranamisalon and
slimulua dlmenalonallt)" (op dl . 63)
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rollenspelers

Daartoe wordt als volgt tewerk gegaan.
In totaal worden er 48 simulaties uitgevoerd (een simulatie is een
enkele uitvoering van het simulatiemodel). In de helft van deze simulaties
krijgen de proefpersonen een veelzijdig beeld van hun tegenpartijen.
Naast de opvatting die hun tegenpartijen hebben over de veiligheid in de
internationale verhoudingen, koesteren ze nog meer opvattingen over
andere politieke kwesties van buitenlands of binnenlands politieke aard.
Het geheel van opvattingen en de daarbij horende politiek geeft een
veelzijdig beeld van de tegenpartijen.
In de andere 24 simulaties krijgen de proefpersonen een eenzijdig beeld
van hun tegenpartijen voorgeschoteld. De rollenspelers dragen er zorg
voor dat vooral de opvattingen over veiligheid in de internationale
verhoudingen naar voren worden gebracht. Deze opvattingen domineren
op een eenzijdige wijze álle vraagstukken van buiten- en binnenlandse
politiek beleid; andere inzichten komen er niet aan te pas.
Voor een gedetailleerde beschrijving van het verschil tussen complexe
en simpele informatie zij verwezen naar hoofdstuk VI: Technische
details,paragraaf 4 . 1 .

4.2 Veelzijdige en eenzijdige instelling
De tweede vorm van veelzijdigheid - eenzijdigheid die betrekking heeft
op de instelling waarmee informatie wordt ontvangen, heeft de benaming
"complexiteit -simpliciteit van cognitieve structuur". De definitie van
dit type veelzijdigheid - eenzijdigheid ontlenen we aan Bieri с s. (1966).
Bieri definieert "cognitieve complexiteit - simpliciteit" als:
het aantal functioneel onafhankelijke dimensies
dat een persoon gebruikt in zijn beoordeling
van sociale stimuli.
In het verband van óns onderzoek hanteren we de definitie:
het aantal verschillende invalshoeken dat
een persoon gebruikt in zijn beoordeling
van politieke situaties.
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De kwestie is nu hoe we de veelzijdigheid - eenzijdigheid van de
proefpersonen kunnen bepalen. Om hiervoor een oplossing te vinden is
als volgt te werk gegaan.
Bieri (1966) heeft een test ontworpen waarmee "complexiteit-simpliciteit van cognitieve structuur" wordt gemeten in de door hem bedoelde
betekenis. Deze test is door ons in het Nederlands vertaald, de in de
tekst gehanteerde begrippen zijn overgeplant naar politieke situaties
(zie voor details van de hier beschreven procedure hoofdstuk VI:
Technische details, paragraaf 4.2). Voorafgaande aan het experiment
werden ruim duizend eerstejaars studenten gevraagd deze test in te
vullen en van deze ruim duizend invullers werden twee groepen
uitgekozen. De helft van alle simulaties wordt nu bezet door proefpersonen die volgens deze test het meest "complex" zijn, de andere helft
van de simulaties wordt bezet door proefpersonen die het meest "simpel"
zijn. De overige invullers van de test werden niet voor deelname aan
het experiment uitgenodigd.
Tussentijds overzicht
Van de tot dusverre behandelde condities geven we een overzicht in
schema 1. In de laatste kolom van dit schema wordt de nummering van
de condities weergegeven. Het eerste cijfer heeft betrekking op het
niveau van informatiecomplexiteit (complexe informatie 1, simpele
informatie 2) ; het tweede cijfer heeft betrekking op het niveau van
cognitieve complexiteit (complexen 1, simpelen 2). Onder elk van deze
condities worden 12 simulaties uitgevoerd.
schema 1
cognitief complexen 1.1
complexe informatie
cognitief simpelen 1.2
cognitief complexen 2.1
simpele informatie
cognitief simpelen

2.2
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4. 3 Machtsdimensies
De twee varianten van de extremiteitstheor.ie formuleren eenzelfde
hypothese: Mindermachtigen nemen een meer extreme houding aan
tegenover andere landen dan meermachtigen.
Maar beide varianten gaan in feite over verschillende machtsdimensies.
De eerste variant gaat over informatiemacht, want in die variant worden
meermachtigen en mindermachtigen opgevat als respectievelijk zenders
en ontvangers in de communicatiehiërarchie van de groep (hypothese 2).
De tweede variant gaat over beslissingsmacht: meermachtigen en
mindermachtigen worden opgevat als respectievelijk beslissers en
beoordelaars in de beslissingshiërarchie van de groep (hypothese 4).
De vraag is nu hoe we in het experiment deze twee aspecten van het
verschil in machtspositie kunnen scheiden.
Daartoe gaan we als volgt tewerk.
In de helft van het aantal simulaties verdelen we de proefpersonen over
twee posities in de experimentele groep. De proefpersonen in de ene
positie hebben het voor zeggen over het beleid én geven de informatie
over het beleid van de tegenpartijen door aan de andere positie.
Er ontstaat dan de situatie zoals weergegeven in diagram 1
diagram 1
tegenpartij 1

tegenpartij 2

0

zender & beslisser

0

ontvanger & beoordelaar

Uit diagram 1 wordt duidelijk dat een centrale positie in de
communicatiehiërarchie van de experimentele groep, tevens een
centrale positie is in de beslissingshiërarchie. Omgekeerd is een
perifere positie in de communicatiehiërarchie tevens een perifere
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positie in de beslissingshiërarchie.
In de andere helft van de simulaties worden de posities in de
experimentele groep anders verdeeld.
Deze verdeling is afgebeeld in diagram 2
diagram 2
tegenpartij 1

tegenpartij 2

0

zender & beoordelaar

0

ontvanger & beslisser

In deze simulaties is een centrale positie in de communicatiehiërarchie
tevens een perifere positie in de beslissingshiërarchie; en een perifere
positie in de communicatiehiërarchie is tevens een céntrale positie in
de beslissingshiërarchie.
We hebben nu in totaal 4 groepen van elkaar onderscheiden.
Ze zijn weergegeven in schema 2.
schema 2
zender & beslisser

1

ontvanger & beoordelaar

2

zender & beoordelaar

3

ontvanger & beslisser

4

Uit deze verzameling van 4 groepen construeren we 3 vergelijkingen. De
eerste vergelijking vindt plaats tussen groep 1 en groep 4. We maken
daarmee een vergelijking tussen zenders en onvangers. In deze
vergelijking hebben zenders en ontvangers overigens beide beslissingsmacht. De tweede vergelijking vindt plaats tussen groep 1 en groep 3.
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Daarmee maken we een vergelijking tussen beslissers en beoordelaars;
beiden hebben echter evenveel informatiemacht.
De derde vergelijking tenslotte , maken we tussen groep 1 en groep 2.
Dat is een vergelijking tussen meermachtigen en mindermachtigen
zowel qua positie in de communicatiehiërarchie als qua positie in de
beslissingshiërarchie.
Het kenmerkende van de gekozen vergelijkingen is dat er telkens een
vergelijking wordt gemaakt met dezelfde groep meestmachtigen,
namelijk groep 1. Deze vergelijking wordt meestal ook impliciet
gemaakt in de discussie over het oordeelsvermogen van de massa.
In schema 3 tenslotte, geven we weer hoe de hierboven genoemde 4
groepen passen in het totale schema van de experimentele variaties.
schema 3

cognitief

zender & beslisser
ontvanger & beoordelaar

1.1.1
1.1.2

zender & beoordelaar

1.1.3

ontvanger & beslisser

1.1.4

zender & beslisser

1.2.1

ontvanger & beoordelaar

1.2.2

zender & beoordelaar

1.2.3

ontvanger & beslisser

1.2.4

complexen

complexe
informatie
cognitief
simpel en
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cognitief

zender & beslisser
ontvanger & beoordelaar

2.1.1
2.1.2

zender & beoordelaar
ontvanger & beslisser

2.1. 3
2,1.4

zender & beslisser

2.2.1

ontvanger & beoordelaar

2.2.2

zender & beoordelaar
ontvanger & beslisser

2,2. 3
2.2.4

complexen
simpele
informatie
cognitief
simpelen

In paragraaf 3 van dit hoofdstuk hebben we beschreven hoe we met een
totaal van 6 x 2 x 6 kenmerken de meningen van de proefpersonen
zullen beschrijven.
Aan de hand van schema 3 zullen we nu ook nagaan in hoeverre de
experimentele variaties van invloed zijn op deze meningen. Het geheel
van experimentele variaties levert in totaal 2 x 2 x 4 vergelijkingsmogelijkheden. Een deel van deze vergelijkingen is bedoeld om de
hypothesen te toetsen,een ander deel is verkennend van karakter. Elke
vergelijking wordt gemaakt op alle 6 x 2 x 6 kenmerken zodat we in totaal
2 x 2 x 4 x ( 6 x 2 x 6 ) gegevens te verwerken hebben wanneer we elke
cel in schema 3 met 1 proefpersoon of 1 groep zouden vullen.
Elke groep in het experiment (zender & beslisser enzovoorts) zal,
behoudens uitvallers, bestaan uit 3 proefpersonen. Omdat binnen elke
cel van schema 3 in totaal 6 replicaties zullen worden verricht, loopt
het aantal proefpersonen op tot 288. Groepen worden evenwel als
eenheid van analyse gekozen zodat er totaal 96 elementen in de analyse
verschijnen. In het volgende hoofdstuk wordt de analyse en interpretatietechniek besproken met behulp waarvan de zo te verwerven hoeveelheid
van gegevens wordt geordend.
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HOOFDSTUK III
ANALYSE- EN INTERPRETATIETECHNIEK

1 Inleiding
Het onderzoek, ingericht zoals in het vorige hoofdstuk beschreven, zal
een grote hoeveelheid gegevens opleveren. In dit hoofdstuk beschrijven
we een model met behulp waarvan we deze gegevens kunnen ordenen en
begrijpen.
Het model dat we daarvoor kiezen is het zogeheten "Algemene Lineaire
Model voor Multivariate Analyse". Dit statistische model omvat een
waarschijnlijkheidsrekening met behulp waarvan we de toevalligheid
van de opgetreden verschijnselen kunnen beoordelen; een model dus, dat
ons in staat stelt een keuze te maken uit een grote hoeveelheid van
gegevens. En wel van die gegevens welke "niet meer toevallig zijn" en
om uitleg vragen.
De keuze van de verschijnselen, welke voor interpretatie in aanmerking
komen, is niet eenvoudig. Bij elke keuze loopt de onderzoeker het
risico bepaalde fouten te maken.
Nadat de keuze van het algemene lineaire model in dit onderzoek ter
sprake is gekomen, wordt besproken welke risico's de onderzoeker
loopt bij de selectie van zijn gegevens. Deze risico's hebben van doen
met de vraag in hoeverre een onderzoeker zijn theorie baseert op ficties
of op werkelijkheid.
Na deze discussies over de risico's bij de toepassing van statistische
modellen, wordt een lijst van beslissingsregels vastgesteld en worden
de grenzen voor de te nemen risico's vastgelegd. Vervolgens wordt
aangegeven op welke wijze de geselecteerde gegevens zullen worden
geihterpreteerd. Het hoofdstuk wordt besloten met een samenvatting.
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2 Het algemene Lineaire Model voor Multivariate Analyse
Voor een belangrijk gedeelte bestaat de analyse van de onderzoeksgegevens uit de analyse van quantitatief materiaal. Bestudering van dit
materiaal geschiedt door het maken van vergelijkingen tussen de
verschillende groepen in het experiment. "Complexen" worden vergeleken met "simpelen", proefpersonen die "complexe informatie"
aangeboden krijgen, worden vergeleken met proefpersonen die "simpele
informatie" aangeboden krijgen, enzovoorts.
Wat vergeleken wordt, zijn gemiddelden van groepen. Zo wordt
bijvoorbeeld het gemiddelde uitgerekend op de dimensie "extremiteit
in de oordeelsvorming" voor de groep "complexen" en "simpelen"
afzonderlijk.
De grootte van de gevonden verschillen is uiteraard voor verschillende
interpretaties vatbaar. Wat de één een groot verschil zal vinden, wordt
door de ander als een klein verschil opgevat. De oplossing voor deze
moeilijkheid bestaat in het kiezen van een standaard waartegen het
gevonden verschil kan worden beoordeeld. Deze standaard is het toeval.
De vraag wordt dan: hoe groot is de kans dat het geconstateerde verschil
optreedt op grond van loiiter toeval ?
Is de kans erg klein dat het verschil optreedt op grond van louter toeval,
dan wordt aangenomen dat het verschil niet toevallig meer is en een
reëel verschil voorstelt dat om uitleg vraagt.
De grens die hier doorgaans wordt getrokken is een kans van 5% :
wanneer de kans dat het gevonden verschil optreedt op basis van het
toeval, kleiner is dan of gelijk is aan 5%, dan wordt aangenomen dat
het gevonden verschil niet meer toevallig is.
Deze beslissingsregel heeft in de sociale wetenschappen een algemene
toepassing gevonden. Met als gevolg dat verschillende onderzoekers op
basis van hetzelfde onderzoeksmateriaal in grote lijnen dezelfde
conclusies trekken.
Toch is hier sprake van een "schijnoplossing". Weliswaar neemt bij
een dergelijke beslissingsregel de overeenstemming toe tussen de
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onderzoekers, maar de keuze van een 5%-grens is zeer te betwisten
en leidt tot verzwegen maar niet onbelangrijke fouten in de analyses.
Zie hierover paragraaf 4 van dit hoofdstuk.
In het navolgende zullen we het algemene lineaire model presenteren
als een model met behulp waarvan een onderzoeker de toevalligheid van
de gevonden verschillen kan beoordelen. Daarna zal een discussie
volgen over de vooronderstellingen van dit model en het soort fouten
dat gemaakt wordt bij de evaluatie van de gegevens op basis van dit
model. Tenslotte zal een lijst van beslissingsregels gegeven worden
welke gehanteerd wordt bij de selectie en evaluatie van de onderzoeks
gegevens.
Het algemene lineaire model voor multivariate analyse, waarmee de
gegevens van dit onderzoek beschreven zullen worden, heeft de algemene
gedaante:
Y = ΑΘ' + E
Y = de Ν χ ρ matrix waarin de scores van de N proefpersonen zijn
verzameld. Het gaat daarbij om de scores op alle ρ dimensies
waarop gemeten is.
©'= de m χ ρ matrix waarin alle m effecten staan genoteerd welke in het
onderzoek er toe doen. Daarmee wordt gedoeld op het effect van
informatiecomplexiteit, - simpliciteit, zenderpositie, ontvangers
positie, enzovoorts.
A = de Ν χ m matrix die het verband specificeert tussen een score uit
de matrix Y en een of meerdere effecten uit de matrix Θ'. A wordt
de modelmatrix genoemd.
E = de Ν χ ρ matrix van residuen, dat wil zeggen, dat deel der scores
uit de matrix Y dat niet gespecificeerd kan worden door de
combinatie ΑΘ'.
We ontlenen dit algemeen lineaire model aan Finn (1974) die op basis
van dit model tot een methode komt voor de evaluatie van verschillen
tussen groepen in bijvoorbeeld een experiment. De assumpties van dit
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model zijn: De fout ofwel de residu in het model (matrix E) is normaal
verdeeld. In het geval meerdere afhankelijke variabelen worden
bestudeerd, is de fout multinormaal verdeeld. Het gemiddelde van deze
2
verdelingen is O, de variantie is er, de covariantie is O. Het algemene
model dat wordt uitgeschreven voor een bepaalde verzameling van data,
kan op verschillende manieren opgelost worden. De oplossing die het
algemene lineaire model kiest, is de kleinste-kwadratenoplossing. Dat
wil zeggen, de gekwadrateerde residuen in de matrix E moeten bij de
bepaling van ΑΘ' minimaal zijn. Er ontstaat dan een algebrai'sche
representatie van de gegevens waarin het niet door het model verklaarde
deel der scores minimaal is.
Aangezien echter op deze wijze een verzameling van vergelijkingen
ontstaat met meer onbekenden dan vergelijkingen, is de vergelijking
met de algemene gedaante Y = ΑΘ' + E niet op te lossen.
De oplossing die vaak gekozen wordt, is een restrictie op de onbekenden,
waardoor een nieuwe verzameling van vergelijkingen ontstaat met
ditmaal evenveel onbekenden als vergelijkingen. In het werk: "Statistical
analyses in experimental design", kiest Winer (1970) deze oplossing.
De oplossing bestaat uit de restrictie dat de som van alle interactie
effecten van een specifieke combinatie van factoren, O moet zijn.
De oplossing welke door Finn wordt gekozen is: "herparamatrizeren".
Een oplossing die tal van voordelen heeft voor de variantie-analytische
designs; met name het aantal mogelijkheden om een model te kiezen
is erg groot. De herparametrizering bestaat uit een herformulering van
de effecten waarin men theoretisch geïnteresseerd is. Tot dusverre is
gesproken over effecten die een simpel karakter hebben: het effect van
complexiteit, van simpliciteit, van beslisserspositie enzovoorts.
Herparametrizering houdt in dat de effecten anders gedefinieerd gaan
worden. Dat gebeurt door de invoering van contrasten. Een contrast ís
een verschil tussen twee effecten. Een voorbeeld van een contrast is
het verschil tussen het effect van complexiteit van cognitieve structuur en
simpliciteit van cognitieve structuur.
De herparametrizering wordt gerealiseerd door middel van een
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contrastmatrix L welke de nieuwe effecten definieert. Deze contrastmatrix L navermenigvuldigd met Θ', levert de nieuwe matrix Θ: de
matrix met nieuw gedefinieerde effecten. Deze matrix wordt op zijn
beurt weer voorvermenigvuldigd met de matrix К die zodanig gekozen
is dat ΚΘ = KL©1 = ΑΘ'. Na deze manipulaties is de nieuwe vergelijking
Y = ΚΘ + E
waarin К het verband specificeert tussen de nieuw gedefinieerde effecten
en de afhankelijke variabelen in Y. De kleinste-kwadratenoplossing kan
dan doorgevoerd worden omdat de herparametrizering het aantal
vergelijkingen gelijk heeft gemaakt aan het aantal onbekenden in het
model.

Toetsingsprocedures
Het model kan in deze vorm toegepast worden op de dataverzameling
die door het experiment is gegenereerd.
De vraag of een gegeven effect een omvang heeft die niet meer als
toevallig beschouwd kan worden, wordt in beginsel berekend door middel
van de aannemelijkheidsquotiënt. In de aannemelijkheidsquotiënt worden
twee modellen geplaatst. Het ene model bevat de residuevariatie: de
variatie die overblijft na op Y de matrix ΚΘ in mindering gebracht te
hebben. Op de datamatrix is dan datgene in mindering gebracht wat op
grond van de theoretisch relevant geachte effecten wordt geschat. Wat
overblijft is datgene wat niet voorspeld kan worden.
Het andere model dat wordt ingebracht in de aannemelijkheidsquotiënt
is het voornoemde model (het onvoorspelbare) plus de variatie die wordt
geschat op basis van de theoretisch relevant geachte effecten. In
concreto bestaat de aannemelijkheidquotiënt uit de determinant van de
variantie-covariantie van het residumodel (in de teller) en de determinant
van de variantie-covariantiematrix van het meer uitgebreide
model waarin бок de theoretisch relevante effecten voorkomen (in de
noemer). De aannemelijkheidsquotiënt wordt uitgedrukt in de grootheid
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labda. Verschillende transformaties van labda zijn bekend: de chikwadraat en de F-ratio. De verdelingen van de chi-kwadraat en de F-ratio
kunnen gebruikt worden om de kans te bepalen dat onder het toeval een
bepaalde labda voorkomt.
Bovenstaande berekeningen hebben betrekking op de situatie waarin
sprake is van meerdere afhankelijke variabelen. Het betekent dat een
contrast niet bestaat uit een verschil tussen twee effecten op één
afhankelijke variabele, maar uit een verschil tussen twee effecten op
meerdere afhankelijke variabelen. Er is dan sprake van een ver schilvector die ρ elementen bevat; evenveel elementen als variabelen. Waar
het in feite dan om gaat is de vraag in hoeverre deze verschilvector
iets te betekenen heeft.
De variantie-covariantiematrix van de afhankelijke variabelen geeft een
beschrijving van de multivariate verdeling van deze variabelen in de
populatie, waarbij de veronderstelling wordt gemaakt dat deze
variabelen in de populatie multivariaat normaal verdeeld zijn. ledere
steekproeftrekking uit de populatie levert een verschilvector op, maar
de kans van optreden van een bepaalde vector varieert. De grootheid
labda geeft uiteindelijk uitsluitsel over de kans van optreden van zo'n
verschilvector onder de nulhypothese.
In geval er sprake is van een toetsing van één effect en niet van een
groep effecten tegelijk, kan de aannemelijkheidsquotiënt vervangen
2
worden door Hotelling's Τ . Indien er slechts één afhankelijke variabele
in het geding is, kan een univariate test uitgevoerd worden.
De step-down analyse is een speciale analyse die gebruikt kan worden
wanneer er in de reeks van afhankelijke variabelen een theoretisch
zinvolle ordening aangebracht kan worden. De variabelen worden in die
betreffende ordening geplaatst en wat dan gebeurt, is dat een reeks van
conditionele analyses wordt uitgevoerd. Van de hoogstgenummerde
varaibele wordt de conditionele variatie berekend (alle variabelen met
een lager nummer constant houdend) en een F-toets uitgevoerd. De
tweede stap is dat voor de variabele met het daaropvolgende lagere
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rangnummer dezelfde procedure wordt uitgevoerd, enzovoorts. Op deze
wijze worden de conditionele varianties van alle variabelen berekend en
conditionele F-toetsen uitgevoerd.

3 Toepassing van het algemene lineaire model
Het hierboven beschreven lineaire model voor de analyse van de
onderzoeksgegevens passen we nu toe op het onderzoeksdesign zoals
gepresenteerd in het vorige hoofdstuk. Allereerst zal beschreven
worden op welke wijze de theoretisch relevante effecten bepaald worden
door de constructie van een contrastmatrix, vervolgens zal aangegeven
worden hoe de afhankelijke variabelen in het model een plaats krijgen.

3.1 Selectie van contrasten
Het researchdesign is een 2 x 2 x 4 design met achtereenvolgens de
factoren: complexiteit van informatie, complexiteit van cognitieve
structuur en positie in de communicatie- en beslissingshiërarchie. Het
gehele design heeft 16 vrijheidsgraden, de corresponderende groepen
zijn weergegeven in de volgende lijst:
1

complexe informatie, complexen, beslisser - zender

2

complexe informatie, complexen, beoordelaar - ontvanger

3

complexe informatie, complexen, beslisser - ontvanger

4

complexe informatie, complexen, beoordelaar - zender

5

complexe informatie, simpelen , beslisser - zender

6

complexe informatie, simpelen , beoordelaar - ontvanger

7

complexe informatie, simpelen , beslisser - ontvanger

8

complexe informatie, simpelen , beoordelaar - zender

9

simpele informatie , complexen, beslisser - zender

10 simpele informatie , complexen, beoordelaar - ontvanger
11 simpele informatie , complexen, beslisser - ontvanger
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12

simpele informatie , complexen, beoordelaar - zender

13

simpele informatie, simpelen , beslisser - zender

14

simpele informatie, simpelen , beoordelaar - ontvanger

15

simpele informatie, simpelen , beslisser - ontvanger

16

simpele informatie, simpelen , beoordelaar - zender

Deze lange lijst van combinaties van condities levert tal van effecten
op. Uit deze effecten worden contrasten samengesteld om aan de eisen
van herparametrizering te voldoen. Het totaal aantal contrasten mag de
16 niet overschrijden( het getal 16 heeft betrekking op de rang van de
matrix K).
Rangschikken we alle combinaties die we hierboven opsomden in een
kolomvector met 16 elementen, op volgorde van 1 tot en met 16, dan
kunnen we deze kolomvector voorvermenigvuldigen met een contrastmatrix om de gewenste parameters te krijgen.
Daartoe maken we gebruik van de zogenaamde simpele contrasten. Deze
worden aangeduid als С-contrasten. С-contrasten zijn inderdaad
simpele contrasten omdat ze slechts een verschil tussen twee groepen,
bijvoorbeeld tussen complexen en simpelen berekenen. Andere contras
ten zijn o. m. de deviatiecontrasten welke het verschil beschrijven
tussen één groep en het gemiddelde van alle groepen. (Zie verder Finn,
op. cit. : 228 e.v. ). De gebruikte contrastvectoren worden in symbolen
weergegeven en heten derhalve symbolische contrastvectoren

3.2 Het design op de afhankelijke variabelen
In het onderzoek zijn meerdere afhankelijke variabelen betrokken. Het
zijn de zes variabelen die we noemden in hoofdstuk II en die de
positiviteit, extremiteit en zekerheid beschrijven in de oordeelsvorming
en de besluitvorming. Alle hierboven genoemde 16 contrasten kunnen
bestudeerd worden naar hun effect op alle zes variabelen tegelijkertijd.
Eventueel gevolgd door een univariate analyse per variabele afzonderlijk.

93

Zo'n multivariate analyse, gevolgd door een univariate analyse, gaat
echter voorbij aan het feit dat op elke afhankelijke variabele in de loop
van de experimentele periode, in totaal zes achtereenvolgende metingen
zijn verricht. Een dergelijke analyse zou dan alleen mogelijk zijn,
wanneer het gemiddelde van alle zes metingen genomen zou worden.
Maar daarbij zouden dan de veranderingen in de oordelen en
beslissingen in de loop van de "geschiedenis" niet meer bestudeerd
kunnen worden. De tijdsafhankelijke processen zouden buiten de analyse
vallen, terwijl ze juist interessant zijn.
Besloten wordt om voorrang te geven aan een analyse van tijdsprocessen.
In deze analyse hebben we dan te maken met een reeks van in totaal 12
afhankelijk variabelen: zesmaal wordt een aspect gemeten van de houding
tegenover de ene tegenpartij en zesmaal wordt een aspect gemeten van
de houding tegenover de andere partij.
Daarmee ontstaat een "design op de afhankelijke variabelen" met twee
factoren. De ene factor betreft de twee tegenpartijen die we met de
term "actoren" benoemen. De andere factor is de factor "tijd".
Laatstgenoemde factor heeft zes niveau's; de factoren "actoren" heeft
twee niveau's. Een schema moge dit verduidelijken:
tegenpartij 1
1 2 3 4 5 6

tegenpartij 2
1 2 3 4 5 6

actoren
tijd

Al deze metingen kunnen worden opgevat als een reeks van 12
afhankelijke variabelen. Aangenomen mag worden dat er in deze reeks een
niet te verwaarlozen correlatie aanwezig is; vooral in geval van
metingen die in de tijd direct na elkaar verricht worden en betrekking
hebben op eenzelfde actor. Dit design kan dus niet opgevat worden als
een design met twee onafhankelijke factoren en met voor elke factor
onafhankelijke klassen. De oplossing die Winer (1970) geeft voor dit
type problemen gaat er vanuit dat dat toch wel kan, mits het patroon
van correlaties tussen afhankelijke variabelen een vrij grote gelijkheid
laat zien tussen de verschillende correlaties. De oplossing die Finn
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geeft is eleganter: in de multivariate variantie-analyse mogen de
genoemde twaalf variabelen elke correlatie vertonen. Ongelijke
correlaties vormen geen probleem. Dit kan door de contrasten die men
kiest in het design op de afhankeliike variabelen, op de afhankelijke
variabelen, op te vatten als variabelen en het geheel aan contrasten
vormt dan een multivariate verdeling.
Elk effect uit het design op de onafhankelijke variabelen kan dan
beschreven worden op een p-dimensionale vector van afhankelijke
variabelen.
3.3 Analyse van de dynamiek
De twaalf tijdsafhankelijke metingen of variabelen waarover we schreven
in de vorige paragraaf, analyseren we inmiddels een aantal lineaire
transformaties op de aanwezigheid van een twaalftal verschillende
trends.
De meest simpele trend wordt beschreven door het gemiddelde van alle
metingen. Daarmee wordt het algemens niveau weergegeven waaromheen
zich de meningsvorming op een bepaalde dimensie beweegt,
Genoemde trend wordt nader genuanceerd door het verschil in houding
van de proefpersonen tegenover de beide actoren te bepalen. We komen
dan te weten of, en zo ja, in hoeverre, de houding tegenover de ene
actor in doorsnee verschilt van de houding tegenover de andere actor.
Verdere nuancering van de trends verkrijgen we door na te gaan of in
de loop der tijd een lineaire trend aanwezig is in de metingen: wordt
bijvoorbeeld de waardering van de tegenpartijen meer en meer positief
of daarentegen meer en meer negatief ? Ook deze trend specificeren
we weer voor de beide actoren door na te gaan of de lineaire beweging
in de houding ten opzichte van de ene actor anders verloopt dan ten
opzichte van de andere actor.
Zo verder gaande wordt de tijdsgebondenheid van de houdingen meer en
meer genuanceerd. ,De gehele lijst van trends die we zullen analyseren
is:
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1

Gemiddelde van alle metingen

2

Het verschil tussen actoren

3

Lineaire trend

4

Actoren χ lineaire trend

5

Quadratische trend

6

Actoren χ quadratische trend

7

Cubische trend

8

Actoren χ cubische trend

9

Quartische trend

10 Actoren χ quartische trend
11 Quintische trend
12 Actoren χ quintische trend.
De actoren χ quintische trend is de meest gecompliceerde trend. Deze
trend geeft weer in hoeverre de houding van de proefpersonen van
meting tot meting van richting verandert en dan bovendien nog voor twee
tegenpartijen in tegengestelde richting. In hoofdstuk IV worden de
afzonderlijke lineaire transformaties gedetailleerd besproken; in
hoofdstuk VI paragraaf 5 wordt de betreffende contrastmatrix en
transformatiematrix geheel uitgeschreven.
De resultaten van de analyses worden over twee hoofdstukken verdeeld.
In hoofdstuk IV wordt beschreven welke trends aanwezig zijn in de
gegevens. Daar wordt voor elk afzonderlijk aspect in de meningsvorming
(positiviteit, extremiteit, enzovoorts) de dynamiek geanalyseerd.
In het daaropvolgende hoofdstuk, namelijk hoofdstuk V, wordt beschre
ven in hoeverre de experimentele variaties van invloed zijn op de
trends in de meningsvorming.

4 Over fictie en werkelijkheid
Het aantal transformaties dat heeft plaatsgevonden ten behoeve van de
theorievorming is inmiddels aanzienlijk toegenomen. De eerste
transformaties die we beschreven in hoofdstuk II betroffen transformaties
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van de werkelijkheid. Het ging daar om de bouw van een simulatiemodel
waarvan eerst een homomorfe, daarna een isomorfe transformatie
plaatsvond. Ten behoeve van de theorievorming werd daarna nog eens
een aantal varianten op het ontworpen model gecreëerd.
In het experiment wordt dan vervolgens de meningsvorming van de
proefpersonen geregistreerd door deze op een bepaalde wijze te
dimensionaliseren, meetbaar te maken en opeen algebraische wijze te
representeren volgens de regels van het algemene lineaire model.
Het aantal veronderstellingen over het referentiesysteem heeft daarmee
een aanzienlijke omvang bereikt. Deze veronderstellingen worden geen
van alle in dit onderzoek op hun validiteit beoordeeld. Dat zou een
geheel afzonderlijk onderzoek vereisen. Aangenomen wordt dat ze alle
practisch zijn in de ontwikkeling van de theorie. En of de theorie dan
geldigheidswaarde heeft in het referentiesysteem is een kwestie van
later. "The proof of the pudding is in the eating".
Wat met deze transformaties nu bereikt is, is een precisieinstrument
dat ondubbelzinnige resultaten oplevert. Althans in quantitatief opzicht.
Tal van vooronderstellingen die bij al deze operaties ingevoerd zijn,
zijn daarmee tevens bespreekbaar geworden, de resultaten zijn
communiceerbaar, het experiment reproduceerbaar.

4.1 Alphafout en bêtafout
Een belangrijk aspect van de analysemethode die we hier bespreken is
echter tot dusverre buiten beschouwing gebleven. En dat betreft de
vraag wanneer een bepaald verschijnsel te opvallend aanwezig is om nog
als toevallig beschouwd te kunnen worden.
Weliswaar kunnen we nu tot zoveel cijfers achter de komma aangeven
hoe groot de kans is, gegeven een aantal niet geverifieerde vooronderstellingen, dat het verschijnsel zou optreden als een toevalligheid.
Maar waar ligt de grens waar we gaan beslissen dat iets al of niet
toevallig is opgetreden ? In de loop der tijd ispeen conventie gegroeid
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die een grens van 5% of kleiner hanteert. Doorgaans is die grens niet
kleiner dan 1%. Het betekent dat een verschijnsel in het experiment,
waarvan de kans van optreden op basis van toevalligheid 5% of kleiner is,
niet meer als toeval wordt aangemerkt. Deze grens is nogal streng.
Het gebeurt dat op basis van deze norm, tal van opgetreden verschijnselen niet voor interpretatie in aanmerking komen.
De keuze van zo'n strenge norm gebeurt echter niet voor niets. Men is
bevreesd om zijn theorieën te baseren op ficties, op verschijnselen die
eigenlijk toevallig zijn. En om te vermijden dat de theorie gebaseerd
wordt op ficties, kiest men bij voorkeur een zeer strenge norm bij het
interpreteren van verschijnselen. Naarmate een statistische analyse
meer laat zien dat de kans van optreden van een bepaald verschijnsel
uitzonderlijk laag is, onder de aanname van de nulhypothese, is de
onderzoeker dan ook gelukkiger.
De norm van 5% of 1% definieert ook de kans dat de onderzoeker een
fout begaat, namelijk dat hij een verschijnsel als niet toevallig opvat,
terwijl het wel toevallig is. Heeft de onderzoeker een norm gesteld
ал 5%, dan houdt dat in dat de kans ook 5% is dat hij ten onrechte een
verschijnsel als betekenisvol aanvaardt. Deze fout wordt aangegeven als
een fout van de eerste soort of een alphaf out.
Helaas sluit bij de acceptatie van een bepaalde alphafout daarmee ook
een andere fout binnen in de analyse van de onderzoeksgegevens. En
dat is de zogeheten fout van de tweede soort of de bêtafout. Naarmate
de onderzoeker strenger is in zijn keuze van de alphafout en hij dus
minder risico wil lopen zijn theorie op ficties te baseren, loopt hij een
grotere kans het kind met het badwater weg te gooien.
Want hoe groot is in de voornoemde opzet de kans dat een reëel bestaand
verschijnsel als toevallig wordt beschouwd ? Hoe groot is de kans dat
de onderzoeker met zijn strenge alphanorm belangrijke aspecten van
de werkelijkheid over het hoofd ziet ? Zelden wordt deze kans in
sociaalwetenschappelijk onderzoek gespecificeerd. Cohen (1977) beweert
dat deze kans gemakkelijk oploopt tot 90% !
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de onderzoeker waagt een gokje

Dat wil zeggen: de kans dat een bepaald verschijnsel als toevallig wordt
beschouwd terwijl het niet toevallig is, kan 90% Worden. Het feit dat
men op deze wijze nogal wat kroost met het badwater weggooit is
minstens even erg als het feit dat men zijn theorie op ficties baseert.
Of men baseert zijn theorie op ficties, of men gaat voorbij aan de
werkelijkheid; dat zijn twee fouten die men in het onderzoek kan maken.
Er zijn gewoonlijk geen redenen om de alphafout anders te kiezen dan
de bêtafout.
Wat is dan een redelijke keuze van foutmarges ? Voor beide foutsoorten
1%, 2,5%, 5% ? Dat zijn redelijke foutmarges. Maar ook foutmarges
van 50% zijn te verdedigen!
De keuze is ondermeer een functie van de fase waarin het onderzoek of
de onderzoekstraditie zich bevindt.
In een allereerste fase waarin de onderzoeker nog maar weinig of niets
van zijn probleemveld afweet, is alle informatie welkom. Zijn
theorievorming is speculatief, hij ziet verschijnselen over het hoofd
die belangrijk zijn en baseert voor een deel zijn gedachten op ficties.
Deze fase wordt doorgaans een exploratieve fase genoemd. In een
dergelijke fase is de theorievorming overwegend speculatief van karakter
en kan de onderzoeker ook rustig vrij hoge foutmarges aanvaarden. De
enige reden om zeer strenge foutmarges te kiezen is dat zijn onderzoek
eenmalig is en zeer belangrijke consequenties zal hebben. Onder deze
omstandigheden is speculatie inderdaad uit den boze.
Maar omdat een dergelijke exploratieve fase doorgaans gevolgd wordt
door nader onderzoek, worden optredende fouten in de theorievorming
later wel gecorrigeerd. In de eerste fase van het onderzoek komt het
erop aan het probleemveld niet meteen al in te perken tot ëen detail op
basis van strenge normen. In latere fasen van een onderzoek, wanneer
al meer bekend is op het betrokken probleemgebied of veld van
onderzoek, is er reden om de foutmarges te verkleinen. Het komt dan
meer aan op precisie. Wanneer een bepaalde samenhang met een
zekere regelmaat wordt teruggevonden wordt het zinvol in volgende
onderzoeken de alphafout te verkleinen. De bêtafout kan men dan ook
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verkleinen, omdat het probleemveld nauwer omlijnd is en men bijvoor
beeld voorlopig geen nieuwe verschijnselen wil introduceren om de
theorievorming uit te breiden en het veld van onderzoek te verruimen.

4.2

Effectomvang

Er is nog een ander probleem dat doorgaans niet aan de orde wordt
gesteld. En dat probleem betreft de grootte van de verschijnselen zoals
die zich voordoen in het onderzoek. In navolging van Cohen (1977)
zullen we hier van effectomvang (effectsize) spreken.
De vraag is dan: welke omvang van de verschijnselen kan het statistisch
instrument discrimineren onder de gegeven voorwaarden. *)
Een voorbeeld moge dit toelichten. Stel, we zoeken naar de correlatie
tussen twee variabelen in een steekproef met η = 14 elementen. De
foutgrenzen worden vastgesteld op alpha = . 05 (eenzijdig) en bèta = . 05.
Het statistisch instrument met deze karakteristieken kan dan een
correlatie ontdekken die groter is dan, of gelijk aan . 75 (men zie
Cohen, 1977 : 101).
Wat nu indien de gevonden correlatie . 56 is ?
De conclusie moei zijn, dat het statistisch instrument te grof is om dit
effect te kunnen waarnemen. Deze ontoereikendheid van het instrument
wordt over het hoofd gezien wanneer alleen gelet wordt op de steekproefgroottei en de alphaf out. Bij een steekproefgrootte

van η = 14 en

alpha = »05 (eenzijdig) is de kans op een correlatie van . 56 of groter,
geringer dan 5% en wordt het verschil significant bevonden. We staan
dan voor de situatie dat een verschijnsel in de theoretische beschouwing
en wordt betrokken dat het statistisch instrument niet heeft kunnen
discrimineren, gegeven alpha, bêta en η.
Deze situatie is vergelijkbaar met de situatie waarin wordt geconcludeerd
dat objecten a en b ongeveer . 0001 mm in lengte van elkaar verschillen,
naar aanleiding van een meting met een instrument dat niet preciezer
dan . 01 mm kan meten.
*) Wp \ elften hier Cohen (1977) De?e legt het verband tussen de steekproefgrootte,
al.iha, bèta ел de effectomvang Gegeven drie van de vier parameters, ligt de Werde
vast Op deze wlj7e кал тлел elk van de vier parameters opvatten als een functie van
de andere drie en met behulp van tabellen de grootte ervan bepalen
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Baseert men nu in het bovenstaande geval de theoretische bespiegelingen
op een fictie ? Een fictie lijkt het niet te zijn, want het is toch
ondubbelzinnig vast te stellen dat onder de nulhypothese het optreden
van een correlatie van . 56 zeer onwaarschijnlijk is, zodat dus de
nulhypothese verworpen moet worden ? Deze redenering is juist, maar
dient gevolgd te worden door de opmerking dat de alternatieve hypothese
om die reden nog niet aanvaard mag worden. De uitkomst is onbeslist,
er is een nieuw onderzoek nodig met een fijner afgesteld statistisch
instrumentarium om iets meer over het betrokken verschijnsel te kunnen
zeggen . In het bovenstaande geval kan dat instrumentarium scherper
worden afgesteld door een grotere steekproef te kiezen met een omvang
van η = 35 of groter.

4.3 Toename van precisie
Gesteld nu dat we in het eerder geschetste geval een correlatie van . 56
gevonden hebben, maar constateren dat we deze correlatie nu wél onder
ideale omstandigheden aantroffen. Allerlei verstorende factoren konden
we constant houden dan wel meetbaar maken en de invloed ervan schatten.
We kunnen dan verder gaan en een nog fijner instrumentarium
ontwerpen om in situaties die voor de onderzoeker minder goed
controleerbaar zijn en waarin meer ruis aanwezig is, kleinere c o r r e laties te kunnen discrimineren.
Een aantal overwegingen kan dan leiden tot de eis dat het instrumentarium een correlatie moet kunnen discrimineren van tenminste . 25, in
plaats van . 56. We komen nu echter op een terrein waarin een wrijving
gaat optreden tussen datgene wat statistisch discriminéerbaar is en
psychologisch voorstelbaar. Dat wat statistisch gezien discriminéerbaar
is behoeft voor de onderzoeker psychologisch nog niet voorstelbaar te
zijn of in de belevingswereld van de onderzochte proefpersonen niet te
behoren tot het onderscheidbare. Dan komt de vraag naar voren in
hoeverre theorievorming in de sociale wetenschappen de grens van de
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belevingswereld mag overschrijden. Indien dat gebeurt, dan betekent
het dat de theorie met zijn axioma's en statistisch instrumentarium een
constructie maakt van de sociale werkelijkheid die voorbij kan gaan
aan de beleving van de sociale werkelijkheid. *)We noemen deze
consequentie van het gebruik van de statistiek, omdat ze kan optreden
zonder bedoeld te zijn. Een poging tot verfijning van de onderzoekstechnologie kan er toe leiden dat het onderzoek uiteindelijk zijn eigen
doel voorbij schiet.
We kunnen dit aan de hand van het bovenstaande voorbeeld illustreren.
Stel dat de vereiste correlatie van . 25 betrekking heeft op de samenhang
tussen twee dichotome verdelingen. De ene verdeling heeft van doen
met de maatschappelijke positie die ten behoeve van het onderzoek
opgesplitst is in twee klassen: de elite en de massa. De andere
verdeling heeft van doen met de vraag of men op de hoogte is met het
bestaan van de PLO. Deze vraag wordt gesteld met de bedoeling aan te
tonen dat er een verband is tussen maatschappelijke positie en kennis
op het terrein van de buitenlandse politiek.
Gesteld nu dat we de volgende verdeling vinden in een steekproef van
n = 100:
kent de PLO

kent de PLO

niet

wel

elite
massa

17
33

30
20

We bevinden deze correlatie van phi = . 25 significant en bij een power
van . 90 ook discrimineerbaar (bij alpha = .10).
Gaan we nu het discriminatievermogen van deze test verhogen door het
aantal proefpersonen op 1. 000 te brengen om zo bij alpha = . 10 en bèta
= . 10 een correlatie van . 10 te kunnen constateren dan kunnen we deze
correlatie vinden bij de volgende verdeling.

') Alle üicoile-vormlng dlc In bcjcinsel RCbruik maakl van hel black box model,
stuurt hier overlgeiiB reRelrecht op aan
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kent de PLO niet
elite
massa

200
270

kent de PLO wel
280
250

Het verband tussen maatschappelijke positie blijft identiek. De correlatie
phi = . 10 is kleiner maar discrimineerbaar en de kans van optreden
onder de nulhypothese net als in het eerdere geval kleiner dan 5%.
Echter, in de steekproef van 100 voldoet 37 procent van de onderzochten
nfet aan het algemene verband, terwijl in de steekproef van 1000 in
totaal 45% van het aantal gevallen niet aan het algemeen geconstateerde
verband voldoet.
Met bovenstaand voorbeeld illustreren we dat met de verfijning van het
statistisch instrumentarium verschillen als significant kunnen worden
ontdekt, maar dan wel ten koste van iets anders. Een steeds klefner
percentage van de steekproef voldoet aan de statistisch significante
bevinding. De precisie gaat ten koste van de reikwijdte. Maar ook gaat
de precisie ten koste van psychologische werkelijkheid, of sociologische
werkelijkheid. Weliswaar gaat het gevonden verband in een groot aantal
gevallen op, maar in een groot aantal gevallen gaat het verband ook
niet op. En de laatste gevallen worden door de onderzoeker gewoonlijk
verwaarloosd omdat hij allang blij is een significant verband gevonden
te hebben.
Als met een microscoop ook het geval is wordt met het vergrotend
vermogen van een statistisch instrument een steeds kleiner deel van de
werkelijkheid beschreven.
Daarmee gaat ook de discussie over de gevonden verbanden meer en
meer voorbij aan werkelijkheidsbeleving van degenen over wie het
uiteindelijk gaat.
Bovenstaande discussie over verschillende foutsoorten en de precisie
van statistisch instrumentarium is van belang voor de keuze van de
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f outgrenzen in het onderhavige onderzoek en de wijze waarop de
onderzoeksresultaten geïnterpreteerd zullen gaan worden.

5 De statistische beslissingsregels
5.1 Foutgrenzen
De traditie op het terrein waarop dit onderzoek zich beweegt, is niet
oud. Het aantal bevindingen is schaars en sommige bevindingen spreken
elkaar tegen. Deze stand van zaken rechtvaardigt geen strenge keuze
van de alpha- en de bêtafout. Veel van wat we in dit experiment vinden
zal juist de theorievorming moeten stimuleren. Een strakke hypothesetoetsing is niet op zijn plaats.
Toch zal de evaluatie van de onderzoeksresultaten beginnen met de
keuze van een 1% grens voor de alphaf out. Pas in tweede aanleg wordt
een grens gekozen van 20 %. De reden daarvoor is de volgende: Het
aantal verschijnselen dat in dit onderzoek een evaluatie in statistische
zin ondergaat, is enorm groot. Indien we door lage foutgrenzen vast te
stellen een groot aantal verschijnselen in de ontwikkeling van de
theorie gaan betrekken is de kans op een interpretatiefout vrij groot.
Indien namelijk een aantal verschijnselen ten onrechte de basis van de
theorie gaan vormen, betekent het dat daardoor ook de hypothesen over
andere verschijnselen beihvloed gaan worden. Zolang er per verschijnsel een verklarende hypothese wordt geformuleerd die los staat van de
hypothesen over andere verschijnselen in het onderzoek, is dat probleem
er niet. Maar zodra gestreefd wordt naar op elkaar aansluitende
hypothesen die tezamen tot een overkoepelende theorie geihtegreerd
gaan worden, heeft een foutieve hypothese veel verderstrekkende
gevolgen. Om deze fout te vermijden, worden in eerste aanleg alleen
die verschijnselen in de interpretatie betrokken waarvan de kans van
optreden onder de nulhypothese kleiner is dan of gelijk aan 1%. Deze
selectie is tweezijdig en niet eenzijdig.
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Aan de hand van de dan verkregen gegevens wordt het eerder ontworpen
beeld aangevuld en eventueel gecorrigeerd. Aan de gegevens die in de
eerste ronde werden verworven, wordt echter het meeste gewicht
gehecht omdat bij gegevens uit de tweede ronde wellicht meer ficties
zitten.
De voor de tweede ronde gekozen grens van 20% is enigszins arbitrair
zoals alle foutgrenzen enigzins arbitrair zijn. De grens van 20% is
gekozen, omdat de traditie waarin dit onderzoek plaats vindt betrekkelijk
jong is. Veel is op dit terrein nog niet bekend en het moet vermeden
worden dat belangrijke verschijnselen geen rol gaan spelen in de
formulering en omlijning van het probleemveld. Anderzijds zijn er wel
gegevens uit veldonderzoeken die in een bepaalde richting wijzen, dus
geheel onbekend is het veld van onderzoek niet.
Een grens van 50% zou bij deze stand van zaken nog aanvaardbaar zijn.
Toch is gekozen voor een relatief nauwe grens van 20% om een te grote
hoeveelheid gegevens te vermijden. Teveel gegevens kunnen ook
verlammend werken op de theorievorming.

5.2 Het onderscheidingsvermogen
Wat betreft de parameters bèta, effectomvang en steekproefgrootte,
het volgende: Bij de opzet van het experiment en de selectie van
proefpersonen is vrij practisch gehandeld. De beschikbaarheid van de
proefpersonen en de kosten van het experiment hebben de steekproefgrootte goeddeels bepaald. Het aantal simulaties dat onder iedere
experimentele conditie wordt uitgevoerd, is gekozen om tenminste een
minimum aantal elementen in de steekproef te hebben, nodig voor een
enigszins betrouwbare statistische analyse. Overwegingen rond de
fout van de tweede soort, de bêtafout, zijn naar voren gekomen nadat
de experimenten reeds waren uitgevoerd. Achteraf de eis stellen dat de
power *) van het experiment een gespecificeerde waarde dient te hebben,
lijkt dan ook onjuist.
*) De power van een atatistlsche loete IH gelijk 1 - Wta

In de vorm 1 - W t a wordt dan

het vermogen van de toets wcerneReven om bepaalde verschijnselen te s l p n l e r e n

In

het vervolg rullen de t e r m e n power en ondei scheldinKSvermogen afwleeelend m a a - tn
dezelfde betekenis gebruikt »orden
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Om die reden vermelden we de post hoc berekende power van de
uitgevoerde toetsen, gebaseerd op de geschatte effectomvang.
Met behulp van het vastgestelde niveau voor alpha, de grootte van de
steekproef en de omvang van het geschatte effect (in gestandaardiseerde
vorm) kunnen we dan de power van de statistische toets schatten.
De post hoc vastgestelde power zegt iets over de herhaalbaarheid van de
gevonden resultaten. Vinden we bijvoorbeeld een power van . 88 bij een
effectomvang van 0. 52 (het effect uitgedrukt in standaardeviaties),
alpha is . 01 en η is 96, dan betekent het dat in een volgend experiment
met dezelfde opzet en steekproefomvang de kans 12% is dat het nu
gesignaleerde verschijnsel dan niet meer teruggevonden wordt *). Een
dergelijk gegeven is erg belangrijk bij de opzet van een nieuw experi
ment. Is het gevonden effect theoretisch van gewicht, dan is een
verhoging van de steekproefgrootte tot ongeveer 180 vereist om de
power op . 99 te brengen; de kans dat men het eerder gevonden
verschijnselen niet meer terugvindt terwijl het wel bestaat, is dan 1%.
Voor de berekening van de power van een F-toets in een factoriëel
design geeft Cohen (1977) twee formules. In de ene formule wordt de
omvang van hoofdeffecten berekend, in de ander formule de omvang
voor

interactie-effecten.

De berekening van de hoofdeffecten:
Σι.ΐ("Ί- m ) 2
f

=

f = effectomvang
m. = het gemiddelde van groep of klasse i
к = het aantal groepen of klassen van de betrokken factor
&w = de "within-groups" standaarddeviatie
De formule voor de berekening van de omvang van interactie-effecten:

•) Deze power vinden we In de door Cohen (1977) Reneten tabellen voor t-toetsen toe
gepast In 6én Bteekproel (one-eample caee)
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f

=

r = het aantal klassen van factor R
с = het aantal klassen van factor С
χ.. = het interactie-effect: m.. - m. - m . . + m.
4
4
iJ
De formule voor de interactie-effecten kan zonder problemen
gegeneraliseerd worden naar designs met meer dan twee factoren.
Voor een accurate schatting van de power wordt de steekproefomvang
getransformeerd in de volgende formule: *)
n' =

df noemer
u+ 1

+1

Gegeven alpha, η ' , u en de effectenomvang f, kan dan de power opgezocht
worden in de door Cohen (1977) gegeven tabellen. Eventuele lineaire
intrapolatie levert redelijk nauwkeurige waardebepalingen op.
Onderscheidingsvermogen
Wanneer we abstraheren van het factoriëel design, dus niet kijken naar
hoofdeffecten en interactie-effecten, dan ontstaat de mogelijkheid om
twee specifieke powerfuncties te berekenen.
De ene powerfunctie zegt iets over het experiment voorzover dat opgevat
kan worden als een speciaal ingericht meetinstrumentarium, de andere
powerfunctie zegt iets over het schattingsmodel dat is gebruikt ofwel het
aantal factoren en hun interacties.
We kunnen het gehele experiment opvatten als één steekproef met N
elementen. We verwaarlozen dan de diverse klassen van de verschillende
factoren. In ons experiment komt het er dan op neer dat we de
beschikking hebben over metingen op in totaal 12 afhankelijke variabelen.
Van deze twaalf variabelen kunnen we het steekproefgemiddelde berekenen
en een verwachting formuleren over het gemiddelde. Nemen we
·) df n o e m e r = het aantal vrllheidegraden "wlthln-Rroiipe"
u

het aantal vrllheldegraden voor het Interaclle-eftect (r-1)
(c-1)
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of voor het hoofdeffect k - 1

bijvoorbeeld de afhankelijke variabele: 11 Quintische trend. De
verwachting onder de nulhypothese is dat er niet een voortdurende
verandering in de meningen zal plaatsvinden. De verwachting van het
gemiddelde is dus 0.
We vinden echter een effect met de absolute grootte 0. 48 en we vragen
ons af in hoeverre het experiment als meetinstrumentarium zo'n
waarneming kan doen en in een herhaling opnieuw kan produceren. De
waarde 0.48 kan gebruikt worden om de populatieparameter te schatten,
maar hier wordt de vraag gesteld in hoeverre het experiment zo'n
waarde kan onderscheiden. Het kan zijn dat, alles bij elkaar genomen,
de inrichting van het experiment, de omvang van de steekproef en de
operationalisatie van de afhankelijke variabele, deze waarneming min
of meer toevallig hebben opgeleverd en in een herhaling van het
experiment zal die waarneming dan ook niet meer gedaan worden.
De vraag is dus: hoe groot is de power van het experiment als
meetinstrument. Deze power berekenen we met behulp van de als volgt
verkregen effectomvang:

d = effectomvang
m = gemiddelde
с = de verwachting van het gemiddelde
9

= de standaarddeviatie

Dit is de formule welke Cohen (1977) geeft voor de berekening van de
power die t-toetsen hebben, indien uitgevoerd op één steekproef. Met
behulp van de effectomvang d, alpha, de steekproefgrootte kan dan de
power geschat worden.
We kunnen echter via een gelijksoortige procedure ook de power van het
schattingsmodel

berekenen.

We vatten dan het experiment op als een speciaal ingericht meetinstrumentarium dat niet alleen verschijnselen van een begaalde omvang kan
signaleren, maar bovendien een deel van het verschijnsel kan beschrij

109

ven op grond van reeds bestaande kennis over de invloed van bepaalde
factoren. We kunnen ons dan afvragen hoe betrouwbaar het meetinstrumentarium is inclusief het schattingsmodel waarover wordt beschikt.
Indien we het onderscheidingsvermogen zo gaan bepalen, dan moeten we
de omvang van het gevonden verschijnsel evalueren tegen de ruisfactor
waar bekende effecten uit geëlimineerd zijn, met andere woorden de
standaarddeviatie binnen groepen.
Het aantal vrijheidsgraden in de steekproef is nu echter niet N - 1,
zoals hierboven het geval was, maar N - S. S is de rang van het
schattingsmodel ofwel het totaal aantal effecten dat in het experiment
berekend wordt. In ons geval is S = 16, het aantal hoofdeffecten en hun
interacties dat wordt berekend (inclusief het steekproefgemiddelde,
Grand Mean). Deze berekening van het onderscheidingsvermogen zegt
iets over de herhaalbaarheid van het experiment inclusief dezelfde
factoren en hun interacties. Wanneer we in dit experiment post hoc de
power functie op deze wijze berekend hebben, dan weten we hoe groot
de kans is dat een gevonden verschijnsel met een bepaalde omvang
opnieuw teruggevonden kan worden wanneer we het experiment in zijn
geheel herhalen met dezelfde factoren en hun interacties.
Wanneer het experiment heeft laten zien dat veel factoren en hun interacties van beduidende invloed zijn op een gespecificeerd verschijnsel,
dan zal de power van het experiment als een schattingsinstrumentarium
aanzienlijk beter zijn dan de power van het experiment als louter
meetinstrument. Immers het onderscheidingsvermogen neemt toe
naarmate het betreffende verschijnsel met behulp van verschillende
factoren beter ingeschat kan worden. Neemt het onderscheidingsvermogen
niet toe, maar zelfs af, dan is dat een teken dat het aantal ingeschatte
effecten omgekeerd evenredig is aan het vermogen het betreffende
verschijnsel te verklaren.
Op dat punt aangeland, is het de moeite waard het schattingsmodel te
herzien en te overwegen welke effecten niet meer bestudeerd zullen gaan
worden omdat ze te weinig opleveren.
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5.3 De step-down analyse
Bij de analyse die worden beschreven in paragraaf 3.3, verschijnt
telkens een reeks van 12 afhankelijke variabelen. Deze reeks begint met
de variabele "gemiddelde" en eindigt met de variabele " actoren χ quinti
sche trend". Al deze trends verschillen qua complexiteit. Het gemiddelde
is de meest simpele representatie van de in dç gegevens aanwezige
trend. De variabele "actoren" is een graad complexer omdat deze
variabele weergeeft hoe de meningsvorming tegenover de twee tegenpartijen verschilt. Een lineaire trend is weer complexer dan het verschil
tussen "actoren". Een lineaire trend beschrijft een proces in de tijd,
in ons geval gei'dentificeerd aan de hand van zes meetpunten. Het
verschil tussen actoren kent dit tijdsaspect niet, maar beschrijft slechts
een verschil in houding jegens twee actoren. De afhankelijke variabele
"actoren χ lineaire trend" wordt complexer geacht dan de afhankelijke
variabele "lineaire trend" omdat de variabele "actoren χ lineaire trend"
niet alleen een trend in de tijd beschrijft, maar ook nog eens aangeeft
in hoeverre die trend verschilt voor beide actoren.
Een "quadratische trend" wordt weer complexer geacht dan "actoren χ
lineaire trend" omdat een curvilineaire trend voor de bepaling meer
meetpunten nodig heeft dan een lineaire trend. Bovendien is een
curvilineaire trend moeilijker te begrijpen dan een lineaire trend.
Zo doorredenerend ontstaat de volgende rangorde naar complexiteit in
de reeks van dynamische componenten *)
1

Actoren

2

Lineaire trend

3

Actoren χ lineaire trend

4

Quadratische trend

5

Actoren χ quadratische trend

6

Cubische trend

7

Actoren χ cubische trend

8

Quartische trend

9

Actoren χ quartische trend

*) Het ftemiddelde 1в uit deze IIJBt weggelaten

De we) In de lijst opgenomen

variabelen zijn alle op te vatten ale factoren waarin het gemiddelde Ie ontbonden
Opname van het gemiddelde In de step-down analyse veroorzaakt een lineaire
afhankelijkheid In de reeks waardoor de stcp-down a n a h s e niet uitgevoerd кал
worden

111

10

Quintische trend

11

Actoren χ quintische trend

Omdat we deze afhankelijke variabelen kunnen rangschikken naar
complexiteitsgraad, wordt de toepassing van de step-down analyse
zinvol. Men zie voor een beschrijving van deze toetsingsprocedure dit
hoofdstuk de paragraaf over "toetsingsprocedures en Finn, 1974 op. cit. :
paragraaf 9.2.
Toepassing van de step-down analyse gaat dan als volgt. Er wordt een
significantiecriterium of wel alphafout vastgesteld. Gekeken wordt in
hoeverre het effect op de afhankelijke variabele deze grens overschrijdt,
dat wil zeggen, een kans van optreden heeft die gelijk is aan of kleiner
dan het vastgestelde significantiecriterium. Is de kans van optreden
groter, dan kan geconstateerd worden dat er op deze afhankelijke vari
abele geen effect optreedt. Anders gezegd: de zeer complexe dynamiek
die vervat is in "actoren χ quintische trend" is niet in de gegevens
aanwezig.
We stappen dan een complexiteitsgraad lager en kijken of er een effect
optreedt op afhankelijke variabele nummer 10. Indien ook hier de kans
van optreden onder de aanname van de nulhypothese te groot is, gaan we
verder naar variabele nummer 9. De procedure stopt op het moment dat
we een significant effect constateren. Stel dat we dit significante effect
constateren bij variabele nummer 6, dan weten we dat complexere
beschrijvingen niet nodig zijn en dat het maximale complexiteitsniveau
voor de beschrijving van het effect de vorm heeft van een cubische trend.
We kunnen nu doorgaan met de afpelprocedure en nagaan of effecten met
een lager complexiteitsniveau ook nog optreden. Vinden we zo'n effect,
dan is de conclusie echter niet meer zo eenvoudig. We weten immers dat
de conditionele variantie van variable nummer 6 onafhankelijk is
berekend van de variantie op de lager genummerde variabelen. Maar het
omgekeerde is niet zo. Stel bijvoorbeeld dat we een tweede significant
effect vinden op variabel nummer 3 "actoren χ lineaire trend", dan is de
vaststelling van de betrokken kanswaarde wel onafhankelijk van de
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berekende kansen op de variabelen nummer 2 en nummer 1, maar niet
onafhankelijk van de kanswaarden op de hoger genummerde variabelen.
Met andere woorden: we weten dat het effect op variabele nummer 6 niet
verklaard hoeft te worden, rekening houdend met het effect op nummer 3,
maar de verklaring van het effect op nummer 3 moet wel rekening houden
met het effect op variabele nummer 6.
Deze step-down analyse is bij uitstek geschikt om iets te zeggen over de
complexiteitsgraad van de dynamiek die aanwezig is in de meningsvorming en in hoeverre deze dynamiek beïnvloed wordt door onafhankelijke
variabelen.

5. 4 Univariate analyses
Het programma "Multivariance" geeft naaste de step-down p-waarden
ook de univariate p-waarden en bijbehorende F-ratio's. Het betekent,
dat we de gegevens ook kunnen bestuderen alsof er geen afhankelijkheidsbetrekkingen bestonden tussen de genoemde 11 dynamische aspecten.
We noemen vier combinaties van univariate en step-down p-waarden
welke informatief zijn voor de afhankelijkheidsrelaties binnen de reeks
van 11.
1

Univariate en step-down p-waarden zijn beide significant.

2

Univariate en step-down p-waarden zijn geen van beide significant.

3

De univariate p-waarde is significant, maar de step-down p-waarde

niet.
4

De univariate p-waarde is niet significant, maar de step-down

ρ-waarde wel.
Geval 1. Dit geval houdt in dat de interpretatie van het effect op de
betrokken variabele, niet afhankelijk is van de effecten met een lager
complexiteitsniveau.
Geval 2. Een vrij duidelijk geval. Het effect gegeven onze selectie
drempels is eenvoudig niet aanwezig, ook niet wanneer men de invloed
van effecten uitschakelt die een lager complexiteitsniveau hebben.
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Geval 3. Een geïsoleerde bestudering van het effect op de betrokken
afhankelijke variabele zal gemakkelijk tot een foute interpretatie leiden.
Het is althans mogelijk om het effect te verklaren met behulp van
effecten die een geringer complexiteitsniveau hebben. De verklaring op
grond van een geïsoleerde bestudering van het verschijnsel is misschien
niet zozeer fout alswel moeilijk.
Geval 4. Een gei'soleerde bestudering van het betrokken effect leidt ten
onrechte tot de conclusie dat het effect niet aanwezig is. Het effect
treedt immers wel op wanneer men de invloed van simpeler effecten
elimineert.

5.5 Multivariate analyses
Het programma "Multivariance" voert ook de eigenlijke multivariate
analyse uit. Dat wil zeggen: nagegaan wordt hoe groot de kans is dat een
effect optreedt op alle 11 variabelen gelijktijdig. Het verschil tussen
groepen wordt gespecificeerd in een vector met 11 componenten. Berekend
wordt dan de kans dat deze verschilvector optreedt bij steekproeftrekking
uit een 11-variate normale verdeling..
Deze multivariate analyse pakt als het ware alle afzonderlijke univariate
en step-down analyses in één p-waarde samen. De uitspraken op basis
van de multivariate analyses hebben het karakter van: er is wel of geen
dynamiek aanwezig in de meningsvorming van deze of gene groep in het
experiment. Deze uitspraken hebben een vrij algemeen karakter en
kunnen nader gespecificeerd worden door univariate en step-down
analyses. Bij de presentatie van de onderzoeksresultaten zullen we al
deze verschillende p-waarden vermelden, wanneer tenminste de
conditionele p-waarde uit de step-down analyse en de multivariate p-waarde
niet groter zijn dan 20% tweezijdig.
Wanneer de conditionele p-waarde groter is dan 20%, is de interpretatie
van eventuele significante univariate p-waarden niet zinvol. Wanneer de
multivariate p-waarde groter is dan 20%, is de kans vrij groot dat

eventuele significante univariate of step-down p-waarden betekenisloos
zijn.
In geval de univariate en step-down analyses worden vermeld, worden
ook de parameters bêta en effectomvang vermeld.

6 Over de interpretatietechniek
De gangbare procedure in de sociale wetenschappen bij de evaluatie van
hypothesen is in beginsel een eenvoudige zaak. Men constateert in het
onderzoeksmateriaal hoe groot de kans is dat een geconstateerd
verschijnsel optreedt onder de nulhypothese. Indien de kans groter is
dan de gestelde significantiedrempel van 5% of 1%, dan wordt aangenomen
dat het optreden van het verschijnsel een toevalligheid is. Is de kans
kleiner of gelijk aan het gespecificeerde significantieniveau, dan wordt
aangenomen dat er geen sprake meer is van toeval. Op grond van al
deze constateringen wordt een hypothese al dan niet verworpen of al dan
niet ondersteund geacht. Bij deze procedure behoort het dat elke
hypothese betrekking heeft op een omschreven en statistisch geanalyseerd
verschijnsel. De evaluatie van hypothesen is tamelijk rechttoe rechtan.
In het design dat we hier presenteren is een dergelijke procedure volstrekt
onmogelijk.
In totaal worden 6 kenmerken geanalyseerd, van elk kenmerk worden 11
dynamische componenten bestudeerd; multivariate, univariate en stepdown p-waarden worden berekend, de power van het statistisch
instrument wordt berekend, en alle analyses worden uitgevoerd voor in
totaal 16 between-groups hypothesen. Het is onmogelijk en zinloos om
voor al deze analyses specifieke predicties op te stellen. Zelfs indien het
mogelijk zou zijn, zou er bij de evaluatie van de hypothesen nog een zeer
lastige situatie ontstaan. Het is immers heel goed mogelijk dat een kwart
tot driekwart van de predicties in het materiaal niet uitkomt, hetgeen
vrij gebruikelijk is in dit soort experimenten. Het i§ ongelooflijk lastig
om aan de hand van zo'n lange reeks van weerleggingen en ondersteuningen de theoretische concepties te wijzigen en te verbeteren.
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Om deze redenen is besloten tot de volgende evaluatie van het verkregen
onderz oeksmater iaal :
Allereerst wordan de processen in de meningsvorming beschreven zoals
deze zich voordoen in het experiment, los van de experimentele variatie
van condities; zie hoofdstuk IV. Vervolgens wordt dan beschreven hoe
deze processen afhankelijk zijn van de experimentele condities; zie
hoofdstuk V.
Binnen elk blok van effecten dat wordt geanalyseerd, wordt een beknopte
beschrijving van de observaties gegeven, voorzover er voor de
betreffende condities impressies van de onderzoeker beschikbaar zijn.
Dan wordt de meningsvorming statistisch geanalyseerd. Dat (beperkte)
deel der gegevens waarover a priori hypothesen geformuleerd zijn, wordt
gebruikt voor de evaluatie. Het geheel aan gegevens wordt gebruikt om
een a posteriori theorie te ontwerpen. Deze benaderingswijze is vrij
globaal van karakter. De theorie over het effect van communicatiepositie
en beslissingspositie wordt zo vergeleken met een exploratief verworven
theorie die zo dicht mogelijk bij de structuur van de onderzoeksgegevens
staat. De essentie van deze benaderingswijze is derhalve dat twee
theorieën met elkaar worden vergeleken, een a priori theorie en een a
posteriori theorie.

7 Samenvatting
De verschillen welke in het experiment tussen de diverse groepen worden
geconstateerd, worden geëvalueerd met een toepassing van het algemene
lineaire model voor multivariate analyse. Dit model is uitermate geschikt
om de toevalligheid van de gevonden verschillen tussen groepen te schatten,
zeker wanneer het gaat om tamelijk complexe verschillen tussen groepen.
Bij de toepassing van het model is uitvoerig overwogen welke risico's
de onderzoeker loopt wanneer hij een keuze maakt uit de verschijnselen
waarop hij zijn theorie wil baseren of met behulp waarvan hij een reeds
bestaande theorie wil evalueren.
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Eén type risico i s , dat de theorievorming gebaseerd wordt op
verschijnselen die eigenlijk toevallig optreden. De theorie wordt dan
opgebouwd op basis van ficties, niet op bestaande werkelijkheden. Indien
de onderzoeker dit type risico zoveel mogelijk tracht te vermijden,
wordt een ander type risico juist groter. En dat is het risico dat de
onderzoeker een aantal verschijnselen negeert en doet alsof ze
toevalligheden zijn, terwijl ze wel degelijk betekenis hebben. In zo'n
geval loopt de onderzoeker het risico dat zijn theorievorming op te
wéinig werkelijkheid wordt gebaseerd. Beide risico's hangen nauw samen
met elkaar: wanneer men het ene risico kleiner wil maken, vergroot
men het andere type risico. Wanneer nu de onderzoeker heeft besloten
welke risico's hij wil lopen en in welke mate hij deze risico's accepteert,
en wanneer hij de uitvoering van het experiment heeft vastgesteld, dan
is daarmee de precisie van zijn onderzoek gegeven. Dat wil zeggen, de
onderzoeker weet dan hoe groot de omvang is van de verschijnselen welke
zijn onderzoek, compleet met het statistisch instrumentarium, kan
onderscheiden. Er is dan een drempel vastgelegd. Verschijnselen welke
qua omvang beneden die drempel blijven, kan het onderzoek niet
waarnemen. Wil men nu kleinere verschillen toch nog kunnen discrimineren en dus de precisie van het onderzoek doen toenemen, dan gaat dat
ten koste van de relevantie van het onderzoek. Hoe preciezer het
instrumentarium wordt, des te kleiner is het deel van de werkelijkheid
waarover de onderzoeker uitspraken doet.
Bovenstaande overwegingen leidden tenslotte tot de keuze van risico's
bij de selectie van de gegevens. In eerste aanleg wordt een zeer gering
risico gekozen wat betreft het baseren van een theorie op ficties. De
kans van optreden van een bepaald verschil tussen de experimentele
groepen moet wel bizonder klein zijn, wil de beslissing vallen dat dat
verschil "dus niet meer toevallig is". Bij deze beslissing vallen veel
verschijnselen af die in feite niet aan de onderzoeker mogen ontgaan. In
tweede aanleg wordt echter de marge verruimd en worden ook
verschijnselen bij de interpretatie betrokken waarvan de kans van
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optreden veel meer het karakter van toeval lijkt te vertonen. Door deze
gegevens toch nog bij de interpretatie te betrekken wordt het risico
vermeden dat bij strenge grenzen het kind met het badwater wordt
weggegooid. De kans dat de theorie dan op toevalligheden of ficties wordt
gebaseerd, wordt zoveel mogelijk vermeden door de interpretatie ervan
zo goed mogelijk af te stemmen op de interpretatie van de gegevens die
bij de strengere selectie worden verkregen.
Bij de geselecteerde gegevens wordt ter informatie vermeld hoe groot
de kans is dat, dat bij de gegeven beslissingsregel en de omvang van het
gevonden verschijnsel, relevante verschillen tussen groepen nist worden
waargenomen in het onderzoek.
Bij al deze overwegingen en beslissingen wordt meer en meer afgeweken
van het klassieke evaluatiemodel. Een rechttoe rechtan evaluatie van de
hypothesen vindt in feite niet plaats. Voor de bevindingen wordt getracht
een zo goed mogelijk passende verklaring te vinden en deze a posteriori
ontwikkelde theorie wordt dan vergeleken met de a priori geformuleerde
theorie. Hoewel dus een globale theorie is geformuleerd voorafgaand
aan het onderzoek, is de evaluatie vooral exploratief van karakter.
De voornaamste reden voor de keuze van dit type evaluatieproces is de
gecompliceerdheid en de omvang van het onderzoeksmateriaal. Het
tamelijk globale karakter van de ene theorie over de invloed van positie
in de communicatiehiërarchie en de positie in de beslissingshiërarchie,
stelt niet in staat tot gedetailleerde predicties in het complexe en
omvangrijke onderzoeksmateriaal.
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HOOFDSTUK Г
MACHT ALS
WILLEKEUR

1 De experimentele situatie is een werkelijkheid-apart
In dit hoofdstuk zullen we gedetailleerd de houding van de proefpersonen
tegenover de andere "landen" beschrijven. Daarmee verwerven we ons
een inzicht in de wijze waarop de proefpersonen de experimentele
situatie ervaren. Een experiment vormt een geheel eigen werkelijkheid
en het is goed te weten hoe die werkelijkheid er in de ogen van de
proefpersonen uitziet. We kunnen daarmee de fout vermijden dat we de
resultaten van het experiment ongemerkt uitleggen alsof ze afkomstig
zijn uit die andere werkelijkheid welke we voortdurend op het oog hebben,
namelijk de werkelijkheid van de buitenlandse politiek. Hoewel we die
sprong van de ene werkelijkheid naar de andere te zijnertijd wel willen
maken, moeten we bij de beschrijving van de gegevens deze twee
werkelijkheden niet met elkaar verwarren.
Eerst geven we een beschrijving van de wijze waarop de proefpersonen
de experimentele situatie beleven, op grond van waarnemingen gedurende
het experiment en gesprekken met de proefpersonen na afloop van het
experiment. Deze beschrijving is opgenomen in paragraaf 2. Daarna
wordt het oog "gewapend" met behulp van statistische analysetechnieken.
Met deze technieken zijn we in staat uiteenlopende ontwikkelingen in de
houding van de proefpersonen te signaleren; ontwikkelingen waarvan we
het eventuele bestaan niet zo duidelijk met het "blote oog" kunnen
waarnemen. Deze analyse en de uitkomsten ervan worden uitgebreid
behandeld in paragraaf 3.
In paragraaf 4 tenslotte, wordt een samenvattende beschrijving gegeven
van wat we gevonden hebben.

2 Observaties
Uit de observaties en de gesprekken die achteraf met de proefpersonen
werden uitgevoerd, komt naar voren hoe een aanvankelijk enthousiaste
houding gaandeweg verandert in een matte stemming. Men heeft het
gevoel gekregen van op te moeten boksen tegen een onwillige wereld. Dit
gevoel van machteloosheid wordt meestal duidelijk zichtbaar, enkele
jaren nadat de beide tegenpartijen hun beleid ingrijpend gaan veranderen.
De eerste beleidsombuigingen in die periode kunnen dan nog uitgelegd
worden als tekenen van toenadering tussen de twee tegenspelers die
elkaar anders voortdurend in de haren zitten.
Maar al spoedig wordt het de proefpersonen duidelijk dat deze veranderingen maar schijn zijn en geen werkelijke toenadering inhouden. Alles
is uiteindelijk bij het oude gebleven en hooguit ziet men dat de rollen van
de tegenspelers in de loop der geschiedenis verwisseld zijn.
De defensiepolitiek staat in dit gebeuren centraal. Gedurende de gehele
geschiedenis gaat de aandacht in de eerste plaats uit naar de laatste
ontwikkelingen op het gebied van de militair-economische verhoudingen.
Doorgaans kiezen de proefpersonen de zijde van de tegenpartij welke
ontwapent. Maar met met gemak laat men die keuze vallen wannefcr deze
tegenpartij overgaat op een politiek van bewapening. En ook het omgekeerde vindt plaats; men kiest de kant van de tegenpartij die gaat
ontwapenen ook al heeft deze partij in het verleden de bewapening fors
opgevoerd. Overigens roept een politiek van bewapening vaak nogal
afkeurende reacties op bij de proefpersonen; men vindt een dergelijk
beleid belachelijk en merkwaardig. Vooral het feit dat er uiteindelijk
geen ontwapening heeft plaatsgevonden was teleurstellend voor de
proefpersonen. Men had duidelijk meer verwacht. Deze teleurstelling,
gecombineerd met de opaangename en kribbige sfeer tussen de beide
tegenpartijen, resulteerde uiteindelijk in een ontmoedigde en matte
stemming bij de proefpersonen. Vraagstukken die meer te maken hadden
met de binnenlandse politiek zoals de verhoudingen tussen de overheidsuitgaven en particuliere bestedingen, kregen naar verhouding weinig
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een ontmoedigde stemming

aandacht. Al vrij spoedig was men het onderling over deze zaken eens
en verslapte de aandacht ervoor.

3 De proefpersoon en zijn werkelijkheid
Voor het verkrijgen van een goed inzicht in de uitkomsten van de komende
analyses, geven we nog even een kort overzicht van de vragen welke aan
de proefpersoon gesteld worden.
Om het andere jaar, te beginnen in het jaar 1971, wordt van de proef
personen gevraagd hoe ze denken over hun tegenpartijen. Ook wordt
gevraagd welke politieke opstelling ze kiezen tegenover beide andere
landen. Zo wordt de houding van de proefpersonen geregistreerd in de
jaren 1971, 1973, 1975, 1977, 1979 en 1981. De volgende dimensies
worden daarin onderscheiden:
1 De positief-negatief dimensie in het oordeel over andere landen. Is
men van mening dat de tegenpartij geneigd is rekening te houden met de
belangen van derden, is de tegenpartij vredelievend, samenwerkingsgezind en geneigd tot democratische verhoudingen ? Of is de tegenpartij
alleen maar op eigen belang uit, agressief, onwillig om samen te werken
en erop uit macht te verwerven over anderen ? ι
2 De extremiteitsdimensie. Hoe extreem is het positieve of negatieve
oordeel van de proefpersoon ?
3 De zekerheidsdimensie. Hoe groot is het vertrouwen dat de proefper
soon heeft in zijn oordeel over de tegenpartij ?
4 De dimensie toenadering-afwijzing. Ook een positief-negatief dimensie,
maar dan met betrekking tot het beleid dat men zelf wil voeren tegenover
de tegenpartij. Welke koers wil men voeren jegens deze of gene
tegenpartij, wil men de verdeling van het nationale inkomen over
veiligheid, welvaart en welzijn bespreken met de tegenpartij, streven
naar gelijkheid, defensie-overleg plegen, een bondgenootschap aangaan
met de tegenpartij, of wil men onafhankelijkheid, een sterke machts
positie opbouwen tegenover de ander, een autonoom defensiebeleid voeren
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en zich militair verdedigend opstellen ?
5 De extremiteitsdimensie. Dit is eenzelfde dimensie als onder 2
genoemd, maar nu gaat het om de extremiteit in de opstelling, het
beleid tegenover de tegenpartijen.
6 De zekerheidsdimensie. Hoe groot is het vertrouwen dat de proefpersoon heeft in het beleid waaraan hij de voorkeur geeft ?
Om de drie eerstgenoemde dimensies van de drie laatstgenoemde te
onderscheiden, zullen we de termen attributie en decisie toevoegen.
Attributie geven we hier de betekenis van eigenschapstoekenning; deze
term heeft betrekking op de eerstgenoemde drie dimensies.
Decisie hanteren we in de betekenis van de individuele voorkeur voor
een bepaald beleid en heeft betrekking op de laatstgenoemde drie
dimensies.

3.1 Macht als willekeur
De eerste vraag die we willen beantwoorden is, of de proefpersonen in
het experiment door de bank genomen hetzelfde denken over de beide
tegenpartijen. We weten dat de ene tegenpartij "Perdistan" de
geschiedenis ingaaf met een ontwapeningspolitiek en de geschiedenis
besluit met een politiek van bewapening. De andere tegenpartij volgt
precies de tegenovergestelde lijn en begint met een politiek van bewapening om tenslotte met een politiek van ontwapening te eindigen.
Laatstgenoemd land heeft de naam "Gravië". Om te weten te komen of
deze volgordes verschillen, berekenen we of de gemiddelden voor beide
landen op één of meerdere dimensies verschillen.
Dit verschil noemen we het contrast "actoren". Als voorbeeld voor de
bepaling van contrasten nemen we het contrast op de positief-negatief
dimensie.
We berekenen dan eerst hoe het oordeel over Perdistan uitpakt in het
jaar 1971. We geven dit oordeel weer met het symbool p 1 . Eveneens
berekenen we hoe het oordeel over Gravië luidt in het jaar 1971. Dit

oordeel geven we weer met het symbool g . De oordelen in het jaar 1973
geven we weer met de resp. symbolen p 2 en g«. Op gelijke wijze gaan
we door tot en met 1981.
Het contrast "actoren" op de dimensie positief-negatief heeft nu de
volgende gedaante:

ß

χ

ι=Σ

-^і-ві)

i=l

Dit is de eerste lineaire combinatie van de afhankelijke variabelen. In
de komende paragrafen komen nog tfen andere lineaire combinaties aan
de orde. Het gaat in al deze gevallen om 96 waarnemingen van x: het
totaal aantal replicaties binnen alle groepen van het experiment (zie ook
schema 3 in hoofdstuk II).
Omdat de gewichten in de matrix van lineaire combinaties orthonormaal
dienen te zijn, komt in de eerste lineaire combinatie de wegingsfactor
uit op . 2 en niet op . 167 ( = 1 : 6 ) .
Dit maakt voor de uitkomsten van de waarschijnlijkheidsrekening geen
verschil. Het nut van zo'n orthonormale matrix is dat de gewichten van
de verschillende lineaire combinaties onafhankelijk van elkaar zijn.
Indien nu de oordelen over beide landen door de maat genomen uitvallen
in het voordeel van Perdistan, dan is de uitkomst van de vergelijking
positief. Vallen de oordelen uit in het voordeel van Gravië, dan is de
uitkomst negatief.
Zo worden op alle, in het begin van paragraaf 3 genoemde dimensies, de
verschillen tussen beide landen berekend. Onder de nulhypothese dat het
contrast "actoren" nul zal zijn, kan dan uitgerekend worden hoe groot
de kans is dat het feitelijk gevonden contrast optreedt.
In tabel 1 staan de contrasten of effecten weergegeven welke overeenkomstig de criteria genoemd in hoofdstuk ІП voor interpretatie in
aanmerking komt. Tevens worden in deze tabel de risico's vermeld
welke genomen worden door de geselecteerde effecten als betekenisvol
te beschouwen.

124

tabel 1
actoren
dimensie

effect

no

omschrijving

001

positiviteit
extremiteit
zekerheid
toenadering
extremiteit
zekerheid

002
003
004
005
006

e

a
a
a

alpha

bêta

uni

con

.85

.'01

.01

.82

.01

.01

.89

.01

.01

mul
.01

aOl
.01

.01

aio

.01
.01

.01

.01

.01

.01

d

.51

.01

.01

.01

.19

.04

d

.61

.01

.01

.01

.06

.01

d

.63

.01

.01

.01

.04

.01

Toelichting op de tabel:
kolom 1

Het nummer van het effect of contrast dat voor interpretatie in aanmerking
komt. Bij de interpretatie van de gegevens wordt aan dit nummer gerefereerd.

kolom 2

De dimensies waarop een effect wordt gesignaleerd; de letters a en d zijn

kolom 3

respectievelilk de afkortingen voor attributie en decisie.
De grootte van het gevonden effect, gestandaardiseerd tot effectomvang e.*)

kolom 4

De univariate kans van het gesignaleerde effect.

kolom 5

De conditionele kans uit de step-down analyse.

kolom 6

De multivariate kans van de configuratie van alle trendcomponenten op de
betreffende dimensie.

kolom 7

De post hoc berekende bêtafout, onder de conditie dat de univariate alphafout
1% is (tweezijdig).

kolom 8

De post hoc berekende bêtafout, onder de conditie dat de univariate alphafout
10% is (tweezijdig).
Het onderscheidingsvermogen van het design en van instrument (zie
hoofdstuk III, paragraaf 5.2) verschilden zo weinig van elkaar, dat
besloten werd in deze en al de volgende tabellen alleen het onderscheidingsvermogen van het instrument te presenteren.

Uit de tabel blijkt dat de effecten op alle zes attributie- en decisiedimensies voor interpretatie in aanmerking komen bij een selectiedrempel van
alpha = 1%. In de classificatie van Cohen (1977) zijn deze effecten vrij
groot. Cohen classificeert de d-waarden in drie klassen, klein, medium
en groot *). Grote waarden liggen rond d = . 8. Naar deze maatstaf
gemeten zijn de effecten op de attributiedimensies groot en de effecten
op de decisiedimensies 'medium'.
De effecten zijn alle positief. Dat wil zeggen dat Perdistan positiever
wordt beoordeeld dan Gravië, maar ook extremer en met meer zekerheid.
Tot Perdistan vertoont men meer toenadering, men is extremer in de
keuze van beleid jegens dat land en men is meer zeker van de uitkomsten
van het beleid jegens Perdistan, dit in vergelijking met Gravië.
*) Om verwarring met de d \an declsledlmenele te voorkomen, (tebrulken we In
de ІвІмЛІеп de letter e voor effectomvang
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Interpretatie
Hoewel er zorvuldig naar gestreefd is het beleid van Perdistan precies
het spiegelbeeld te laten zijn van het beleid van Gravië, blijkt de
volgorde ontwapening-bewapening andere effecten te sorteren dan de
volgorde bewapening-ontwapening, gerealiseerd door respectievelijk
Perdistan en Gravië.
Het is dus zinvol te zoeken naar een verschil tussen Perdistan en Gravië
dat gedurende de gehele geschiedenis aanwezig is geweest en niet van
karakter is veranderd. We vinden dat verschil in de machtsongelijkheid.
Gedurende practisch de gehele geschiedenis is het bewapeningsniveau van
Gravië hoger dan dat van Perdistan. Dit is duidelijk af te lezen in grafiek
1. Uit de grafiek is af te lezen dat Gravi 'è eerst езп politiek van
bewapening voert en daarna een politiek van ontwapening, terwijl
Perdistan de omgekeerde weg bewandelt. Het defensiekapitaal dat in de
grafiek wordt weergegeven beschrijft de waarde van het productie-appa
raat voor militaire goederen en kan opgevat worden als een indicatie
van de sterkte verhoudingen. We zien nu dat de volgorde bewapening-ont
wapening (Gravië), wel degelijk verschilt van de volgorde ontwapeningbewapening (Perdistan).
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Hoewel de militaire krachtsverhoudingen in het begin en op het eind van
de geschiedenis gelijk zijn, is er in de gehele tussenliggende periode
sprake van een machtsoverwicht van Gravië.
Een parallelle ontwikkeling vindt plaats op het gebied van de economische
verhoudingen. Zie grafiek 2.
De ontwikkeling van het economisch kapitaal verliep in dit experiment
parallel aan de ontwikkeling van het defensiekapitaal, omdat de investeringen in het defensie-apparaat bekostigd moesten worden uit de
opbrengsten van het economisch kapitaal.
De verklaring van de gegevens in tabel 1 zoeken we nu in dit machtsverschil tussen Perdistan en Gravië. Perdistan is de mindermachtige,
Gravië is de meermachtige. Dit geldt zowel ten aanzien van positieve
sanctiemacht als ten aanzien van de negatieve sanctiemacht. De
positieve sanctiemacht van Gravië berust op de superieure economische
positie, de negatieve santiemacht berust op de superieure militaire
positie. We veronderstellen dat de verwerving van macht, door de
proefpersonen wordt gezien als het verwerven van de mogelijkheid om
naar believen te handelen jegens derden. Het afstand doen van macht
daarentegen, wordt gezien als een vrijwillige inperking van die mogelijk-
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macht

heid. In deze visie op macht is het doen en laten van de meermachtige
ambivalenter dan het doen en laten van de mindermachtige.
Deze visie op "macht als de mogelijkheid om willekeur uit te oefenen",
heeft tot gevolg dat:
001 de mindermachtige positiever wordt beoordeeld dan de meermachtige,
002 de mindermachtige extremer wordt beoordeeld dan de meermachtige,
003 de mindermachtige met meer zekerheid wordt beoordeeld dan de
meermachtige,
004 men meer toenadering zoekt tot de mindermachtige dan tot de
meermachtige,
005 men extremer is in zijn houding jegens de mindermachtige dan
jegens de meermachtige,
006 men meer vertrouwen stelt in de uitkomsten van het beleid jegens de
mindermachtige dan in de uitkomsten van het beleid jegens de
meermachtige.

3.2 De koerswijziging
Het zoeken naar een lineaire trend in de houding van de proefpersonen
opent de mogelijkheid om na te gaan of de proefpersonen een ontwikkeling
in de situatie waarnemen die aan het begin van de geschiedenis inzet en
tot op het eind van de geschiedenis doorzet. Daartoe vormen we opnieuw
een lineaire combinatie van de twaalf metingen welke zijn verricht, zie
paragraaf 3 . 1 . Deze lineaire combinatie heeft de gedaante
x2 =

- . 60 (p 1 + g1) - . 36 (p2 + g2) - . 12 (P3 + g 3 )
+ . 12 (p 4 + g4) + . 36 (p5 + g5) + . 60 (p 6 + g6)

Wat er bij de berekening gebeurt, kan opgevat worden als de projectie
van een lineaire trend in de gegevens. Een positieve lineaire trend
verloopt zoals weergegeven in grafiek 3 door lijn +.
Indien de ontwikkelingen in de meningsvorming overeenkomen met een
positieve trend dan neemt x 9 een positieve waarde aan. Komen de
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ontwikkelingen overeen met een negatieve trend, dan neemt x 2 een
negatieve waarde aan.
gewicht
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Op de verticale as staan de gewichten aangegeven van de lineaire
combinatie, op de horizontale as staan de zes meetpunten in de tijd
aangegeven.
In tabel 2 staat weergegeven op welke attributie- en decisiedimensies
zich lineaire trends voordoen, welk teken deze trends hebben en de
diverse waarschijnlijkheden van deze trends (zie de toelichting op tabel
1).
tabel 2
lineaire trends
dimensie

effect

no

alpha

bêta

e

uni

con

mul

aOl

alO

-.67

.01

.01

.01

.02

.01

-.57

.01

.01

.01

.11

.02

007

posittviteit

008

extremiteit

a
a

009

zekerheid

a

.52

.01

.01

.01

.17

.03

010

toenadering

d

-.72

.01

.01

.01

.01

.01

OU

extremiteit

d

-.44

.01

.01

.01

.34

.10

012

zekerheid

d

.33

.03

.18

.01

.62

.28

Interpretatie
Op zes attributie- en decisiedimensies doet zich een positieve of
negatieve trend voor.
We brengen deze trends in verband met een lineaire ontwikkeling in het
gedrag van beide tegenpartijen Per distan en Gravië. En de lineaire
ontwikkeling welke daarvoor het meest in aanmerking lijkt te komen, is
het proces van verandering dat beide actoren doormaken. Beiden nemen
in de loop der geschiedenis een positie in die diametraal verschilt van de
positie die ze aan het begin van de geschiedenis innamen. Perdistan gaat
over van een ontwapeningspolitiek naar een bewapeningspolitiek, Gravië
gaat over van een bewapeningspolitiek naar een ontwapeningspolitiek.
We veronderstellen dat de proefpersonen deze veranderingen als
inconsequent ervaren. Hoe verder de geschiedenis voortschrijdt des te
inconsequenter vindt men het beleid van de beide andere landen. Dit
heeft tot consequentie dat in de loop der geschiedenis
007
008

010

de proefpersonen steeds minder positief oordelen over de beide
andere landen,
de proefpersonen meer en meer tot de conclusie komen dat de beide
andere landen er geen duidelijk streven op na houden waardoor de
eigenschapstoekenning minder extreem wordt,
er steeds minder toenadering gezocht wordt tot de beide andere
landen,

011 men zich steeds minder inzet voor een bepaald beleid jegens de
andere landen, zodat men steeds minder extreem wordt in de
formulering van zijn beleid jegens andere landen.
Dit alles betekent evenwel niet dan men onzekerder wordt in zijn
attributies en decisies. Integendeel, het stapsgewijze proces van
verandering dat de beide andere landen doormaken geeft steeds meer
materiaal voor het oordeel dat men velt en de beslissingen die men jegens
beide landen wil nemen, vandaar dat men
009
012

132

gaandeweg de geschiedenis zekerder wordt van zijn oordeel
er steeds zekerder van wordt dat de politieke koers die men op het
moment voorstaat succes zal hebben.

Actoren χ l i n e a i r e trend
In de hierna volgende analyse wordt nagegaan of eventuele l i n e a i r e
ontwikkelingen in de houding ten opzichte van de ene actor a n d e r s
verlopen dan ten opzichte van de andere a c t o r . Opnieuw v o r m e n we een
lineaire combinatie van de twaalf metingen welke zijn v e r r i c h t . Dit
k e e r ziet die l i n e a i r e combinatie e r als volgt uit:
Х3 = -. 30 (pj - ёі)

-. 18 (P 2 - g 2 ) -. 06 (P3 - g 3 )

+· 06 ( P 4 - g 4 ) +· 18 (P 5 - g 5 ) +· 30 ( p 6 - g 6 )
Wanneer de ontwikkelingen in de houding ten aanzien van P e r d i s t a n
positief zijn en ten aanzien van Gravië negatief, dan is de uitkomst van
de lineaire combinatie positief; is het omgekeerde het geval, dan is de
uikomst negatief.
De resultaten van de analyse staan in tabel 3.
Interpretatie
Alle ontwikkelingen in de attributies en d e c i s i e s vertonen ten aanzien van
P e r d i s t a n relatief gesproken een negatieve l i n e a i r e trend en ten aanzien
van Gravië een positieve l i n e a i r e trend. We brengen deze trends in
verband m e t de richting waarin beide landen hun beleid v e r a n d e r e n .
P e r d i s t a n gaat in de loop d e r geschiedenis m e e r en m e e r waarde hechten
aan macht terwijl Gravië m e e r en m e e r afstand doet van macht. Deze
ontwikkelingen zijn getalsmatig weergegeven in de grafieken 1 en 2.
tabel 3
actoren χ lineaire trend
effect

dimensie
no

omschrijving

e

alpha
uni

bêta
con

mul

aOl

alO

013

positiviteit

a

-1.01

.01

.01

.01

.01

.01

014

extremiteit

a.

-.54

.01

.01

.01

.03

015

zekerheid

a

-.45

.01

.20

.01

.14
.32

016

toenadering

d

-.63

.01

.01

.01

.04

.01

017

extremiteit

d

-.52

.01

.06

.01

.17

.03

018

zekerheid

-.56

.01

.02

.01

.11

.02

d

.09

De in paragraaf 3.1 geformuleerde hypothesen over het verband tussen
machtsstreven en de houding van de proefpersonen, zijn ook hier van
toepassing. Wanneer de beide andere landen hun opvattingen over macht
veranderen en zich dienovereenkomstig gaan gedragen, veranderen de
proefpersonen hun benadering van deze landen ook. De richting waarin
de proefpersonen hun opvattingen veranderen, is geheel in
overeenstemming met de verklaring van de gegevens 001 tot en met
006.
Dus, een toename van het machtsstreven leidt tot minder positieve
oordelen (013), minder extreme oordelen (014), minder zekere
oordelen (015), minder toenaderingspogingen (016), minder extremiteit
in het beleid (017) en minder vertrouwen in de uitkomsten van het beleid
dat men voorstaat jegens het betreffende land (018).
Een afname van het machtsstreven heeft tagengestelde tendenzen tot
gevolg.

3. 3 Machtsafstanden
De volgende trend welke in de gegevens gezocht wordt, is de
quadratische trend. De projectie van een quadratische trend verloopt op
dezelfde wijze als de projectie van een lineaire trend. De lineaire
combinatie van de twaalf metingen is:
x 4 = +. 55 (p 1 + g1) -. 11 (p2 + g2) -. 44 (p 3 + g3)
-· 44 (p 4 + g 4 ) -. 11 (p 5 + g5) +. 55 (p 6 + g 6 )
Indien er in de houding van de proefpersonen een quadratische trend
aanwezig is met een positief teken, dan correspondeert deze trend met de
als positief aangegeven quadratische trend in grafiek 4. Is de trend in
de houding van de proefpersonen negatief, dan correspondeert deze
trend met de als negatief aangegeven trend in grafiek 4.
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In tabel 4 zijn de resultaten van deze analyse weergegeven. Dit keer is
de oogst vrij schraal en de risico's bij het interpreteren zijn wat groter.
Interpretatie
Met de analyse in dit hoofdstuk beogen we een algemene schets te geven
van de wijze waarop de proefpersonen hun situatie in het experiment
beleven.
Deze schets dient dan als een referentiekader voor de evaluatie van de
hypothesen. Voorwaarde is dan wel dat dit referentiekader een goede
basis heeft.
Nu zijn alleen de risico's bij het interpreteren van waarneming 019 vrij
klein. Het quadratische verloop op deze gei'soleerde extremiteitsdimensie
is dan ook een te smalle basis om er zo'n algemene schets op te
baseren.
tabel 4
quadratische trend
dimensie
no

omschrijving

019

extremiteit

020

toenadering

effect

alpha

bêta

e

uni

con

mul

aOl

aio

a

.47

.01

.02

.01

.27

.07

d

.27

.08

.10

.01

.77

.43

Het Is wel denkbaar dat onder bepaalde experimentele condities zich een
quadratische trend voordoet op meerdere attributie- en decisiedimensies.
Dit zal dan blijken in het volgende hoofdstuk wanneer de experimentele
condities nader bestudeerd worden. Indien onder bepaalde condities de
quadratische trend "eruit springt", dan ligt het voor de hand het
optreden ervan te associëren met de machtsafstand tussen de beide
tegenpartijen. Deze machtsafstand neemt namelijk in de eerste helft van
de geschiedenis voortdurend toe, daarna neemt de machtsafstand weer
af. Zie hiervoor de grafieken 1 en 2 in paragraaf 3.1 van dit hoofdstuk.
De gegevens in tabel 4 suggereren dat bij toenemende machtsafstand
tussen de tegenpartijen, de proefpersonen minder extreem oordelen en
minder geneigd zijn toenadering te zoeken. Wanneer we ons een
speculatie veroorloven, dan kunnen we misschien zeggen dat de
proefpersonen zich wat gereserveerder opstellen wanneer de machtsafstand tussen de tegenpartijen zeer groot wordt. Willen ze zich
misschien niet inlaten met de tegenpartijen wanneer dezen zich zo
extreem opstellen ?
Actoren χ quadratische trend
De vraag is nu of er quadratische ontwikkelingen zijn in de houding van
de proefpersonen die ten aanzien van de ene actor anders verlopen dan
ten aanzien van de andere actor. De lineaire combinatie waarmee we
eventuele tegengestelde quadratische trends op kunnen sporen is:
x 5 = +. 27 (p 1 - g 1 ) -. 05 (p 2 - g 2 ) -. 22 (p 3 - g 3 )
-.22(p4-g4)-.05(p5-g5)+.27(P6-g6)
Wanneer een quadratische trend ten aanzien van Perdistan positief is,
maar ten aanzien van Gravië negatief, dan is de uitkomst van de lineaire
combinatie positief. In het omgekeerde geval is de uitkomst negatief.
In tabel 5 is het resultaat van de analyse weergegeven.
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tabel 5
actoren χ quadratische trend
dimensie
no

omschrijving

(¡21

extremiteit

effect
ä

alpha

bêta

e

uni

con

mul

aOl

aio

Γ2Ο

Л9

ΓΪ9

TÖÏ

ГІЭ

ГбГ

Interpretatie
Interpretatie van de hier gesignaleerde trend is zeer riskant, ook
vanwege het feit dat deze trend zich voordoet op slechts één dimensie.
Een interpretatie zullen we derhalve achterwege laten.
Maar, we verbinden eventuele actor χ quadratische trends in de houding
van de proefpersonen, wanneer deze trends onder bepaalde experimen
tele condities toch nog optreden, met de vergroting en verkleining van
de machtsafstanden tussen de tegenpartijen.

3. 4 Souplesse
De projectie van een cubische trend in de gegevens stelt ons in staat
eventuele ontwikkelingen te signaleren die nog meer tijdsgebonden zijn
dan de lineaire en quadratische trends.
De lineaire combinatie voor de cubische trend is:
Xg = -. 37 (pj + g 1 ) + . 52 (p 2 + g 2 ) + . 30 (p 3 + g 3 )
-. 30 (p 4 + g 4 ) - . 52 (p 5 + g 5 ) + . 37 (p 6 + g 6 )
De gedaantes van de positieve en negatieve cubische trends zijn
afgebeeld in grafiek 5.
De resultaten van de trendanalyse zijn weergegeven in tabel 6.
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Interpretatie
De gegevens in tabel 6 lenen zich voor interpretatie. De vraag is nu, of
er in het gedrag van de beide tegenpartijen een cubische trend is aan te
wijzen waarmee de cubische trends in de houding van de proefpersonen
corresponderen.
Die cubische trend is inderdaad aan te wijzen.
In de eerste en de laatste periode van de geschiedenis nemen de beide
tegenpartijen een duidelijk en onwrikbaar standpunt in over vraagstukken
van veiligheid en samenwerking. In de laatste periode van de
geschiedenis is dat standpunt weliswaar geheel tegengesteld aan het
standpunt in de eerste periode, maar dat neemt niet weg dat in beide
fasen van de geschiedenis de stelligheid waarmee de standpunten worden
verkondigd vrij groot is.
tabel 6
cubische trend
dimensie
no
omschrijving
022

extremiteit

effect
e
a

alpha

bêta

uni

con

.58

.01

.01

mul
.01

.01

aol

alO

.08

.02

.01

023

zekerheid

a

.73

.01

.01

.01

024

toenadering

d

-.75

.01

.01

.01

.01

.01

025

zekerheid

d

.36

.01

.01

.01

.55

.22
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In de tamelijk lange tussenliggende periode is die stelligheid er niet. Er
is dan aarzeling in de houding van de tegenpartijen. Ze nemen hun
standpunten in heroverweging en zijn bereid hun beleid grondig te herzien.
De ontwikkeling van stellige en onwrikbare standpunten, dan een periode
van aarzeling gevolgd door een periode waarin opnieuw met grote
stelligheid vastliggende standpunten worden ingenomen, is een ontwikke
ling die een typisch "cubisch karakter" heeft.
We veronderstellen nu dat deze toenemende en afnemende stelligheid in
de houding van de beide tegenpartijen weerspiegeld wordt in de houding
van de proefpersonen. Hoe stelliger de tegenpartijen hun standpunt
verkondigen, des te stelliger ook oordelen de proefpersonen over de
intenties van hun tegenpartijen (022 en 023) en des te meer vertrouwen
hebben de proefpersonen in de uitkomsten van het beleid dat ze voorstaan
(025).
Maar, hoe stelliger en onwrikbaarder het standpunt is van de tegenpar
tijen, des te minder zijn de proefpersonen geneigd toenadering te zoeken
(024). En dit laatste is niet verwonderlijk, het is slecht zaken doen met
tegenpartijen die zich zo onvermurwbaar opstellen.
Al met al duiden de cubische trends erop dat de proefpersonen reageren
op de souplesse in de houding van hun tegenpartijen. In de middenperiode
van de geschiedenis is die souplesse er. De proefpersonen weten dan
weliswaar minder goed wat ze van hun tegenpartijen moeten denken (022
en 023) en welke effecten hunbeleid sorteert (025), maar de souplesse
in het beleid van de tegenpartijen is hoopgevend en verleidt de
proefpersonen tot toenadering (024).
Actoren χ cubische trend
Om een antwoord te geven op de vraag of de cubische trends in de
houding van de proefpersonen, ten aanzien van de ene tegenpartij anders
verlopen dan ten aanzien van de andere tegenpartij, schrijven we de
volgende lineaire combinatie uit:

x 7 = -. 19 (pj - g 1 ) +. 26 (p2 - g2) +. 15 (p 3 - g3)
-. 15 (p 4 - g 4 ) -. 26 (p 5 - g5) +. 19 (p 6 - g 6 )
Verloopt de cubische trend ten aanzien van Perdistan positief en ten
aanzien van Gravië negatief, dan is de uitkomst van deze lineaire
combinatie positief. In het omgekeerde geval is de uitkomst negatief.
In tabel 7 staan de uitkomsten van de analyse weergegeven.
Interpretatie
Interpretatie van de hier vermelde effecten is riskant. De conditionele
waarschijnlijkheden zijn hoog en op slechts twee dimensies worden
effecten gesignaleerd. Daar komt nog het volgende bij. Effect 029 is
bizonder klein en de bijbehorende univariate waarschijnlijkheid zeer
hoog. Toch is de conditionele waarschijnlijkheid uit de step-down
analyse 11%. Dat betekent dat de actoren χ cubische trend gemaskeerd
wordt door trends van een lager complexiteitsniveau. Het betekent ook
dat het allerminst zeker is dat het teken van de gemaskeerde trend
negatief is. Dat teken kan evenwel positief zijn. Deze onzekerheden doen
ons afzien van interpretatie.
Wanneer onder bepaalde experimentele condities niettemin
interpreteerbare actor χ cubische trends optreden, zullen we deze
associëren met de souplesse in het beleid van de tegenpartijen.

tabel 7
actoren χ cubiache trend
dimensie
no

effect

omschrijving

e

alpha
uni

bêta
con

mul

aOl

aio

026

extremiteit

a

-.01

.95

.11

.01

.97

.82

027

zekerheid

a

-.15

.29

.11

.01

.93

.71
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3. 5 Keerpunten in de geschiedenis
Met het zoeken naar quartische trends in de houding van de proefperso
nen, gaat de differentiatie in de tijd weer een stapje verder.
De lineaire combinatie waarmee eventuele quartische trends kunnen
worden opgespoord is:
x 8 = +. 19 (p 1 + 8 ι ) -. 57 (p 2 + g 2 ) + . 38 (p 3 + gg)
+. 38 (p 4 + g 4 ) -. 57 (p 5 + g 5 ) + . 19 (p 6 + g 6 )
De positieve en negatieve gedaante van de quartische trend zijn
weergegeven in grafiek 6.
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De resultaten van de analyse staan in tabel 8.
tabel 8
quartische trend
dimensie
no

omschrijving

028

zekerheid

effect
e
d

.03

alpha

bêta

uni

con

mul

aOl

aio

.84

.06

.01

.97

.82

Interpretatie
Een i n t e r p r e t a t i e van deze gei'soleerd voorkomende trend is voor het
ontwerpen van een r e f e r e n t i e k a d e r voor de evaluatie van de hypothesen
te r i s k a n t .
In de wijze waarop de proefpersonen de experimentele situatie beleven
is dus geen q u a r t i s c h e trend waar te nemen.
Wel kunnen we een q u a r t i s c h e trend aanwijzen in de verhoudingen t u s s e n
de beide tegenpartijen. Die quartische trend doet zich voor wanneer we
letten op het tempo waarin de ontwikkelingen zich voltrekken. In het
begin van de geschiedenis groeit de machtsafstand tussen de beide
tegenpartijen in een ijltempo. Het e e r s t e keerpunt i s , dat dit tempo
afneemt en de afstanden t r a g e r toenemen. Dan komt een periode waarin
de afstand gelijk blijft. De afname van de machtsafstand is een volgend
keerpunt in de geschiedenis. En in de a l l e r l a a t s t e periode van de
geschiedenis worden de rollen zelfs v e r w i s s e l d : de m e e r m a c h t i g e
tegenpartij heeft ten slotte minder macht dan de e e r s t m i n d e r m a c h t i g e
tegenpartij.
Genoemde keerpunten in de geschiedenis hebben geen d r a m a t i s c h
k a r a k t e r . Ze beihvloeden de houding van de proefpersonen in het algemeen
niet. L a t e r zullen we zien dat dit onder specifieke experimentele
condities wel het geval i s .
Actoren χ q u a r t i s c h e trend
De v r a a g is nu aan de orde of e r in de houding van de proefpersonen
q u a r t i s c h e t r e n d s waar te nemen zijn die ten aanzien van de ene
tegenpartij een ander verloop hebben dan ten aanzien van de andere
tegenpartij.
De l i n e a i r e combinatie die we met het oog op deze v r a a g toepassen, ziet
e r als volgt uit:
x 9 = +. 09 (p1 - Β ι ) -. 28 ( p 2 - g 2 ) +. 19 ( p 3 - gg)
+. 19 ( p 4 - g 4 ) -. 28 ( p 5 - g 5 ) +. 09 ( p 6 - g 6 )
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De resultaten van deze analyse zijn vermeld in tabel 9.
tabel 9
actoren χ quartische trend
dimensie
no

omschrijving

029

zekerheid

030

zekerheid

effect

alpha

têta

e

uni

con

mul

ä

TiO

TÓl

Л2

^

d

-.16

.27

.02

.01

1

Interpretatie
Om eerdergenoemde redenen (zie vorige paragrafen

aOl

aio

Гіз

ЛЗ

.92

.69

zullen we de in

tabel 9 vermelde gegevens niet interpreteren.

3.6 Instabiliteit
De meest gedifferentieerde trend welke in onze gegevens geprojecteerd
kan worden is de quintische trend. De lineaire combinatie is:
X 1 0 = -. 06 (P 1 + gj) + . 31 (P 2 + g 2 ) -. 63 (Pg + gg)
+. 63 (p 4 .+ g 4 ) - . 31 (p 5 + g 5 ) +. 06 (p 6 + g 6 )
De positieve en negatieve gedaante van de quintische trend zijn
afgebeeld in grafiek 7.
grafiek 7
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De resultaten van de analyse zijn vermeld in tabel 10.

tabel 10
quintische trend
dimensie
no

omschrijving

031

extremiteit

032

extremiteit

effect

alpha

bêta

e

uni

con

mul

aOl

aio

a

-.48

.01

.06

.01

.25

.06

d

-.22

.19

.12

.01

.86

.55

Interpretatie
Ook voor de gegevens in deze tabel geldt dat een interpretatie ervan te
riskant is.
Het eventuele optreden van een quintische trend duidt erop dat men op
elk moment in de geschiedenis van mening verandert, dan weer in deze,
dan weer in gene richting. In feite registreert een quintische trend
instabiliteit in de houding van de proefpersonen. De reactie op specifieke
zeer tijdsgebonden ontwikkelingen geven we dan ook de betekenis van
instabiliteit.
Actoren χ quintische trend
Wanneer de quintische trend in de houding van de proefpersonen ten
opzichte van de ene tegenpartij een ander verloop heeft dan ten opzichte
van de andere tegenpartij, dan kunnen we dat signaleren met de
volgende lineaire combinatie:
x 1 1 = -. 03 (p 1 - g 1 ) +. 16 (p 2 - g 2 ) -. 31 (p 3 - g 3 )
+· 31 (p 4 - g 4 ) -. 16 (p 5 - g 5 ) +. 03 (p 6 - g 6 )
Is de quintische trend ten aanzien van Perdistan positief en ten aanzien
van Gravië negatief, dan is de uitkomst van deze lineaire combinatie
positief. In het omgekeerde geval is de uitkomst van de lineaire
combinatie negatief.
De resultaten zijn vermeld in tabel 11.
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tabel 11
actoren χ quintische trend
dimensie
no

omschrijving

033

positiviteit

034

extremiteit

effect

alpha

bêta

e

uni

con

mul

aOl

a

-.62

.01

.13

.01

.05

alO
.01

a

-.05

.55

.16

.01

.97

.82

Interpretatie
Ook interpretatie van de gegevens in deze tabel blijft achterwege vanwege
de te grote risico's.

4 Besluit
In de vorige paragrafen is beschreven hoe er tal van metingen zijn
verricht aan de houding van de proefpersonen. Bij de analyse van de
resulterende gegevens zijn we tot de conclusie gekomen dat een deel
van deze meetapparatuur ontwikkelingen signaleert die door ons
opzettelijk in het experiment zijn ingebracht: de ontwikkelingen in de
machtsverhoudingen zijn "af te lezen" aan de houding van de proefpersonen. Daarbij gaat het vooral om ontwikkelingen op lange termijn.
Met het andere deel van de meetapparatuur signaleren we vooral
ontwikkelingen op korte tot zeer korte termijn.
We delen nu de verschillende trends in twee klassen. In de eerste klasse
groeperen we:
actoren
lineaire trend
actoren χ lineaire trend
quadratische trend
actoren χ quadratische trend
Karakteristiek voor deze trends is, dat we er mee signaleren hoe de

proefpersonen de machtsverhoudingen tussen de tegenpartijen zien en
hoc ze daarop reageren. Tweede karakteristiek is dat het daarbij gaat
om ontwikkelingen op lange termijn.
In de tweede klasse groeperen we:
cubische trend
actoren χ cubische trend
quartische trend
actoren χ quartische trend
quintische trend
actoren χ quintische trend
Aan het optreden van deze trends lezen we af in hoeverre de proefper
sonen zich laten beihvloeden door tamelijk specifieke,

tijdsgebonden

gebeurtenissen die nog van alles kunnen betekenen. Daarom nemen we
aan dat al deze trends een zekere instabiliteit in de houding van de
proefpersonen registreren. Vooral voor de quintische trend is dat het
geval.
De analyses hebben ons ook een theoretisch beeld gegeven van de wijze
waarop de proefpersonen hun situatie ervaren.
De hoofdlijnen van dit beeld zijnr
1

De verwerving van macht wordt door de proefpersonen gezien als het

verwerven van de mogelijkheid om naar believen te handelen jegens
derden. Het afstand doen van macht daarentegen, wordt door de
proefpersonen gezien als een vrijwillige inperking van die mogelijkheid
(paragraaf 3.1 en 3. 2 ).
2

Een radicale verandering van de opvattingen over macht wordt door

de proefpersonen als inconsequent ervaren (paragraaf 3.2).
3

De proefpersonen zoeken meer toenadering tot de minstmachtige

tegenpartij dan tot de meestmachtige tegenpartij (paragraaf 3.1 en 3.2).
4

Hoe meer souplesse de tegenpartij vertoont, des te meer zijn de

proefpersonen bereid om toenadering te zoeken, ook al gaat die souplesse
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met veel onzekerheden gepaard (paragraaf 3.4)
Met dit beeld completeren we de observaties die in paragraaf 2
beschreven zijn. Daar veronderstelden we dat de matheid van de
proefpersonen een reactie zou zijn op de teleurstellende ontwikkelingen
in de verhoudingen. Aan de hand van paragraaf 3.2 kunnen we deze
observatie nog nader specificeren. Uit deze paragraaf komt namelijk
het vermoeden naar voren dat in de loop der geschiedenis de houding
van de proefpersonen steed minder positief, minder stellig en minder
zeker wordt als reactie op het als inconsequent ervaren gedrag van de
tegenpartijen.

HOOFDSTUK V
OVER TERUGHOUDENDHEID,
BETWETERS EN HET
VERLANGEN NAAR MACHT

1 Inleiding
We hebben nu enig idee gekregen van de wijze waarop de proefpersonen
het doen en laten van hun tegenpartijen e r v a r e n en hoe zij daarop
reageren.
We trachten nu een beeld te krijgen van de wijze waarop de proefpersonen r e a g e r e n op de verschillende experimentele condities.
E e r s t geven we een korte uiteenzetting over de werkwijze bij het
evalueren van de e e r s t e variant van de e x t r e m i t e i t s t h e o r i e . Dan gaan
we na of eenzijdige geihformeerdheid e x t r e m e houdingen oproept. In de
daaropvolgende paragraaf worden zenders en ontvangers met elkaar
vergeleken. We verwachten dat ontvangers een m e e r extreme houding
zullen aannemen tegenover de andere groepen in het experiment. Met
deze analyses hebben we dan de e e r s t e . v a r i a n t van de e x t r e m i t e i t s theorie geëvalueerd.
In paragraaf 4 p r e s e n t e r e n we de tweede variant van de e x t r e m i t e i t s theorie. In paragraaf 5 wordt onderzocht of een eenzijdige instelling
gepaard gaat met een e x t r e m e houding tegenover andere groepen.
Vervolgens worden b e s l i s s e r s en b e o o r d e l a a r s met elkaar vergeleken in
paragraaf 5. We verwachten dat beoordelaars een m e e r extreme houding
aan zullen nemen tegenover de andere groepen dan b e s l i s s e r s . D a a r m e e
hebben we dan de tweede variant van de e x t r e m i t e i t s t h e o r i e onderzocht.
Aan al deze analyses wordt telkens een uitgebreide, verkennende analyse
toegevoegd van de r e l a t i e tussen de onafhankelijke variabelen en de
verschillende trends in de houding van de proefpersonen.
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De evaluerende en verkennende analyses worden in een viertal
paragrafen gevolgd door beschouwingen van theoretische en methodische
aard.
In paragraaf 11 tenslotte, ondernemen we de stap van het laboratorium
naar de werkelijkheid en stellen ons de vraag of de conclusies over de
resultaten van het laboratoriumexperiment wel van toepassing geacht
kunnen worden op de werkelijkheid.

2 Veelzijdige en eenzijdige informatie
De eerste stap die we ondernemen is het maken van een vergelijking
tussen twee condities in het experiment. Onder de ene conditie wordt
het gedrag van de groepen waarmee de proefpersonen te maken krijgen
als veelzijdig voorgesteld, onder de andere conditie wordt dat gedrag
op een eenzijdige manier voorgesteld.
Veelzijdige en eenzijdige informatie wordt operationeel gedefinieerd
onder de noemers "complexe" en "simpele informatie". Informatie over
andere groepen is complex, wanneer daarmee "een veelheid van
verschillende, niet met elkaar samenhangende, eventueel zelfs strijdig
lijkende bedoelingen en daaruit voortvloeiende beslissingen" wordt
beschreven.

Informatie over andere groepen is simpel, wanneer daarmee "een enkel
algemeen streven, geconcretiseerd in onderling samenhangende, niet
strijdige bedoelingen en daaruit voortvloeiende beslissingen" wordt
beschreven.

De verwachting is nu dat de proefpersonen onder de conditie "simpele
informatie" een meer extreme houding aannemen dan onder de conditie
"complexe informatie".
Over positiviteit en negativiteit in de houding tegenover de andere groepen
het volgende:
Eén tegenpartij in het experiment, Perdistan geheten, begint de
geschiedenis met een positieve houding tegenover de experimentele groep,

maar eindigt de geschiedenis met een negatieve houding. De andere
groep, Gravie geheten, maakt de tegenovergestelde ontwikkeling door,
begint met een negatieve houding en eindigt met een positieve houding.
We mogen op grond van de theorie verwachten dat de proefpersonen
onder de conditie "simpele informatie" deze ontwikkelingen extremer
tot uitdrukking zullen brengen dan de proefpersonen onder de conditie
"complexe informatie". De proefpersonen zullen onder de conditie
"simpele informatie" hun houding veranderen van extreem positief naar
extreem negatief en van extreem negatief naar extreem positief. Onder
de conditie "complexe informatie" zullen de verschuivingen gematigder
zijn.

2.1 Analyse
Allereerst inspecteren we de tabellen 12.1 en 12. 2. In tabel 12.1 worden
alle afhankelijke variabelen vermeld waarop een effect van de factor
"informatiecomplexiteit" wordt geconstateerd; in deze tabel worden
verder de diverse waarschijnlijkheden op de gebruikelijke wijze vermeld.
In tabel 12.2 worden dezelfde variabelen nog eens opgesomd, maar dan
wordt gespecificeerd wat de omvang en richting van de effecten is.
Toelichting op de tabel:
Kolom 1: Het nummer van het geselecteerde effect. De nummering van
het vorige hoofdstuk wordt hier vervolgd.
Kolom 2: De trend op één van de zes attributie- en decisiedimensies.
Nu wordt ook het gemiddelde (over de factor tijd en de factor actoren)
vermeld. De afkortingen betekenen act: = actoren; lin : = lineair; quadr :
= quadratisch; cub : = cubisch; quart : = quartisch; quint : = quintisch.
Kolom 3: De omschrijving van de attributie- en decisiedimensies waarop
de onafhankelijke factor effect heeft. De afkortingen a en d betekenen dat
het respectievelijk om attributie- en dicisiedimensies gaat.
Voor de betekenis van de overige kolommen zij verwezen naar de
toelichting op tabel 1, hoofdstuk IV.
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Daarbij zij opgemerkt dat het "gemiddelde" niet in de step-down analyse
betrokken is, zodat conditionele en multivariate waarschijnlijkheden
voor die variabele niet vermeld worden.
tabel

12.1

complexiteit van informatie
risicoanalyse

afhankelijke variabeler

alpha
uni

bêta

no

component

dimensie

aOl

alO

035

gemiddelde

zekerheid

a

09

85

51

036

gemiddelde

zekerheid

d

.10

.86

54

037

actoren

positiviteit

a

.03

.03

.01

67

.30

038

actoren

extremiteit

a

.01

.01

.01

.29

.03

039

actoren

zekerheid

a

.01

.01

.01

34

08

040

actoren

toenadering

d

.12

.12

06

.87

56

041

actoren

zekerheid

d

.05

.05

11

80

42

042

lineair

extremiteit

a

.02

.02

01

.60

23

043

act χ lin

positiviteit

a

.01

.01

01

.01

.01

044

a c t χ lin

extremiteit

a

01

.01

.01

.26

.06

04,3

a c t χ lin

zekerheid

a

.01

.01

.01

.16

03

046

act χ l m

toenadering

d

.01

.01

06

.36

10

347

a c t χ lin

zekerheid

d

.01

.02

.11

.35

.09

con

mul

048

quadratisch

a

37

.18

.01

.96

77

049

act χ quadr

extremiteit

a

.18

.13

01

91

64

050

act χ quadr

zekerheid

d

.35

.10

11

.96

77

051

cubisch

extremiteit

a

.25

15

01

.94

70

052

cubiseli

zekerheid

a

.07

12

01

81

.27

053

quartisch

toenadering

d

.06

06

06

81

46

054

a c t χ quart

zekerheid

a

.17

.20

01

.91

63

055

act χ quint

zekerheid

a

.02

05

01

.66

28

.zekerheid

Riscicoanalyse
De analyse van de risico's welke worden aangegaan bij het interpreteren
van de gegevens, laat zien dat het totaal aantal effecten dat voor
interpretatie in aanmerking komt, 20 bedraagt. Bij de interpretatie
krijgen de gegevens 043 en 045 een leidende fuctie vanwege de lage

risico's: de betrokken alphaf outen zijn kleiner dan 1%, de bêtafouten zijn
eveneens zeer laag. Voorts merken we op dat het verschil tussen de
condities "complexe" en "simpele informatie" met name aanwezig is op
de trendcomponenten die we in het vorige hoofdstuk associeerden met de
machtsverhoudingen tussen de actoren Perdistan en Gravië. Het gaat hier
om de componenten "actoren" en "actoren χ lineaire trend". Ook dit
zullen we bij interpretatie een rol laten spelen. De effecten op de
trendcomponenten die een indicatie vormen voor stabiliteit in de
meningsvorming, zijn niet groot in aantal; de interpretatierisico's zijn
bovendien groot. Het gaat hier om de gegevens 051, 052, 053, 054 en 055.
Deze gegevens zullen we in de interpretatie verder geen rol meer laten
spelen.
In tabel 12.2 worden omvang en richting van de gevonden effecten
gespecificeerd. Met behulp van deze tabel zetten we de interpretatie
voort.
Toelichting op de tabel:
De eerste drie kolommen van deze tabel zijn gelijk aan de eerste drie
kolommen van tabel 12.1. In de vierde kolom zijn de gemiddelden op
de afhankelijke variabelen onder de conditie "complexe informatie"
weergegeven, in de vijfde kolom de gemiddelden onder de conditie
"simpele informatie". In de zesde kolom is het gestandaardiseerde
verschil tussen beide condities weergegeven in de vorm van een e-ratio
(dit wordt in hoofdstuk III paragraaf 5 een f-ratio genoemd. Om
verwarring met de f-toets te voorkomen, spreken we liever van e-ratio).
Effectanalyse
Het gegeven 043 vormt het startpunt voor de interpretatie van de reeks
gegeven 035 tot en met 055. Het met 043 geconstateerde effect houdt het
volgende in: In de loop der geschiedenis wordt de waardering van
Perdistan steeds minder positief, de waardering van Gravië neemt
daarentegen toe. Deze tegengestelde beweging is het sterkst aanwezig
onder de conditie "simpele informatie". Ter illustratie geven we de
trends weer in de grafieken 8.1 en 8. 2.
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risico

tabel

12.2

complexiteit van informatie
effectanalyse
informatien:iveau

afhankelijke variabelen

complex

effect

simpel

e-ratio

no

component

dimensie

035

gemiddelde

zekerheid

a

33.47

35.68

.18

036

gemiddelde

zekerheid

d

37.85

40.02

.17

037

actoren

positiviteit

a

1.92

3.63

.24

038

actoren

extremiteit

a

.47

1.27

.36

039

actoren

zekerheid

a

.44

.93

.34

040

actoren

toenadering

d

.80

1.90

.16

041

actoren

zekerheid

d

.24

.54

.20

042

lineair

extremiteit

d

-

.59

- 2.11

.27

043

act χ lin

positiviteit

a

- 2.18

- 6.51

.60

044

act χ Hn

extremiteit

a

-

.11

-

.95

.37

045

act χ lin

zekerheid

a

.04

-

.71

.41

046

act χ Hn

toenadering

d

-

.56

- 2.63

.33

047

act χ lin

zekerheid

d

-

.07

-

.50

.34

04Θ

quadratisch

zekerheid

a

-

.24

-

.64

.09

.00

.26

.14
.10

049

act χ quadr

extremiteit

a

-

050

act χ quadr

zekerheid

d

-

Л0

.02

051

cubisch

extremiteit

a

.70

1.21

.12

052

cubisch

zekerheid

a

.72

1.43

.19

053

quartisch

toenadering

d

1.21

.09

.20

054

act χ quart

zekerheid

a

.10

.27

.14

055

act χ quint

zekerheid

a

.20

.06

.25

-

-

Op de verticale as van beide grafieken staat de positief- negatief dimensie
afgebeeld, op de horizontale as de tijdsdimensie. De schaal waarop hier
de gegevens zijn weergegeven verschilt van de schaal waarop de gegevens
in tabel 12.2 zijn weergegeven, maar dit verschil is triviaal en ontstaan
door verschil in rekenwijzen.
De lezer kan zich met name aan de hand van grafiek 8. 2 voorstellen hoe
een "actor χ lineaire trend" eruit ziet.
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grafiek 8.1
complexe informatie
Perdistan
Gravië

tijd

grafiek 8.2
simpele informatie ι
Perdistan
Gravië

tijd

Ook het tweede gegeven dat we in de interpretatie een voorname rol
laten spelen, beelden we grafisch uit; zie daarvoor de grafieken 9.1 en
9.2.

zekerheid
9
β •

grafiek 9.1
complexe informatie
Perdistan
Gravië

5 ·

zekerheid
9
β

tijd

grafiek 9. 2
simpele informatie
Perdistan
Gravië

tijd

Deze grafieken laten zien dat de "actor χ lineaire trend" op de zekerheidsdimensie zich niet voordoet onder de conditie "complexe informatie",
maar daarentegen duidelijk aanwezig is onder de conditie " simpele
informatie".
Bij interpretatie van gegevens 043 en 045 grijpen we terug op het in
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hoofdstuk IV ontwikkelde referentiekader. In hoofdstuk IV, paragraaf 3.1
stelden we: De proefpersonen vatten de verwerving van militaire en
economische macht op als het verwerven van de mogelijkheid om
willekeur uit te kunnen oefenen over derden. Met als gevolg dat in de
relatie tussen twee partijen de mindermachtige positiever wordt
beoordeeld dan de meermachtige; ook wordt de mindermachtige met meer
zekerheid beoordeeld dan de meermachtige. En in paragraaf 3.2 van
hetzelfde hoofdstuk stelden we: Wanneer de tegenpartijen hun opvattingen
over macht veranderen, veranderen de proefpersonen hun opvattingen
over deze tegenpartijen dienovereenkomstig.
Uit de gegevens 043 en 045 is op te maken, dat onder de conditie
"simpele informatie" dit proces van verschuivende machtsopvattingen
door de proefpersonen zeer duidelijk wordt geregistreerd op de
attributiedimensies positiviteit en zekerheid. Het proces van verschuivende machtsopvattingen wordt op deze dimensies in veel mindere mate
geregistreerd onder de conditie "complexe informatie". De reden van
dit verschil i s , dat onder de conditie "simpele informatie", macht de
dominante factor is waarop de actoren hun eigen beleid en dat van
anderen plaatsen. Onder deze conditie wordt door Perdistan en Gravië
alles in het teken geplaatst van machtsverwerving en het afstand doen
van macht. Dit is juist de essentie van deze conditie: alle informatie die
de proefpersonen krijgen aangeboden wordt gerelateerd aan één dominant
attribuut.
Onder de conditie "complexe informatie" daarentegen, is de machtsdimensie een betrekkelijk ondergeschikte dimensie in het gedrag van de
beide actoren Perdistan en Gravië; er spelen ook vele andere dimensies
een rol welke niet direct verband houden met de machtsdimensie.
Vandaar dat verschuivende machtsopvattingen en verschuivende machtsverhoudingen in mindere mate door de proefpersonen worden
gesignaleerd onder deze conditie; de machtsverhoudingen worden
gemaskeerd door andere verhoudingen.
De veronderstelling dat onder de conditie "simpele informatie" de v e r -
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schuiving in de machtsverhoudingen markanter tot uiting komt onder de
conditie "complexe informatie", verklaart ook de gegevens 044, 046 en
047. De "actoren χ lineaire trend" op de betrokken attributie- en
decisiedimensies is het grootst onder de conditie "simpele informatie".
De trendcomponenten "actoren" (037, 038, 039, 040, 041), "quadratisch"
(048) en "actor χ quadratisch" (049,050), worden eveneens indicatief
geacht voor de machtsverhoudingen tussen de actoren en de verschuiving
en in deze machtsverhoudingen. Practisch al deze gegevens laten zien
dat deze verhoudingen onder de conditie "simpele informatie" het meest
markant tot uiting komen in de houding van de proefpersonen.
Gegevens 035 en 036 laten zien dat de proefpersonen grotere onzekerheid
vertonen over de eigenschappen van de tegenpartijen en over de resultaten
van hun beleid jegens deze tegenpartijen naarmate de informatie over
deze tegenpartijen complexer is. Dat wil zeggen, naarmate de
tegnpartijen hun beleid vanuit meerdere verschillende invalshoeken
bepalen, weet de proefpersoon minder goed waar hij aan toe is met deze
tegnpartijen. Het laatste gegeven uit tabel 12.2 dat voor interpretatie in
aanmerking komt is 042. De lineaire trend op de attributie- en decisiedimensies heeft betrekking op het proces van verandering dat de
tegenpartijen doormaken, zie hoofdstuk IV, paragraaf 3.2. We
veronderstellen dat de diametrale veranderingen welke de actoren
doormaakten, door de proefpersonen werd ervaren als inconsequent
gedrag, met als gevolg een verminderde inzet voor een bepaald beleid
jegens deze actoren. Nu voltrok zich dit proces van verandering het
meest radicaal onder de conditie "simpele informatie" op één dominante
dimensie, de machtsdimensie.

Onder de conditie "complexe informatie"

voltrok zich een proces van verandering op meerdere verschillende
specifieke dimensies. Het ligt dus voor de hand te veronderstellen dat de
inconsequentie het sterkst werd ervaren onder de conditie "simpele
informatie" met de consequentie dat onder deze conditie de inzet
(extremiteit dec. ) ook relatief sterk afneemt.
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2.2 Conclusies
In hoofdstuk Г werd besloten de trends "actoren", "lineair", "actor χ
lineair", quadratisch" en "actor χ quadratisch", op een standaardmanier
te interpreteren en ze te associëren met de machtsverhoudingen tussen
de tegenpartijen van de proefpersonen. De overige trends werden
opgevat als een indicatie voor instabiliteit in de houding van de proefpersonen.
Met deze interpretaties als uitgangspunt werd het effect van
"informatiecomplexiteit" geanalyseerd.
Hoewel er een lange lijst van effecten werd gevonden, konden we er een
triviale interpretatie voor geven. Er werd gevonden wat wel gevonden
moest worden, gegeven de operationalisatie van het begrip veelzijdige eenzijdige informatie!
Op zich genomen kan dit als een winstpunt worden beschouwd omdat we
de standaardinterpretaties, die weer hypothesen op zich zijn, vinden
wat we wel moesten vinden. De veronderstelde relatie tussen deze trends
en de machtsverhoudingen verkrijgt hiermee een ondersteuning. Dit is
een valider ing die ons later in de analyse nog van pas kan komen.
Dit neemt echter niet weg dat we voor de hypothese waar het om ging,
geen ondersteuning vonden. De veronderstelling dat simpele informatie
relatief extreme houdingen op zou roepen, werd niet bevestigd.
Vooruitlopend op de nog komende analyse kunnen we nu al zeggen dat,
indien we effecten zullen vinden die we verwacht hadden, deze niet meer
begrepen kunnen worden met verwijzing naar de "complexiteit simpliciteit van informatie". Dus: ook als we vinden dat bezetters van
perifere posities een meer extreme houding aannemen tegnover andere
groepen dan bezetters van centrale posities, dan kan dit niet het gevolg
zijn van het veronderstelde feit dat eerstgenoemden over simpeler
informatie beschikken dan laatstgenoemden.
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3 Zenders en ontvangers

3.1 Analyse

Met de nu volgende stap wordt geanalyseerd in hoeverre de houding van
mindermach tige extremer is dan de houding van meermach tigen ;
mindermachtigen en meermachtigen op te vatten als respectievelijk
zender en ontvanger in de communicatiehiërarchie van de experimentele
groep. We presenteren allereerst tabel 13.1 met de afhankelijke variabelen
waarop effecten zijn geconstateerd, inclusief de risico's.

tabel 13.1
communicatiepositie
risicoanalyse
alpha

afhankelijke variabelen

uni

bêta
con

mul

no

component

dimensie

aOl

alO

056

gemiddelde

positivit3it

a

.12

.70

.33

057

gemiddelde

extremiteit

a

.11

.68

.30

058

actoren

toenadering

d

.08

.08

.05

.63

.25

059

act χ lin

zekerheid

d

.19

.12

.02

.82

.46

060

quadratisch

zekerheid

d

.02

.02

.02

.30

.07

061

act χ quadr

extremiteit

a

.03

.03

.09

.37

.10

062

act χ quadr

zekerheid

a

.02

.02

.11

.23

.05
.81

063

act χ quadr

toenadering

d

.54

.12

.05

.97

064

cubisch

toenadering

d

.13

.05

.05

.74

.36

065

quartisch

toenadering

d

.05

.12

.05

.47

.15

066

quartisch

zekerheid

d

.29

.02

.02

.89

.59

067

act χ quart

extremiteit

a

.05

.02

.09

.50

.17

068

act χ quart

zekerheid

a

.39

.10

.11

.93

.69

069

act χ quart

zekerheid

d

.30

.16

.02

.90

.60

070

quintisch

zekerheid

a

.34

.12

.11

.91

.64

071

quintisch

toenadering

d

.01

.05

.05

.08

.01

072

act χ quint

zekerheid

d

.13

.06

.02

.73

.35
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Risicoanalyse
Uit tabel 13.1 blijkt dat we specifieke effecten niet als leiddraad voor de
analyse kunnen gebruiken; de waarschijnlijkheden van de verschillende
afzonderlijke effecten zijn daarvoor te hoog. Waarschijnlijkheden lager
dan 1% treffen we niet aan. Wat wel opvalt in tabel 13.1 is dat veel
effecten zich voordoen op de meer complexe trendcomponenten. Op de
"quartische" en "actor χ quartische trends" doen zich betrekkelijk veel
effecten voor, maar ook op de andere complexe componenten. Het gaat
hier in de meeste gevallen om trendcomponenten die we opvatten als een
indicatie voor instabiliteit in de meningsvorming.
tabel 13.2
communicatiepositie
effectanalyse
commun icatiepositie

afhankelijke variabelerI

zender

ontvanger

effect
e-ratio

no

component

dimensie

056

gerhlddelde

positiviteit

a

87.26

82.84

.23

057

gemiddelde

extremiteit

a

47.91

46.72

.24

058

actoren

toenadering

d

.44

2.40

.26

059

act χ lin

zekerheid

d

060

quadratisch

zekerheid

061

act χ quadr

062

.37

-

.14

.19

d

.95

-

.59

.35

extremiteit

a

.14

-

.25

.33

act χ quadr

zekerheid

a

.13

-

.24

.38

063

act χ quadr

toenadering

d

-

.84

-

.52

.09

064

cubisch

toenadering

d

- 2.70

- 1.24

.22

065

quartisch

toenadering

d

.44

1.78

.30

066

quartisch

zekerheid

d

.07

.39

.15

067

act χ quart

extremiteit

a

.15

.41

.29

act χ quart

zekerheid

a

.22

.28

.13

069

act χ quart

zekerheid

d

070

quintisch

zekerheid

a

071

quintisch

toenadering

d

-

072

act χ quint

zekerheid

d

-

068

-

-

.02

-

.13

.15

.08

-

.54

.14

.46

1.78

.47

.04

.14

.22

Blijkbaar verschillen zenders en ontvangers in de.communicatiehiërarchie
vooral wat betreft de stabiliteit in hun attributies en decisies.
Verder laat de tabel zien dat een algemeen verschil tussen zenders en
ontvangers zich voordoet op twee attributiedimensies, namelijk :
positiviteit en extremiteit.
De analyse zullen we groepsgewijze verrichten. Eerst zullen we de
effecten 056 en 057 analyseren. Daarna de effecten 058 tot en met 063
welke effecten geassocieerd worden met de machtsverhoudingen tussen
de tegenpartijen. Tenslotte evalueren we de effecten 064 tot en met 072.
Deze effecten hebben we verbonden met stabiliteit-instabiliteit in de
houding van de proefpersonen.
Effectanalyse
In tabel 13.2 worden omvang en richting van de effecten nader
gespecificeerd.
Uit deze tabel blijkt dat zenders positiever oordelen over de tegenpartijen
dan ontvangers (056). Zenders oordelen ook extremer dan ontvangers
(057). Aangezien het gemiddelde oordeel over de tegenpartij positief is
(nl. 17. 36, het neutrale punt is 16. 00; zie ook de discussie in paragraaf
8) zijn extremiteit en positiviteit hier niet van elkaar te ontwarren. Het
hier gevonden verschijnsel stemt niet overeen met de verwachtingen.
We zullen naar een andere theorie om moeten zien om onze gegevens te
verklaren.
De effecten 058 tot en met 063 laten zien dat zenders en ontvangers nogal
verschillend reageren op de machtsverhoudingen tussen de beide
tegenpartijen. De effecten 060, 061 en 062 zijn het meest markant; de
p-waarden ervan zijn vrij laag. Gaan we vooral op deze effecten af, dan
zien we dat zenders op de toenemende machtsafstanden tussen de
tegenpartijen onzeker reageren (060) en met name ten opzichte van de
mindermachtige van de twee tegenpartijen met minder extreme en
minder zekere attributies reageren (061, 062). Voor de ontvangers geldt
juist het tegenovergestelde.
Effect 058 houdt in dat zenders ook betrekkelijk weinig onderscheid

162

maken in hun toenadering tot de meermachtige en de mindermachtige
tegenpartij. Ontvangers maken dat onderscheid veel scherper. Effect
059 en 063 zullen we, vanwege de hoge p-waarden, verder niet interpreteren.
De 9 effecten 064 tot en met 072 geven aanwijzingen voor de mate van
stabiliteit - instabiliteit in de houding van zenders en ontvangers. Van
deze 9 effecten zijn er 8 het sterkst bij de groep ontvangers.
Hieruit leiden we af dat de houding van de ontvangers in verschillende
opzichten minder stabiel is dan de houding van zenders: ontvangers
worden naar verhouding sterk beihvloed door specifieke, korte termijn
ontwikkelingen in het beleid van de tegenpartijen.
Interacties
In tabel 14.1 worden de verschillende waarschijnlijkheden gespecificeerd
van de interacties tussen "complexiteit van informatie" en "positie in
de communicatiehiërarchie". Opnieuw vinden we een groot aantal
effecten, namelijk 21, De effecten doen zich voor op trendcomponenten
die we associëeren met machtsverhoudingen tussen de tegenpartijen;
ze doen zich evenwel ook voor op trendcomponenten die we
associëren met stabiliteit -instabiliteit in de houding van de
proefpersonen.
Risicoanalyse
Uit de gegevens 073 tot en met 085 blijkt dat zenders en ontvangers in
vrij veel opzichten verschillend reageren op de machtsverhoudingen
tussen de tegenpartijen.
Uit de overige effecten, 086 tot en met 093 blijkt dat zenders en
ontvangers ook in veel opzichten verschillen in de stabiliteit van hun
houding.
Er is maar een specifiek effect dat als leiddraad kan dienen bij de
interpretaties van de gegevens. Dat is effect 085.
Omdat de effecten zich zo duidelijk in twee groepen laten indelen zullen
we eerst een poging ondernemen om de effecten groepsgewijze te
analyseren.

tabel 14.1
interactie informatiecomplexiteit χ communicatiepositie
risicoanalyse
alpha

afhankelijke variabelen
no

component

dimensie

073

actoren

positiviteit

074

bêta

uni

con

mul

aOl

alO

a

.03

.03

.18

.41

.12

actoren

zekerheid

a

.19

.19

.08

.82

.46

075

actoren

extremiteit

d

.03

.03

.14

.41

.12

076

actoren

zekerheid

d

.10

.10

.01

.66

.28

077

lineair

extremiteit

a

.14

.14

.02

.75

.38

078

act χ lin

extremiteit

a

.07

.08

.02

.57

.22

079

act χ lin

zekerheid

a

.15

.18

.08

.77

.39

080

quadratisch

positiviteit

a

.15

.10

.18

.76

.38

081

quadratisch

extremiteit

a

.03

.03

.02

.37

.10

082

quadratisch

extremiteit

d

.12

.17

.14

.71

.33

083

quadratisch

zekerheid

d

.15

.10

.01

.78

.40

084

act χ quadr

positiviteit

a

.18

.18

.18

.80

.43

085

act χ quadr

extremiteit

a

.01

.04

.02

.35

.04

086

cubisch

positiviteit

a

.22

.11

.18

.84

.50

087

cubisch

extremiteit

d

.06

.03

.14

.54

.19

088

cubisch

zekerheid

d

.01

.01

.01

.10

.02

089

act χ cub

zekerheid

d

.02

.01

.01

.24

.05

090

quartisch

extremiteit

a

.18

.16

.02

.81

.44

091

quartisch

extremiteit

d

.21

.11

.14

.83

.48

092

act χ quart

extremiteit

a

.09

.09

.02

.65

.27

093

quintisch

zekerheid

a

.02

.01

.08

.26

.06

Het optreden van regelmatige patronen in groepen van effecten kan de
interpretatie aanzienlijk bevorderen en overzichtelijk maken. Indien we
zulke regelmatigheden vinden, zullen we bij de interpretatie ervan dia
effecten het zwaarst laten wegen die de minste interpretatierisico's
met zich meebrengen.
Effectanalyse
In tabel 14.2 worden omvang en richting van de geselecteerde effecten
gespecificeerd.
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tabel 14.2
interactie informatiecomplexiteit χ communicatiepositie
effectanalyse
afhankelijke variabelen

complexe : info

simpele info

zender

ontvng

zender

ontvng

.26

4.29

3.68

3 23

a

.20

.63

1.36

.78

.19

extremiteit

d

.14

.79

1.04

.49

.32

actoren

zekerheid

d

.16

.54

.82

.39

.25

lineair

extremiteit

a

- .66

-1 89

-1.75

- 1 90

.22

078

act χ lin

extremiteit

a

- .58

- .29

- 1 56

-

37

.27

079

act χ lm

zekerheid

a

- .12

- .02

- 1.43

-

29

.21

080

quadratisch

positiviteit

a

.38

.55

.38

- 2 99

.21

081

quadratisch

extremiteit

a

1.06

- .72

.80

1.47

.33

082

quadratisch

extremiteit

d

42

- .38

.55

1.68

23

083

quadratisch

zekerheid

d

1.35

-1.15

55

-

.04

.21

-2.59

-

.36

.20

no

component

dimensie

073

actoren

positiviteit

a

074

actoren

zekerheid

075

actoren

076
077

effect
e-ratio
.32

084

act χ quadr

positiviteit

a

53

- .37

085

act χ quadr

extremiteit

a

.26

- .83

.02

.32

.39

086

cubisch

positiviteit

a

-2.20

- .10

-2.02

- 2.14

.18

087

cubisch

extremiteit

d

- .29

- .28

-1.23

1.19

.28

088

cubisch

zekerheid

d

- .18

-

1.69

.45

089

act χ cub

zekerheid

d

- .25

.35

.38

090

quartisch

extremiteit

a

- .20

.82

091

quartisch

extremiteit

d

- .37

092

act χ quart

extremiteit

a

093

quintisch

zekerheid

a

.43

.30
.43

-

.17

-

.78

-

.87

.20

.65

-

.02

-

.31

.19

.38

.69

-

.07

.13

.25

26

-1.09

-

.10

.01

.37

Toelichting: De afkortingen info en ontvng betekenen respectievelijk informatie en
ontvanger.

Na enig speurwerk in de gegevens zien we een regelmatige patroon in de
effecten 073 tot en met 079. Dit patroon ziet er zo uit: zenders maken
betrekkelijk weinig onderscheid tussen de meermachtige en de
mindermachtige tegenpartij, tenminste, wanneer ze een veelzijdig beeld
krijgen van de tegenpartij. Krijgen ze een eenzijdig beeld van de
tegenpartij, dan maken ze wel veel onderscheid tussen de meermachtige

en de mindermachtige tegenpartij. Voor ontvangers lijkt het niet veel uit
te maken of ze eenzijdig dan wel veelzijdig geinformeerd worden, in beide
gevallen maken ze evenveel onderscheid tussen de meermachtige en de
mindermachtige tegenpartij.
Het ziet er naar uit dat de ontvangers in hun reactie op de machtsverhoudingen, in mindere mate dan de zenders, rekening houden met de
context waarin de tegenpartijen hun machtsopvattingen presenteren.
In de reeks effecten is het meest inzichtelijke patroon dit: onder de
conditie "complexe informatie" verschillen zenders en ontvangers heel
systematisch van elkaar. Uitgezonderd voor effect 080, geldt dat alle
quadratische trends voor de zender positief zijn, maar voor de
ontvangers negatief. De effecten 081 en 085 met vrij lage p-waarden,
representeren deze trend het beste. Onder de conditie "simpele
informatie" verschillen zenders en ontvangers niet op zo'n duidelijke
manier van elkaar.
We beschrijven de effecten als volgt: Wanneer de informatie over de
tegenpartijen veelzijdig is en in een veelheid van verschillende
opzichten de tegenstellingen tussen de tegenpartijen toenemen, dan worden
de attributies van de zenders minder extreem (081), vooral ten opzichte
van de mindermachtige tegenpartij (085). Voor ontvangers geldt juist
het tegenovergestelde, hun attributies worden juist extremer wanneer in
zoveel verschillende opzichten de tegenstellingen groeien.
Het gehele patroon van effecten duidt erop dat zenders het complexe
patroon van motieven en tegenstellingen niet meer kunnen integreren;
ontvangers, welke volgens voorafgaande interpretaties het machtsmotief
los zien van andere motieven, hebben daar geen moeite mee; wanneer
de tegenstellingen groeien is voor hen de situatie dan ook het meest
duidelijk. Het afstand doen van macht lijkt door zenders in deze situatie
minder extreem, in de betekenis van minder positief (084), opgevat te
worden, maar door ontvangers extremer in de betekenis van meer
positief.
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De serie effecten 086 tot en met 093 vertoont geen duidelijke regelmaat.
Het type trends associeerden we met stabiliteit - instabiliteit in de
houding van de proefpersonen. Op grond van tabel 13.1 en 13.2 concludeerden we dat ontvangers minder stabiel zijn dan zenders. De gegevens
in tabel 14.1 en 14.2 duiden erop dat het onderscheid tussen veelzijdige
en eenzijdige informatie over de tegenpartijen geen nader licht werpt op
de aard van de instabiliteit die zich bij de ontvangers voordoet.

3. 2 Samenvatting
De gegevens vatten we puntsgewijs zo samen:
1 Ontvangers nemen een meer neutrale houding in dan zenders (056, 057).
2 De houding van ontvangers is minder stabiel dan de houding van
zenders (064 tot en met 072).
3 Ontvangers leggen in mindere mate een verband tussen de verschillende
motieven van de tegenpartijen dan zenders (073 tot en met 079).
De overige beschreven effecten laten zich niet zo gemakkelijk onder één
noemer brengen. Dat geldt voor de effecten 059 tot en met 063 en voor
080 tot en met 085. Een aantal van deze effecten duidt erop dat zenders
op een geheel andere manier op machtsverwerving reageren dan
ontvangers. Later zullen we daarvoor een duidelijke verklaring kunnen
geven. Op deze plaats zullen we daar echter niet verder op ingaan.
Uit de onder 1, 2 en 3 samengevatte gegevens blijkt in ieder geval
zonneklaar dat onze verwachtingen niet zijn uitgekomen.
Integendeel.
Alles wijst erop dat het standpunt van ontvangers een nietszeggend
karakter heeft. Het standpunt van zenders heeft een veel meer geprofileerd karakter.
In paragraaf 1. 3 van hoofdstuk I citeerden we een aantal theoretische
noties over de houding van mindermachtigen en meermachtigen in een
nationale smanleving. De wijze waarop deze houdingen werden beschreven,
vertoont veel verwantschap met de wijze waarop we hierboven de houding
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van zenders en ontvangers beschreven.
Het is mogelijk dat we een correspondentie hebben gevonden tussen de
houding van meermachtigen en mindermachtigen in het referentiesysteem
en de houding van meermachtigen en mindermachtigen, opgevat als
zenders en ontvangers in het simulatiesysteem.
Dit maakt onze gegevens betekenisvol en geeft alle reden te zoeken naar
een theorie a posteriori, waarmee we onze gegevens kunnen verklaren.
En die theorie vinden we dan bij Zajonc (1960).

3. 3 De theorie van Zajonc
De theorie van Zajonc (1960) doet uitspraken over de instelling van
partners in het communicatieproces. Essentieel in zijn theorie is de
veronderstelling dat een actieve of passieve rol in dat communicatieproces van veel betekenis is voor de wijze waarop men zijn kennis en
inzichten organiseert.
Hij gebruikt daarbij het begrip cognitieve structuur: het geheel van
eigenschappen die zijn toegekend aan een object, persoon of gebeurtenis.
De rol die men heeft in het communicatieproces is van invloed op de
wijze waarop men deze eigenschappen samenvoegd tot een geheel.
"Two basic ways of dealing with information may be distinguished,
receiving and transmitting. When a person primarily anticipates
information, he may be expected to activate a cognitive structure
capable of admitting the incoming information. Concomitant with the
anticipation of receiving information is the anticipation of cognitive
change. On the other hand, anticipation of transmitting information should
activate structures that may serve as a source of potential messages.
These two processes may be termed receiving and transmitting tuning"
(op. cit. : 161).
Ontvangers voorzien de mogelijkheid dat ze hun cognities moeten
wijzigen op basis van de informaties die ze zullen ontvangen van de
zender. Hun cognitieve structuur stellen ze daarop in. En ze stellen hun
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cognitieve structuur zo in, dat ze eventuele veranderingen die ze moeten
aanbrengen zo soepel mogelijk kunnen opvangen.
Zenders daarentegen organiseren hun cognities zo dat ze een zo hecht
mogelijk opgebouwd geheel vormen waarmee de cognitieve structuur van
anderen, de ontvangers, beïnvloed kan worden.
"From the concept of cognitive structure it would follow that receiving
tuning corresponds to the anticipation of a cognitive change in one's own
cognitive structure, whereas transmitting tuning corresponds to the
anticipation of inducing changes in cognitive structures of other persons"
(op. cit. : 163).
Met deze theorie van Zajonc kunnen we onze gegevens verklaren: Om
eventuele veranderingen in hun opvattingen soepel te kunnen laten
verlopen, zullen ontvangers ertoe neigen zich neutraal en terughoudend
op te stellen (1), hun cognitieve structuur zal een minder hechte opbouw
vertonen om het effect van veranderingen te beperken (3), omdat
ontvangers niet zo'n hecht samenhangend beeld opbouwen, zullen ze ook
minder stabiel zijn in hun opvattingen (2). De cognitieve structuur van
zenders daarentegen zal een meer uitgesproken karakter hebben, meer
samenhang vertonen eir ook stabieler zijn.

3.4 Overtuigingskracht en terughoudendheid
De vraag waarmee we ons onderzoek begonnen was: staan mindermachtig
in een nationale samenleving vijandiger tegenover andere landen dan
meermachtigen ?
De extremiteitstheorie die we daarover formuleerden, blijkt door de
resultaten van het experiment niet ondersteund te worden. Deze
resultaten suggereren wel een geheel ander gezichtspunt.
De meermachtigen in een nationale samenleving hebben door hun positie
betrekkelijk gemakkelijk toegang tot de onpersoonlijke communicatiekanalen van de samenleving. Hun mening beihvloedt die van de
mindermachtigen welke minder gemakkelijk toegang hebben tot deze

communicatiekanalen; in het anonieme communicatieproces hebben zij
een passieve rol.
Wanneer we de positie van meermachtigen en mindermachtigen zo
opvatten, dan kunnen we de theorie van Zajonc toepassen (Zajonc, 1960).
Deze theorie houdt in, dat de meermachtigen, door hun rol in het
communicatieproces, hun meningen overtuigingskracht mee willen geven.
De meningen die ze naar voren brengen zijn geprononceerd en vormen
een hecht samenhangend en stabiel geheel. De mindermachtigen daarentegen nemen een meer gereserveerde houding in. Ze houden er rekening
mee dat ze hun standpunten moeten veranderen. Deze afwachtende
houding geeft hun standpunten een nietszeggend karakter; de meningen
zijn neutraal, terughoudend, vormen geen hecht samenhangend geheel
en zijn betrekkelijk instabiel.
Door hun positie in het communicatieproces ontwikkelen mindermachtigen
houdingen die doorgaans als gebrekkig gekwalificeerd worden. Men zie
hierover paragraaf 1.3 van hoofdstuk I.
Geprofileerde, hecht samenhangende meningen met een stabiel karakter
worden positiever gewaardeerd dan neutrale, terughoudende, onderling
niet samenhangende en veranderlijke meningen.
De betekenis van Zajonc's theorie voor ons onderwerp is de gedachte dat
een als gebrekkig gekwalificeerde meningsvorming van mindermachtigen
geen eigenschap is van de mindermachtigen zelf, maar een eigenschap
van het sociale systeem waar mindermachtigen deel van uitmaken.
Evenzo kan de meer gedegen meningsvorming van meermachtigen
uitgelegd worden als behorende bij hun positie in het sociale systeem.

4 De tweede variant van de extremiteitstheorie
"Een eenzijdige instelling gaat gepaard met extreme houdingen". Dit is
de strekking van hypothese 3. De toetsing van deze hypothese zullen we
bespreken in paragraaf 5. In paragraaf 6 zullen we vervolgens onderzoeken of mindermachtigen een meer extreme houding aannemen tegenover
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andere groepen dan meermachtigen; het verschil tussen mindermachtigen
en meermachtigen zullen we daarbij opvatten als een verschil in
beslissingsmacht. Bij de analyse van de gegevens zullen we dezelfde
werkwijze volgen als in de voorgaande paragrafen. We kennen een groot
gewicht toe aan de effecten met een waarschijnlijkheid van 1% of minder
en een geringer geflächt kennen we toe aan effecten met een hogere
waarschijnlijkheidsgraad. Groepsgewijze evaluatie van de gegevens zal
daarbij een belangrijke rol spelen.
Het effect van de beslissingspositie is afhankelijk van het effect van
communicatiepositie. De reden van deze afhankelijkheidsrelatie i s , dat
communicatiepositie en beslissingspositie beide gerepresenteerd worden
door simpele contrasten op een zelfde factor; zie hoofdstuk III,
paragraaf 3 . 1 . De analyse is in dit geval niettemin orthogonaal. De
waarschijnlijkheid van het effect van beslissingspositie wordt berekend
als een conditionele waarschijnlijkheid: de factor communicatiepositie
wordt daarbij constant gehouden. Deze procedure komt overeen met de
step-down analyse; zie hoofdstuk ΙΠ, paragraaf 5. 3.
De betekenis van deze procedure is dat we daarmee nagaan in hoeverre
de factor beslisgingspositie iets nieuws toevoegd aan het effect van de
factor communicatiepositie.

5 Veelzijdige en eenzijdige instelling
5.1 Analyse
In tabel 15.1 geven we weer op welke dimensies verschillen worden
gesignaleerd tussen complexen en simpelen, de twee groepen in het
experiment die geacht worden respectievelijk veelzijdig en eenzijdig te
oordelen over andere groepen. Di tabel 15.1 geven we tevens de betrokken
alpha- en bêtafouten weer.

tabel

15.1

complexiteit van cognitieve structuur
risicoanalyse
afnankelijke variabelen

alpha

no

component

dimensie

uni

aOl

alO

094

gemlaaelae

extremiteit

d

.03

.68

.30

095

gemiddelde

zekerheid

d

.07

.82

.46

096

lineair

extremiteit

a

.02

.01

.11

.58

.22

097

lineair

zekerheid

a

.03

.04

.19

.71

.33

098

lineair

zekerheid

d

.01

.01

.05

.52

.18

099

act χ lin

extremiteit

a

.06

.07

.11

.80

.43

100

act χ quadr

zekerheid

a

.09

.15

.19

.84

.50

101

cubisch

extremiteit

a

.09

.13

.11

.84

.50

102

cubisch

zekerheid

d

.04

.01

.05

.76

.38

bêta
con

mul

Risicoanalyse
Tabel 15.1 laat zien dat we dit keer betrekkelijk weinig effecten
behoeven te interpreteren, namelijk 9. De effecten 096, 098 en 102
spelen daarbij een voorname rol vanwege de lage conditionele alphafout
die ermee verbonden is. Interpretatie van het geïsoleerde effect 100
met zijn hoge conditionele fout zullen we achterwege laten.
Effectanalyse
In tabel 15.2 specificeren we omvang en richting van de effecten.
Op grond van effect 094 moeten we concluderen dat de hypothese niet
wordt ondersteund door de gegevens. Simpelen nemen geen extremere
houding in tegenover de andere partijen dan complexen. Het tegendeel
is het geval.
Effect 095 laat zien dat simpelen onzekerder zijn in hun standpuntbepaling
tegenover de tegenpartijen. Ook dit hadden we niet verwacht.
Gaan we verder met effect 096, dan zien we dat de extremiteit in de
oordeelsvorming afneemt bij simpelen; die afname treedt ook op bij
complexen, zij het in minder mate.
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tabel 15.2
complexiteit van cognitieve structuur
effectanalyse
complexiteitsniveau

afhankelijke variabelen
no

component

dimensie

094

gemiddelde

extremiteit

095

gemiddelde

zekerheid

effect

complexen

simpelen

d

54.68

51.78

e-ratio
.24

d

40.16

37.71

.19

.58

- 2.12

.27

1.59

.41

.23

096

lineair

extremiteit

a

097

lineair

zekerheid

a

098

lineair

zekerheid

d

1.44

-

.12

.29

099

act χ lin

extremiteit

a

-

.30

-

.75

.20

100

act χ quadr

zekerheid

a

-

.05

.21

.18

101

cubisch

extremiteit

a

1.34

.56

.18

102

cubisch

zekerheid

d

.09

.76

.21

-

Uit de effecten 097 en 098 blijkt dat complexen in de loop der
geschiedenis steeds meer vertrouwen krijgen in hun opvattingen.
Simpelen delen niet in dat groeiend vertrouwen. De effecten 099 en 100,
welke we associëren met veranderende machtsverhoudingen, geven een
onduidelijk beeld.
Van effect 100 is de conditionele p-waarde erg hoog, effect 099 komt in
zijn soort (actor χ lineaire trend) zeer geïsoleerd voor. Interpretatie
zullen we daarom achterwege laten.
Effect 102. Simpelen verliezen het vertrouwen in hun beleid wanneer de
tegenpartijen hun absolute opstelling versoepelen en hun beleid ombuigen.
Effect 101 rijmt hier niet mee, de conditionele p-waarde van dit effect
is bovendien tamelijk hoog.
Samenvattend: Complexen zijn minder terughoudend in de keuze van een
politiek beleid dan simpelen (094, 095), voor complexen vervaagt het
beeld van de tegenpartijen in mindere mate dan voor simpelen (096),
in de loop der geschiedenis krijgen complexen steeds meer vertrouwen in
hun opvattingen (097, 098), simpelen verliezen het vertrouwen in hun
beleid wanneer de tegenpartijen van koers gaan veran3eren(102).

Het algemene beeld dat zo ontstaat is dat complexen met meer overtuiging
de tegenpartijen tegemoet treden dan simpelen.

5.2 Observaties
Op dit punt aangekomen, is het zinvol de observaties te vermelden welke
zijn verricht gedurende het experiment. Het zijn geen observaties die
systematisch zijn verricht met behulp van observatiecategorieën en meer
dan één waarnemer; de observatiecategorieën kristalliseerden zich uit
gedurende het experiment en de verslaggeving is in de ik-vorm.
Vierentwintig maal was ik in de gelegenheid een groep complexen te
observeren gedurende een periode van 9. 00h 's ochtends tot ongeveer
18. 00h in de namiddag. Eveneens was ik in de gelegenheid vierentwintig
maal een groep simpelen te volgen in hun doen en laten onder experimentele condities. In totaal 48 verschillende groepen van elk 6 personen werd
zo gadegeslagen. De observaties die ik verrichte kenden aanvankelijk
weinig systeem. Soms volgde ik een bericht van de bron tot in de andere
groepen waar dat bericht werd opgevangen. Andere keren verbleef ik een
tijdlang op eenzelfde plaats om te zien hoe over een langere periode
gereageerd werd op een stroom van berichten uit de buitenwereld.
Langzaam maar zeker werd mij duidelijk dat complexen en simpelen van
elkaar verschilden. Het experiment was zo georganiseerd dat de ene
dag de proefpersonen "complex" waren en de andere dag "simpel"; dan
weer werd een en ander zo georganiseerd dat zowel een groep complexen
als een groep simpelen kon worden geobserveerd. Op deze manier was
de mogelijkheid aanwezig om voortdurend vergelijkingen te maken tussen
simpelen en complexen en in dit proces van vergelijken ontstond het
gevoel dat simpelen anders waren dan complexen.
Nu hoorde dat ook zo te zijn, want beide groepen waren zorgvuldig
uitgekozen op basis van een test; de complexen omdat ze veelzijdig geacht
werden in hun oordeelsvorming, de simpelen omdat ze eenzijdig geacht
werden. Toch werd het verschil tussen complexen en simpelen niet
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ervaren als een verschil tussen veelzijdigheid en eenzijdigheid. Integendeel, complexen riepen een gevoel van irritatie bij mij op, terwijl
simpelen eerder een gevoel van sympathie opriepen. Dat was in strijd
met wat verwacht kon worden: complexiteit als een indicatie van
veelzijdigheid van oordelen, werd door mij positiever gewaardeerd dan
eenzijdigheid en de bereidheid was aanwezig om op de voorhand de
complexen sympathieker te vinden dan de simpelen.
Tal van veronderstellingen maakte ik over de oorzaak van het gei'rriteerde
gevoel dat complexen bij mij wisten op te roepen. Deze veronderstellingen
konden vaak onderzocht worden op hun waarde wanneer de volgende
groep arriveerde voor deelname aan het experiment. Sommige veronderstellingen grensden aan het absurde. Eén van de veronderstellingen die
opdook was dat simpelen meer puisten op hun gezicht zouden hebben dan
complexen ! Dat leek een te absurde gedachte, maar niettemin bleek de
gelaatsuitdrukking van complexen en simpelen wel verschil uit te maken.
Enkele notities mogen dat duidelijk maken:
"De gezichtsuitdrukking van deze mensen (complexen) is soms enigzins
achterdochtig". "Het is de gezichtsuitdrukking van mensen die zich met
moeite laten gezeggen". "Complexen gebruiken de mening van hun
discussiepartners om een eigen mening te ventileren, iedere situatie is
voor hen een uitdaging om die te bemeesteren. Zelfs hun gelaatsuitdrukking past zich daarbij aan. Ze lijken meer 'doorhebberig', 'listig' en
'intellectueel' ".
De irritatie die complexen bij mij opriepen bleek ook zeer concrete
oorzaken te hebben. Weer enkele notities: "Ze (de complexen) protesteren
relatief vaak tegen de experimentele opzet; ze vinden de tijd tekort voor
het lezen van de beleidsnota's en het overnemen van deze beleidsnota's.
Vaak vinden ze een bepaalde eigenschap van het simulatiemodel onzin".
Complexen bleken voor mij als experimentator lastige proefpersonen te
zijn. Voortdurend stelden ze vragen over de opzet van het experiment en
vroegen ze of het ook niet anders kon. De simpelen gedroegen zich
prettiger; ze waren eenvoudig gehoorzamer en bekritiseerden niet
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voortdurend de experimentele opzet. Ze vroegen vaker of ze het goed
deden.
Zijn veelzijdig denkende mensen rustige mensen en laten ze de mening
van een ander tot zijn recht komen ? Voorafgaand aan het experiment
had ik vage notities over dergelijke eigenschappen van complexen. Maar
de wijze waarop complexen hun discussies voerden gaf andere inzichten.
Enkele notities over de discussies die complexen onderling voerden:
"Practisch iedereen komt voor zijn eigen ideeën op. Het uitspreken van
een idee door de één is voor de ander een signaal om meteen zijn eigen
ideeën te lanceren. De uitkomst van de gezamelijke besluitvorming wordt
door touwtrekken verkregen. Degene die de grootste mond heeft krijgt
zijn zin, evenals degenen die in de meerderheid zijn. Voordeel heeft
degenen die hoog in de formele hiërarchie zit. Het is geen genoegen om
de discussie aan te horen. De discussies worden hard gevoerd en
wanneer er al eensgezindheid is binnen een sector van een land, dan
dreigt er gemakkelijk een conflict tussen de beide sectoren van hetzelfde
land".
Vergelijk dit met de observatie van een groep simpelen: "Weer een
streven naar overeenstemming in de groep over de te volgen politiek en
vervolgens het simpelweg afwikkelen van deze politiek". En "Ze werken
de hele ochtend zo zwijgzaam, dat stille drietal, waarvan één pokdalige
jongen, één dikke jongen en één grijs meisje... en ze zeggen dat het
redelijk gaat.., ze gaan vragen stellen over het experiment... hoe zijn
de groepen ingedeeld, op grond waarvan zijn de groepen ingedeeld, doen
wij het g o e d . . . . Ze doorbreken in geen enkel opzicht de verhoudingen
zoals die gegeven zijn met de spelregels... rustig, vlijtig, emotioneel
gesloten, nemen ze de dingen zoals ze zijn".
Complexen leken meer verbeeldingskracht te tonen dan simpelen. Een
simulatiemodel vertoont noodzakelijkerwijs een zekere abstractiegraad,
waarbij de deelnemers zelf enig voorstellingsvermogen op moeten
brengen om inhoud te geven aan het abstracte. We citeren enkele
notities: "Opnieuw merkbaar is het vermogen van complexen om

176

abstracte modelkarakteristieken te vertalen in concrete voorstellingen.
Ook worden nieuwe elementen gefantaseerd in het model: nieuwe fondsen
worden ingevoerd, thema's zoals milieuvervuiling gaan een rol spelen,
en dergelijke".
De belangrijkste observatie lijkt te zijn dat de interactie binnen de
groepen van complexen gekenmerkt werden dooi* tegenwerping. De
discussies tussen simpelen leken daarentegen meer gekenmerkt door
aanvaarding. Waar in de groepen van complexen een idee van de ene
discussiepartner onmiddelijk een ander idee uitlokt bij de overige
groepsleden, werd in de groepen van simpelen een idee met aandacht
bekeken en eventueel uitgeprobeerd. Het karakter van de discussie in de
groepen van complexen had een divergerend karakter en in de groepen
van simpelen een convergerend karakter.

5. 3 Vervolg van de analyse
Nog meer informatie over het verschil tussen complexen en simpelen
kunnen we verwerven door de interactie te bestuderen van de twee
factoren: complexiteit van informatie en complexiteit van cognitieve
structuur. In tabel 16.1 staat weergegeven welke interactie-effecten er
optreden en hoe groot de respectieve alpha- en bêtafouten zijn.
Risicoanalyse
Het aantal effecten is vrij groot, namelijk 15. De conditionele p-waarden
liggen echter geen van alle lager dan 1%. Het betekent dat we op grond
van eerder vastgestelde criteria geen effecten kunnen aanwijzen die in
de interpretatie een vooraanstaande rol kunnen spelen. De effecten die
deze rol kunnen overnemen vanwege hun lage conditionele p-waarden zijn:
108, 113, 115. De conditionele p-waarden van deze effecten zijn wel
lager dan 2%.
Effectanalyse
In tabel 16.2 worden omvang en richting van de geselecteerde effecten
nader gespecificeerd.
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tabel 16.1
complexiteit van informatie en
complexiteit van cognitieve structuur
risicoanalyse
afhankelijke variabelen
no

component

dimensie

103

gemiddelde

positiviteit

104

gemiddelde

105

actoren

106

alpha
uni

bêta
con

mul

aOl

alO

a

.12

.87

.56

extremiteit

a

.03

.70

.33

extremiteit

a

.09

.09

.05

.85

.52

actoren

toenadering

d

.20

.20

.03

.92

.66

107

lineair

positiviteit

a

.06

.08

.06

.81

.45

108

act χ lin

positiviteit

a

.01

.02

.06

.49

.16

109

act χ lin

extremiteit

a

.07

.09

.05

.80

.45

110

act χ lin

toenadering

d

.02

.04

.03

.66

.28

111

cubisch

extremiteit

a

.07

.03

.05

.81

.46

112

act χ cub

extremiteit

a

.03

.16

.05

.71

.33

113

act χ cub

toenadering

d

.01

.02

.03

.29

.06

114

quartisch

extremiteit

a

.03

.07

.05

.72

.35

115
116

quintisch

positiviteit

a

.02

.02

.06

.64

.26

quintisch

toenadering

d

.03

.07

.03

.72

.34

117

act χ quint

toenadering

d

.12

.05

.03

.88

.57

We beginnen de analyse met effect 108. Dit type trendcomponent
associeerden we met veranderende machtsposities van de tegenpartijen.
Het interactie-effect localiseren we bij de simpelen: onder de conditie
"complexe informatie" gaat de veranderende machtspositie gepaard met
een geringe verschuiving in de waardering van de betreffende tegenpartij;
onder de conditie "simpele informatie" is die verschuiving in de
waardering лееі markant.
De effecten 109 en 110 volgen deze trend op andere dimensies, een
trend die we ook waarnemen in de effecten 105 en 106.
Laatstgenoemde effecten associëren we eveneens met de machtsverhoudingen tussen de tegenpartijen.
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tabel 16.2
complexiteit van iinformatie en
complexiteit van <jognitieve structuur
effectanalyse
afhankelijke variabelen

compi-inform

simpl -inform

effect

no

component

dimensie

compi

compi

e-ratio

103

gemiddelde

positiviteit

a

84.77

84.01

83.54

87.95

104

gemiddelde

extremiteit

a

48. Θ0

46.45

47.53

49.23

.23

105

actoren

extremiteit

a

.58

.36

.'98

1.56

.18

106

actoren

toenadering

d

1.23

.38

1.44

2.35

.13

107

lineair

positiviteit

a

- 1.19

-4.43

-4.23

-2.76

.20

108

act χ lin

positivitelt

a

- 2.57

-1.80

-4.79

-8.23

.29

109

act χ Un

extremiteit

a

-

.10

- .11

- .50

-1.40

.19

110

act χ lin

toenadering

d

- 1.09

- .03

-1.63

-3.63

.25

111

cubisch

extremiteit

a

- .11

1.18

1.24

.19

112

act χ cub

extremiteit

a

1.50
.01

- .34

- .14

.44

.23

113

act χ cub

toenadering

d

.67

- .85

.17

1.49

.36

114

quartisch

extremiteit

a

-

.55

.38

- .34

-1.25

.23

115

quintisch

positiviteit

a

- 1.44

- .02

1.66

- .61

.25

116

quintisch

toenadering

d

.15

.70

1.02

- .57

.23

117

act χ quint

toenadering

d

.31

- .31

- .71

- .43

.16

-

slmpl

simpl

.16

Toelichting: De afkortingen boven de kolommen betekenen hst volgende, compi =
complex, simpl = simpel, inform = informatie.
De eerste twee kolommen onder compi-inform beschrijven het verschil tussen
complexen en simpel en onder de conditie "complexe informatie"; de daaropvolgende
twee kolommen beschrijven het verschil tussen complexen en simpelen onder de
conditie "simpele informatie". De laatste kolom tenslotte geeft het Interactie-effect
weer in gestandaardiseerde vorm.

Deze hele groep van effecten (105, 106, 108, 109, 110) duidt erop dat
simpelen te meer reageren op de machtsongelijkheid en verschuivingen
in de machtsverhoudingen, naarmate het beleid van de tegenpartij in een
eenzijdiger daglicht komt te staan. Dit is tamelijk triviaal. Maar niet
triviaal is het dat het voor complexen niet uitmaakt hoe eenzijdiger of
hoe veelzijdig het beleid van de tegenpartijen wordt voorgesteld, ze
kijken in beide gevallen op dezelfde manier naar de machtsverhoudingen

tussen de tegenpartijen.
Effect 107 is een tamelijk ge'isoleerd effect, het doet zich alleen voor op
de positief-negatief dimensie in de oordeelsvorming. We zullen daarom
interpretatie achterwege laten.
De effecten 111 tot en met 117 beschrijven de mate van instabiliteit die
aanwezig is in de houding van complexen en simpelen (van "cubische"
tot en met "actor χ quintische trend"). In de groep 111, 112 en 113
manifesteert zich het interactie-effect bij de simpelen: onder de conditie
"complexe informatie" reageren ze beduidend anders dan onder de
conditie "simpele informatie".
Effect 113 laat zien hoe bij de presentatie van eenzijdige informatie de
simpelen minder toenadering gaan zoeken tot de tegenpartij die langzaam
maar zeker terug komt van zijn pacifistische politiek; tegenover de
andere partij die terug komt van zijn machtspolitiek zoeken ze meer
toenadering.
Meer of minder toenadering zoeken, gaat gepaard met een respectievelijk
meer of minder uitgesproken beeld van de tegenpartij, zoals uit effect
112 blijkt. En uit effect 111 blijkt verder dat simpelen een minder
uitgesproken

beeld krijgen van de tegenpartijen, wanneer die op hun

aanvankelijk gekozen beleid terugkomen. Onder de conditie "complexe
informatie" worden deze processen niet waargenomen, waaruit blijkt hoe
belangrijk voor simpelen de context is waarin zich de politieke ontwikkeling
en voordoen. Is die context afwezig, dan wordt het voor hen al gauw
onduidelijk wat er achter een koerswijziging van de tegenpartij steekt en
vertonen ze de neiging zich terug te trekken wanneer die koerswijziging
inhoudt dat de tegenpartij meer heil gaat zien in het gebruik van macht.
De effecten 114, 115, 116 en 117 manifesteren zich vooral bij de
complexen. Complexen vertonen veel veranderlijkheid in hun houding
onder beide informatiecondities, hoewel de richting van de verandering
op een gegeven tijdstip voor beide condities verschilt. Die wisselvallig
heid doet zich met name voor ten aanzien van de waardering van en
toenadering tot de tegenpartijen. Waaruit we afleiden dat complexen
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f\

simpelen

wisselvallig zijn in hun voorkeuren voor de tegenpartijen en door de loop
der gebeurtenissen dan weer in deze, dan weer in gene richting worden
beihvloed.
De laatste twee effecten die interpreteren, zijn de effecten 103 en 104.
We localiseren deze effecten bij de groep simpel en; hun houding verschilt
het sterkst onder beide condities van informatiecomplexiteit.
Effect 104, met de laagste p-waarde, laat zien dat simpelen een minder
gereserveerd, meer uitgesproken oordeel hebben over de tegenpartijen,
naarmate de informatie over de tegenpartijen eenzijdiger is.
Effect 103, met een tamelijk hoge p-waarde, suggereert dat de minder
gereserveerde houding de betekenis heeft van een meer positieve houding.

5. 4 Samenvatting van de gegevens
Vatten we het resultaat

ал de bovenstaande gegevens samen, dan

ontstaat het volgende beeld van complexen en simpelen:
1

Observaties vestigen de indruk dat complexen rumoerige, intellectuele

betweters zijn en simpelen rustige, minder fantasierijke, op samen
werking gerichte personen.
Complexen zijn sterk geneigd de denkbeelden van anderen te verwerpen,
simpelen daarentegen zijn veel meer bereid de denkbeelden van
anderen te accepteren.
2

Complexen treden met meer overtuiging de tegenpartijen tegemoet dan

simpelen (094, 095, 096, 097, 098, 102).
3

Complexen bepalen hun houding op grond van de machtsverhoudingen

tussen de tegenpartijen en letten daarbij minder dan de simpelen op
eventuele andere politieke ontwikkelingen. (105, 106, 108, 109, 110,
111, 112, 113).
4

Complexen zijn veranderlijker in hun waardering van en toenadering

tot de tegenpartijen dan simpelen (114, 115, 116, 117).
5

Simpelen oordelen meer uitgesproken positief over de tegenpartijen

naarmate ze eenzijdiger beeld hebben van de tegenpartijen; voor
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betweters

complexen geldt eerder het tegenovergestelde (103, 104).
Het bovenstaande patroon van gegevens komt in het geheel niet overeen
met de verwachtingen.
Alles wijst er zelfs op dat het construct "complexiteit van cognitieve
structuur" zoals gemeten niet datgene betekent wat we ons daar
aanvankelijk bij voorstelden.
Uit alle waarnemingen springt voortdurend één aspect naar voren:
complexen zijn betweters die de denkbeelden van anderen voortdurend
tegenspreken of naast zich neer leggen; simpelen daarentegen hechten
veel meer waarde aan denkbeelden van hun tegenspelers.
Deze gegevens vertonen weinig verwantschap met de definitie van het
construct: "het aantal functioneel onafhankelijke dimensies dat een
persoon gebruikt in zijn beoordeling van sociale stimuli".

5. 5 Over complexiteit van cognitieve structuur
De validiteit van de testen die "complexiteit van cognitieve structuur"
meten, is overigens altijd al een probleem geweest. Meetinstrumenten
die geacht worden hetzelfde te meten, blijken niet of nauwelijks met
elkaar te correleren. Correlaties met criteriumvariabelen leveren lang
niet altijd het gewenste resultaat op en ook wat betreft de operationalisatie zijn er problemen. Zie hierover Driver (1962), Epting & Wilkins
(1972),Claytin & Jackson (1961), Hagendoorn (1976), Messick & Kogan
(prep. )Schroder, Driver Ь Streufert (1961), Wyer (1964), Seaman &
Koenig (1974), Vannoy (1965), Honess (1976). Voor een vergelijking met
de in de literatuur gevonden verbanden beperken we ons dan ook tot
gegevens over de samenhang tussen cognitieve complexiteit zoals
gemeten met de "Bieri-methode" en andere variabelen.
Het overzicht is stellig niet uitputtend, maar wel erg suggestief. We
vinden het volgende:
1
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Morano (1966): Complexen scoren hoger op "achievement through

independence". Simpelen scoren hoger op "achievement through
conformity".
2

Vannoy (1965): complexen oordelen minder positief dan simpelen over

belangrijke personen in hun omgeving.
3. Vannoy (1965): Het al of niet conventioneel zijn is voor complexen een
belangrijker onderscheidingscriterium in de beoordeling van andere
personen dan voor simpelen (test: Social Distance Λ: Conventionality
afgeleid van een door Triandis & Triandis (1960, 1962) gebruikte meet
methode) .
4. Vannoy (1965): Het al of niet critisch zijn is voor simpelen een
belangrijker onderscheidingacriterium in de beoordeling van derden dan
voor complexen, (test: Social Distance В: Criticalness, zie punt 3).
5. Vannoy (1965): Complexen maken minder onderscheid tussen hun
medewerkers op de goed-slecht dimensie dan simpelen. (test: Elevation
Difference Component of the ASo score, beschreven door Steiner &
McDiarmid (1957)).
6. Vannoy (1965): Complexen hebben meer de neiging dan simpelen om
medewerkers verschillende combinaties van positieve en negatieve
eigenschappen toe te kennen, (test: Profile Dissimilarity Component of
the ASo score, ook afkomstig van Steiner & McDiarmid (1957).
7. Vannoy (1965): Complexen zien meer dan simpelen dat anderen zowel
positieve als negatieve eigenschappen bezitten. (test:Intolerance of
Trait Inconsistency, zie Steiner (1954) en Steiner & Johnson (1963).
8

Vannoy (1965): Complexen zijn minder veldafhankelijk dan simpelen

in hunoordeel over anderen (zie voor bepaling van veldafhankelijkheid
Barron (1953)).
9

Seaman & Koenig (1974) Deze vergelijken verschillende operationali-

saties van cognitieve complexiteit met elkaar. De operationalisaties zijn
alle afgeleid van de matrix van oordelen waar ook de complexiteitstest
van Bieri op gebaseert is. Eén van de operationalisaties is in feite de
Bieri-metheode. Seaman & Koenig rapporteren ondermeer: " . . . that the
tendency to rate positively valued objects unfavourably is far more basic

to the complex cognitive style (...) than is the tendency to rate negative
objects favorably" (op. cit. : 285).
10 Bieri (1966): Deze rapporteert een positieve correlatie tussen cognitieve complexiteit en de Taylor Manifest Anxiety Scale.
Op basis van onze gegevens en de gegevens uit de literatuur wagen we nu
de veronderstelling dat "complexiteit van cognitieve structuur" zoals
gemeten het volgende betekent:
"De mate waarin men geneigd is de denkbeelden en gedragingen van
anderen te verwerpen".
Een hoge mate van cognitieve complexiteit betekent dan dat men de
denkbeelden van anderen niet aanvaardt maar bestrijdt en ook voortdurend
strijdigheden signaleert in het gedrag van anderen. Een lage mate van
cognitieve complexiteit betekent dat men geneigd is de denkbeelden van
anderen te aanvaarden en overeenstemming met anderen nastreeft.
De veronderstelde genuanceerdheid van complexen wordt doorgaans
afgelezen aan de mate waarin iemand zowel positieve als negatieve
eigenschappen toekent aan derden. Impliciet in deze opvatting is vaak dat
complexen daarmee ook dichterbij de waarheid zitten. In de gewijzigde
betekenis van het begrip cognitieve complexiteit, krijgt dit een geheel
andere betekenis. De neiging van complexen om anderen zowel positieve
als negatieve eigenschappen toe te kennen is een gevolg van de neiging
om strijdigheden op te sporen in het gedrag van anderen. Dit stemt
overeen met wat Leventhal & Singer (1964) vonden, namelijk de neiging
van complexen om naar informatie over derden te zoeken welke verband
houdt met onevenwichtigheid (maladjustment).
Gegevens uit een onderzoek van Tripodi & Bieri (1964), gerapporteerd in
Bieri et al. (1966), geven ook steun aan onze gedachtengang. Deze
gegevens (op. cit. : 201) laten duidelijk zien dat complexen minder vertrouwen hebben in hun oordeel over derden dan simpelen, wanneer het gedrag
van de door hen beoordeelde personen vrij is van innerlijke tegenstrijdigheid; complexen hebben meer vertrouwen in hun oordeel dan simpelen
wanneer de door hen beoordeelde gedragingen wel innerlijke tegenstrijdig-
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heden vertonen.
De unieke kenmerken in iemands gedrag hebben ook de belangstelling van
complexen. Honess (1976): "the hypothesis that more 'complex' persons
are 'set' to seek less common features in their social environment
receives strong support from the experiment" (op. cit. : 23). Unieke,
minder gewone kenmerken zijn typisch kenmerken die niet met andere
kenmerken onder één noemer te brengen zijn en doorgaans homogeniteit
en samenhang doorbreken.

5.6 Conclusie
Het zoeken naar een patroon in onze gegevens en in de gegevens uit de
literatuur, heeft tot de hypothese geleid dat "complexen meer dan
simpel en geneigd'zijn de denkbeelden en gedragingen van derden te
verwerpen en te bestrijden". De gevolgtrekking die we maken is dat het
construct "complexiteit-simpliciteit van cognitieve structuur" zoalsgemeten, niet meet wat bedoeld is te meten.
De associatie met veelzijdigheid-eenzijdigheid in de beoordeling van
sociale stimuli komt daarmee in een geheel ander daglicht te staan.
Veelzijdigheid krijgt de bijklank van betweterigheid, eenzijdigheid krijgt
de bijklank van een streven naar harmonie en gelijkgezindheid.
De resultaten betreffende "cognitieve complexiteit-simpliciteit" zijn voor
onderzoeksdoel nu niet meer relevant. Daarvoor is er teveel twijfel
gerezen rond de constructvaliditeit.

6 Beslissers en beoordelaars
6.1 Analyse
Ons rest nu een antwoord op de vraag of mindermachtigen een meer
extreme houding innemen tegenover de tegenpartijen dan meer machtigen;
mindermachtigen opgevat als degenen die het niet voor het zeggen hebben,

meermachtigen als degenen die het wel voor het zeggen hebben.
Om op deze vraag een antwoord te kunnen geven presenteren we eerst
tabel 17.1. In deze tabel wordt weergegeven op welke dimensies
beslissers en beoordelaars in de beslissingshiërarchie van elkaar
verschillen en groot de respectieve alpha- en bêtafouten zijn.
Risicoanalyse
Uit tabel 17.1 valt op te maken, dat er weinig effecten geassocieerd zijn
met de positie in de beslissingshiërarchie.
Effect 122 springt eruit vanwege de lage alpha-fout. Verder blijkt dat er
vooral effecten gevonden worden op de extremiteitsdimensie. Het totale
aantal effecten is echter zo gering en de fouten doorgaans zo hoog, dat
we alleen zullen nagaan in hoeverre de hypothesen ondersteund of
weerlegd worden.

tabel

17.1

positie in de beslissingshiërarchie
risicoanalyse
alpha

afhankelijke variabelen
component

dimensie

118

no

uni

bêta
con

mul

aOl

alO

gemiddelde

zekerheid

a

.10

.67

.29

119

gemiddelde

toenadering d

.11

.69

.31

120

gemiddelde

extremiteit

d

.18

.80

.43

121

actoren

extremiteit

d

.17

.17

.06

.79

.42

122

lineair

extremiteit

d

.01

.01

.06

.15

.02

123

act χ cub

extremiteit

d

.13

.15

.06

.36

124

quintisch

extremiteit

d

.02

.05

.06

.73
.29

.06

Effectanalyse
In tabel 17.2 worden omvang en richting van de geselecteerde effecten
gespecificeerd.
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tabel 17.2
positie in de beslissingshiërarchie
effectanalyse
besllssingspositie

afnankelijke variabelen
no

component

effect

dimensie

beslisser

beoord.

e-ratio

36^58

.24

118

gemiddelde

zekerheid

a

34.21

119

gemiddelde

toenadering d

92.98

89.09

.24

120

gemiddelde

extremiteit

d

54.41

52.04

.20

121

actoren

extremiteit

d

.59

.75

.20

122

lineair

extremiteit

d

-1.02

-2.68

.42

123

act χ cub

extremiteit

d

.17

-1.40

.22

124

quintisch

extremiteit

d

- .49

.43

.36

De hypothese over het effect van positie in de beslissingshiërarchie wordt
niet ondersteund. Beoordelaars staan niet extremer tegenover de
tegenpartijen dan beslissers. Veeleer is het tegendeel het geval:
beoordelaars staan minder extreem tegenover de tegenpartijen dan
beslissers (120), hetgeen tevens de betekenis heeft van de neiging om
minder toenadering te zoeken (119).
Effect 118 laat zien dat beoordelaars meer zekerheid vertonen in hun
oordeel over de tegenpartijen dan beslissers.
Interacties
In tabel 18.1 worden de verschillende waarschijnlijkheden gespecificeerd
van de interactie tussen "complexiteit van informatie" en "positie in de
beslissingshiërarchie".
Risicoanalyse
Uit de tabel blijkt dat het gros van de effecten betrekking heeft op trends
welke een indicatie vormen voor stabiliteit-instabiliteit in de houding van
de proefpersonen, te weten, de effecten 132 tot en met 143. De effecten
125 tot en met 131 hebben betrekking op de machtsverhoudingen tussen de
tegenpartijen. We zullen trachten de effecten groepsgewijze te analyseren
en daarbij de effecten met de geringste p-waarde een vooraanstaande rol
geven.

tabel 18.1
positie in de besllssingshiërarchie en
complexiteit van informatie
risicoanalyse
afhanïfslijke variabel en
no

component

dimensie

alpha

bêta

uni

con

mul

aOl

alO

125

actoren

zekerheid

a

.04

.04

.19

.45

.14

126

actoren

toenadering d

.14

.14

.02

.74

.37

127

actoren

zekerheid

d

.15

.15

.05

.76

.39

128

act χ quadr

positiviteit

a

.03

.05

.15

.37

.10

129

act χ quadr

extremiteit

a

.06

.08

.10

.52

.18

130

act χ quadr

zekerheid

a

.15

.16

.19

.76

.39

131

act χ quadr

zekerheid

d

.02

.02

.05

.28

.06

132

cubisch

positiviteit

a

.15

.06

.15

.77

.40

133

cubisch

toenadering d

.19

.07

.02

.82

.46

134

act χ cub

zekerheid

d

.01

.01

.05

.22

.04

135

quartisch

extremiteit

a

.14

.14

.10

.74

.36

136

quartisch

toenadering d

.07

.08

.02

.58

.22

137

act χ quart

extremiteit

a

.03

.03

.10

.35

.09

138

act χ quart

zekerheid

d

.13

.17

.05

.72

.35

.15

.10

.38

.10

139

quintisch

extremiteit

a

.03

140

quintisch

zekerheid

a

.16

.16

.19

.78

.40

141

quintisch

toenadering d

.50

.12

.02

.96

.76

142

act χ quint

positiviteit

a

.13

.03

.15

.73

.36

143

act χ quint

toenadering d

.05

.01

.02

.47

.15

In tabel 18.2 worden omvang en richting van de geselecteerde effecten
gespecificeerd.
Het enige inzichtelijke patroon dat we waarnemen is te vinden in het
drietal "actoren"-effecten. We zien dat beslissers onder de conditie
"complexe informatie", in tegenstelling tot de algemene trend, weinig
onderscheid maken tussen de meermachtige en de mindermachtige
tegenpartij. Effect 126 duidt er zelfs op dat beslissers eerder de neiging
hebben om toenadering te zoeken tot de meermachtige tegenpartij dan
tot de mindermachtige tegenpartij ; een opvallende afwijking van de
algemene trend (zie effect 004,. hoofdstuk IV. De met deze effecten
geassocieerde p-waarden zijn niet zo hoog, hetgeen betekent dat we er

190

tabel 18.2
positie in de beslissingshiërarchie en
complexiteit van informatie
effectanalyse

besl

beoo

a

.20

.60

toenadering d

- .94

1.38

component

dimensie

125

actoren

zekerheid

actoren

126

simpl -info

effect

besl

beoo

e-ratio

1.36

.70

.31

*
1.81

1.88

.22

compi -info

afhankelijke variabel en
no

127

actoren

zekerheid

d

.16

.46

.82

.54

.21

128

act χ quadr

positiviteit

a

.53

-1.53

-2.59

-1.26

.33

129

act χ quadr

extremiteit

a

.26

- .14

.02

.45

.29

130

act χ quadr

zekerheid

a

.12

- .02

.15

.43

.21

131

act χ quadr

zekerheid

d

- .07

- .39

- .23

.25

.36

132

cubisch

positiviteit

a

-2.20

-1.43

-2.02

-3.04

.21

cubisch

toenadering d

-2.72

-1.70

-2.68

-3.20

.19

- .15

.38

133
134

act χ cub

zekerheid

d

- .25

.15

.43

135

quartisch

extremiteit

a

- .20

- .51

- .78

.15

.22

136

quartisch

toenadering d

.17

2.82

.71

- .06

.27

137

act χ quart

extremiteit

a

.38

- .20

- .07

.55

.34

138

act χ quart

zekerheid

d

- .03

.13

- .16

- .11

.23

139

quintisch

extremiteit

a

.42

- .85

- .81

- .19

.33

a

.26

.06

- .10

.05

.21

quintisch

toenadering d

- .50

- .18

- .41

1.05

.10

142

act χ quint

positiviteit

a

- .57

.63

-1.43

- .56

.22

143

act χ quint

toenadering d

- .54

1.04

- .27

- .67

.30

140
141

quintisch

zekerheid

Toelichting: de afkortingen besl en beoo betekenen respecitievelijk beslissers en
beoordelaars; compi info en simpl info betekenen respectievelijk complexen informatie
en simpele informatie.

niet al teveel betekenis aan mogen hechten. Maar in paragraaf 9 van dit
hoofdstuk zullen we zien dat dit effect toch wel betekenisvol is. In de reeks
effecten 132 tot en met 143 is in het geheel geen regelmaat waar te
nemen. Beslissers en beoordelaars verschillen wel wat betreft de
stabilitiet in hun houding, maar daar valt in het algemeen verder weinig
over te zeggen. Deze verschillen komen aan het licht doordat we
onderscheid maken tussen de twee condities "complexe informatie" en
"simpele informatie", maar dit werpt verder geen licht op het algemene
karakter van de verschillen die we aantreffen.
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6.2 Conclusies
Ook wat betreft het tweede deel van de extremiteitstheorie vinden we geen
steun bij de gegevens.
"Complexiteit van cognitieve structuur" meet, naar we vermoeden, niet
wat bedoeld was om te meten. De desbetreffende hypothese over de
relatie tussen eenzijdigheid en extremiteit mogen we in dit experiment in
feite dus niet als toetsbaar beschouwen. Er zal daartoe een andere maat
voor veelzijdigheid - eenzijdigheid van instelling gekozen moeten worden.
Het verwachtte verschil tussen beslissers en beoordelaars treedt ook al
niet op. We vinden wel verschillen tussen beslissers en beoordelaars,
maar het karakter en de betekenis van deze verschillen is tamelijk
duister.
Deze factor voegt dus niets nieuws toe aan het effect van de factor
communicatiepositie; althans geen nieuws dat we kunnen interpreteren.
Hetzelfde geldt voor het contrast tussen de beide groepen beslisserszender en beoordelaars-ontvangers (zie hierover hoofdstuk II, paragraaf
4.3). De met deze factor geassocieerde waarschijnlijkheden zijn eveneens
conditioneel: de factoren communicatiepositie én beslissingspositie zijn
constant gehouden. Naar de gehanteerde maatstaven komt er geen effect
van deze factor voor interpretatie in aanmerking, ook niet in interactie
met "complexiteit van informatie" en "complexiteit van cognitieve
structuur". De vergelijking tussen beslissers-zenders en beoordelaarsontvangers is een vergelijking tussen meermachtigen en mind ermächtigen
die zowel verschillen in informatiemacht als in beslissingsmacht. Deze
combinatie levert dus ook geen ondersteuning voor de extremiteitstheorie.
In de volgende paragraaf blijkt evenwel dat de locatie van het neutrale
punt op de door ons gehanteerde meetschalen mogelijk onjuist is geweest.
Dit is misschien een oorzaak voor het gebrek aan ondersteuning van de
extremiteitstheorie.
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7 Het logische en het psychologische neutrale punt
De aanleiding tot ons onderzoek was een experiment waarin gevonden werd
dat mindermachtigen negatiever oordeelden over een vijandig gezinde
tegenpartij dan meermachtigen.
Met de formulering van de extremiteitstheorie lichtten we bepaalde
facetten van die experimentele situatie eruit als'belangrijk voor de
verklaring van het gevonden verschijnsel (zoals eenzijdigheid van informatie, positie als zender of als ontvanger enzovoorts). Deze facetten
werden in ons onderzoek afzonderlijk vorm gegeven om de invloed ervan
te kunnen onderzoeken.
Nu blijkt, dat we onder de condities van het experiment het eerder
gesignaleerde verschijnsel niet teruggevonden hebben, lopen we de kans
dat we de extremiteitstheorie op een fictie hebben gebaseerd. Tenzij we
alsnog kunnen aantonen dat het veronderstelde verschijnsel wel optreedt.
En dat blijkt te kunnen, zij het dan dat het verschijnsel optreedt onder
condities die een beperkter karakter hebben dan we aanvankelijk
stilzwijgend veronderstelden.
Alleen in de eerste periode van de geschiedenis, wanneer er nog geen
sprake is van verregaande veranderingen in het beleid van de
tegenpartijen...
en wanneer er veelzijdige informatie wordt gegeven over de tegenpartijen...
en wanneer we meermachtige en mindermachtige groepsleden opvatten als
respectievelijk zender en ontvanger,
vinden we terug wat we zochten: mindermachtigen oordelen negatiever
over de vijandig gezinde tegenpartij dan meermachtigen (p1 kleiner dan
.04).
Het gemiddelde oordeel van de meermachtigen over die tegenpartij is 17. 3;
het gemiddelde oordeel van de mindermachtigen 14. 6. De evaluatieve
schaal waarop een en ander is geregistreerd, loopt van 4 (een zeer negatief oordeel) tot 28 (een zeer positief oordeel); het neutrale punt op deze
schaal wordt gerepresenteerd door de waarde 16. 'Hieruit leiden we af dat
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de mmdermachtigen Inderdaad negatiever oordelen over de vijandig
gezinde tegenpartij dan meer machtigen.
Overigens zij gezegd dat we met de vijandig gezinde tegenpartij de
tegenpartij op het oog hebben die zich in korte tijd veel macht verwerft.
De vriendelijk gezinde tegenpartij is de tegenpartij die zich in diezelfde
korte tijd van veel macht ontdoet. In plaats van de vijandig gezinde en
vriendelijk gezinde tegenpartij kunnen we dus ook spreken van de
meestmachtige en de minstmachtige tegenpartij.
Onder de condities waar we het eerder gesignaleerde verschijnsel
terugvinden, vinden we ook andere verschijnselen die we wel verwacht
maar tot dusverre nog niet gevonden hadden.
Het oordeel over de vriendelijke tegenpartij blijkt onder de hierboven
gespecificeerde condities positiever uit te vallen bij de mindermachtigen
dan bij de meermachtigen. Het oordeel van de mindermachtige groepsleden is gemiddelde 20. 3; het oordeel van de meermachtige groepsleden
is gemiddeld 18. 9. We geven de resultaten weer in onderstaand figuur.
figuur 1
het oordeel over
vriendelijke

het oordeel over
de vijandige

tegenpartij

tegenpartij
positief
. 21

mindermachtigen
meermachtigen

—*. 20
19
—"
18
17—

meermachtigen

16
15
mindermachtiger
13
12
neg£itief
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Nu we de gegevens zo weergeven komt opeens een verzwegen veronderstelling aan het licht, namelijk de veronderstelling dat het neutrale punt
16 op de evaluatieve schaal identiek is met het psychologisch neutrale
punt voor de proefpersonen. Hadden we het neutrale punt op de schaal
voorgesteld door de waarde 18, dan hadden we naar alle waarschijnlijkheid wel gevonden dat minder machtigen altijd extremer oordelen dan de
meermachtigen; extremer positief over de vriendelijk gezinde tegenpartij,
extremer negatief over de vijandig gezinde tegenpartij!
De waarde 16 representeert een neutraal punt op de evaluatieve dimensie.
Maar een sociaal wenselijke of normaal geachte houding is misschien wel
een positieve houding; een positieve houding die op zich nog niets zegt en
daarom in psychologisch opzicht neutraal is. Het gemiddelde van de vier
gemiddelden zou als benadering van dit psychologische neutrale punt kunnen
dienen. In dat geval wordt het psychologisch neutrale punt gerepresenteerd
door de waarde 17.8.
Wat op de evaluatieve schaal logisch gezien een neutraal punt is, behoeft
psychologisch gezien nog geen neutraal punt te zijn.
De hierboven gesignaleerde trend vinden we niet alleen in de
oordeelsvorming, maar ook in de besluitvorming. Gevraagd naar de
politiek die men zou willen voeren met het oog op de tegenpartijen, komen
de volgende reacties. Op de schaal toenadering - afwijzing geven de
meermachtigen een gemiddelde te zien van 18. 6 wat betreft hun beleid
ten opzichte van de vriendelijk gezinde tegenpartij. Omdat de neutrale
waarde op deze schaal eveneens 16 is, houdt dit in dat de meermachtigen
toenaderingsgezind zijn. Voor de mindermachtigen is deze trend nog
sterker: hun gemiddelde is 20. 8. De kans dat dit verschil tussen m e e r machtigen en mindermachtigen toevallig is, is kleiner dan 5%.
Ten opzichte van de vijandig gezinde tegenpartij liggen de zaken anders,
meermachtigen en mindermachtigen geven resp. gemiddelden te zien
van 19. 0 en 16. 8 (p1 kleiner dan 4%). Ook tot deze tegenpartij dus
toenaderingsgezindheid, maar nu zijn het de mindermachtigen die het
minst toenadering zoeken.
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We geven deze situatie weer in figuur 2
figuur 2
het oordeel over

het oordeel over
de vriendelijke
tegenpartij

de vijandige
tegenpartij
positief
. 21

mindermachtigen

- 20
. 19

meermachtigen

•

*

meermachtigen

18

"

_ 17
. 16

mindermachtigen

. 15
. 14
- 13
- 12
neg atief

Ook dit patroon komt overeen met de verwachtingen; mindermachtigen
staan positiever tegenover de vriendelijk gezinde tegenpartij, maar minder
positief tegenover de vijandig gezinde tegenpartij, dan de meermachtigen.
Wanneer we het psychologisch neutrale punt inschatten op 18. 8, dan
kunnen we ook nu weer zeggen dat mindermachtigen een meer extreme
houding innemen dan meermachtigen, een extremer positieve houding
tegenover de vriendelijke gezinde tegenpartij en een extremer negatieve
houding tegenover de vijandig gezinde tegenpartij.
Met het onderscheid tussen het logische en het psychologische neutrale
punt kunnen we aannemelijk maken dat we onder beperkte omstandigheden
teruggevonden hebben wat we zochten.
De extremiteitstheorie die we formuleerden heeft echter zo weinig steun
gevonden, dat het zinvol is uit te zien naar een andere theoretische
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constructie waarin het begrip extremiteit niet voorkomt en speculaties
over de ligging van het neutrale punt overbodig zijn.
Het is een theorie van Mulder (1972), die aan deze eis voldoet en de door
ons gesignaleerde verschijnselen (fig. 1 en fig. 2) kan verklaren.

8 Machtsafstandvergroting en machtsafstandverkleining
De theorie van Mulder (1972) die we op onze gegevens van toepassing
achten, is een theorie over vergroting en verkleining van machtsongelijkheid.
De stellingen van Mulder's theorie die voor ons doel van belang zijn, zijn
de volgende:
1 Machtsuitoefening - puur leidt tot genoegen.
2 De machtige streeft naar handhaving of vergroting van de machtsafstand ten opzichte van de mindermachtigen.
3 Dit streven om de machtsafstand te vergroten is groter bij grotere
machtsafstand.
4 De mindermachtige streeft naar verkleining van de machtsafstand ten
opzichte van de meermachtige Ander.
5 Deze tendens om de machtsafstand te verkleinen is sterker bij kleinere
machtsafstand.
Dat de theorie van Mulder onze gegevens kan verklaren, wordt duidelijk
wanneer we de machtsverhoudingen bfnnen de experimentele groep enerzijds
en tussen de experimentele groep en de twee tegenpartijen anderzijds in
één schema weergeven. Zie figuur 3.
De vijandig gezinde tegenpartij heeft zich dermate sterk bewapent en de
economische groei zo sterk opgevoerd, dat ze binnen de kortste keren de
meestmachtige van de drie partijen werd. De vriendelijk gezinde tegenoartij daaren tegen zette de economische groei stop en ontwapende zich zo
snel dat ze binnen zeer korte tijd de minstmachtige van de drie werd.
Deze laatste groep splitsen we in tweeën: de meermachtige groepsleden en
de mindermachtige groepsleden.
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figuur 3
de vijandige en tevens meestmachtige
tegenpartij
1: de meermachtige
;

de experimentele groep

groepsleden
2; de mindermachtige
groepsleden

de vriendelijk en tevens minstmachtige
tegenpartij
Op deze wijze verkrijgen we een configuratie van machtsafstanden waarop
de theorie van Mulder van toepassing is.
Voordat we laten zisn hoe Mulder's theorie toegepast kan worden, moeten
we uitleggen hoe de tendens tot machtafstandvergroting en -verkleining
door Mulder wordt afgelezen aan de houding van de betrokkenen.
Hoe sterker de tendens is om de machtsafstand ten opzichte van de
meermachtige ander te verkleinen, des te positiever is de houding t. o. v.
deze meermachtige ander. We kunnen ook zeggen: des te minder negatief
is dan de houdine ten opzichte van de meermachtige ander. In welke
positief - negatief regio de verschuivingen in de waardering optreden, is
afhankelijk van de initiële houding in de configuratie van machtsafstanden.
De tegenpool van deze tendens: hoe sterker de tendens is om de
machtsafstand ten opzichte van de mindermachtige ander te vergroten,
des te minder positief of des te negatiever is de houding ten opzichte van
de mindermachtige ander.
We beschouwen nu eerst de configuratie van machtsafstanden tussen de
experimentele groep en de meestmachtige tegenpartij. Zie figuur 4.
De meermachtige groepsleden staan op de machtsdimensie dichterbij de
meestmachtige tegenpartij dan de mindermachtige groepsleden. Op grond
van Mulder's theorie kunnen we verwachten dat de meermachtige groepsleden een sterkere tendens tot machtsafstandverkleining zullen manifest-
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teren dan de mindermachtige groepsleden. De meermachtige groepsleden
zullen dus een meer positieve of minder negatieve houding aannemen
tegenover de tegenpartij dan de mindermachtige groepsleden. Hetgeen
blijkens onze gegevens het geval is; men zie figuur 1 en 2, waar de
vijandige tegenpartij de meestmachtige tegenpartij is.
figuur 4
0

de meestmachtige tegenpartij
de meermachtige groepsleden

I) 1

binnen de experimentele groep
1

de mindermachtige groepsleden
binnen de experimentele groep

Op de dezelfde wijze kunnen we de configuratie van machtsafstanden tussen
de experimentele groep en de minstmachtige tegenpartij analyseren.
Men zie figuur 5. Op grond van de stellingen 2 en 3 van Mulder's theorie,
mogen we verwachten dat de meermachtige groepsleden in sterkere mate
de tendens tot machtsafstandvergroting zullen manifesteren ten opzichte
van de minstmachtige tegenpartij, dan de mindermachtige groepsleden,
Dus zullen de meermachtige groepsleden minder positieve of meer negatieve houding innemen ten opzichte van deze tegenpartij, dan de
mindermachtige groepsleden.
Ook dit is inderdaad het geval; men zie figuur 1 en 2 waar de vriendelijk
gezinde tegenpartij tevens de minstmachtige tegenpartij is.
De toepassing van Mulder's theorie op onze gegevens impliceer een
veronderstelling die we nog niet besproken hebben. Namelijk de veronderstelling dat afstanden in de communicatiehiërarchie binnen de experimentele groep vergelijkbaar zijn met de machtsafstanden tussen de
experimentele groep en de twee tegenpartijen.
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figuur 5
de meermachtige groepsleden
binnen de experimentele groep

Q2

de mindermachtige groepsleden
binnen de experimentele groep

0

de minstmachtige tegenpartij

Laatstgenoemde machtsafstanden werden bepaald op grond van de omvang
van het economische en militaire apparaat waarover de partijen
beschikten. Het verschil tussen zender en ontvanger in de communicatiehiërarchie hebben we ook opgevat als een verschil in macht, maar nu
gaat het om een type macht dat meer het karakter heeft van informatiemacht.
Van de mogelijkheid dat we desondanks Mulder' s theorie kunnen toepassen,
gaat de suggestie uit dat het hier gaat om een vrij abstracte (machts)
afstandsdimensie.
Tégen laatstgenoemde veronderstelling pleit niet de bevinding dat we
machtsafstandvergroting en -verkleiningstendensen niet vinden wanneer
we een vergelijking maken tassen beslissers en beoordelaars binnen de
experimentele groep.
Informatiemacht en beslissingsmacht komen gemengd voor in de experimenten waarop Mulder's theorie is gebaseerd.
Zo schrijft Mulder (1972: 45): "In model A was macht een mengvorm van
macht op grond van formele positie en van beschikbaarheid van relevante
informatie". En over model C: "P beschikte in beide machtafstandcondities
resp. over 9/20 en 3/20 van de nodige informatie", (op. cit. : 47). De
meermachtige proefpersoon (P) is de proefpersoon die over 9/20 deel van
de informatie beschikt.
Eén en ander roept de vraag op, op welke machtafstanddimensies zich de
door Mulder veronderstelde machtsafstandvsrgrotings- en -verkleiningstendensen voordoen. Een vraag die we op deze plaats niet kunnen beantwoorden.
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machtsafstanden

9 Meervoudige invloeden
In hoofdstuk I paragraaf 1. 3 citeerden we enkele opvattingen over de
meningsvorming van elite en massa betreffende de buitenlandse politiek.
De teneur van deze opvattingen is dat het de meningsvorming van de
massa aan kwaliteit ontbreekt. De wisselvalligheid in de meningsvorming,
het ontbreken van standpunten en het gebrek aan samenhang tussen
verschillende opvattingen zijn enkele van de kenmerken die daarbij genoemd
worden.
In het experiment dat we uitvoerden, vinden we deze kenmerken het
sterkst vertegenwoordigd bij de ontvangers in de communicatiehiërarchie
van de experimentele groep; de zenders vertonen deze kenmerken in
mindere mate.
Andere opvattingen die we citeerden in hoofdstuk I maakten gewag van
een nationalistische, ethnocentrische of vijandige instelling van de massa.
Deze, naar verhouding negatieve instelling vinden we in ons experiment
terug bij de ontvangers in de communicatiehiërarchie van de experimentele
groep; maar we vinden dit alleen terug in de meningen over de meermachtige tegenpartij. De houding tegenover de mindermachtige tegenpartij is
daarentegen positiever.
Bovengenoemde bevindingen hebben we verklaard met de theorie van
Zajonc (1960) over de instelling van zenders en ontvangers in het
communicatieproces, en met de theorie van Mulder (1972) over
vergroting en verkleining van machtsafstanden.
Wanneer de meningsvorming beïnvloedt wordt door het proces dat Zajonc
veronderstelt én het proces dat Mulder veronderstelt in zijn theorie, dan
zal de resultante van beide processen niet gemakkelijk te ontwarren zijn.
We veronderstellen dat beide processen optreden wanneer de informatie
over de tegenpartijen complex is; wanneer de informatie simpel is, kunnen
we Mulder's theorie niet toepassen (zie paragraaf 8 van dit hoofdstuk).
Dit kan verklaren waarom de stabiliteit - instabiliteit van de proefpersonen
zo'n grillig patroon gaat vormen wanneer onderscheid wordt gemaakt
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tussen complexe en simpele informatie en onder beide condities zenders
en ontvangers met elkaar vergeleken worden.
Evenzo is het mogelijk dat de interactie tussen informatiecomplexiteit en
positie in de beslissingshiëarchie (paragraaf 6) zo'n onontwarbaar patroon
vormt omdat meerdere invloeden tegelijk in het geding zijn.

10 Over de kwaliteit van de meningsvorming
In hoofdstuk I paragraaf 1.2 stelden we ons de vraag hoe meermachtigen
en mi ndermachtigen in een nationale samenleving zich opstellen tegenover
andere landen.
In paragraaf 1. 3 van dat hoofdstuk, lieten we een aantal theoretici over
dat onderwerp aan het woord. De algemene teneur van hun gedachten was,
dat het met de kwaliteit van de meningsvorming bij de massa niet zo best
gesteld is.
Bij de theorievorming hierover kan men een lange reeks van factoren
opnoemen die hier in het geding zijn: opleidingsniveau, politieke voorkeuren,
godsdienst, leeftijd, sexe, kennisniveau, betrokkenheid, machteloosheid,
enzovoorts, enozvoorts; veronderstellingen over de wisselwerking tussen
deze factoren leveren al vrij snel een heel scala van theorieën op. In dit
onderzoek hebben we één factor eruit gelicht, namelijk de positie van
politieke elite en massa als respectievelijk meermachtigen en mindermachtigen in een nationale samenleving. Over de effecten van dit verschil tussen
elite en massa formuleerden we een extremiteitstheorie, maar deze
theorie vond in het experiment geen steun.
Niettemin bleek het verschil tussen meermachtigen en mindermachtigen
wel degelijk relevante effecten te sorteren, met name wanneer m e e r machtigen worden opgevat als respectievelijk zenders en ontvangers in de
communicatiehiërarchie. Het blijkt dan dat zenders en ontvangers in een
aantal opzichten van elkaar verschillen zoals ook elita en massa van
elkaar verschillen.
Dit houdt uiteraard niet in dat het verschil tussen elite en massa als
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respectievelijk zender en ontvanger in het proces van massacommunicatie
op politiek gebied, dé factor is die een verklaring vormt voor de in het
veld gevonden verschijnselen. Het betekent wel dat deze factor een
serieuze kandidaat is en dat de theorieën van Zajonc en Mulder zinvolle
perspectieven bieden.
Met de introductie van deze theorieën komt ook de vraag naar voren in
hoeverre het zinvol is de discussie te concentreren op de kwaliteit van de
meningsvorming.
Het verbeteren van de kwaliteit van de meningsvorming wordt doorgaans
vanuit de politieke elite ondernomen en speelt zich af via het proces van
massacommunicatie dat tegelijk verantwoordelijk lijkt te zijn voor het
ontbreken van de kwaliteit in de meningsvorming van de gewone man.
De vrees dat de buitenlandse politiek en daarmee de nationale veiligheid
zullen lijden onder de inbreng van meningen afkomstig uit de "lagere"
niveau's van een nationale samenleving lijkt in de hier ontwikkelde
gedachtengang het karakter te hebben van een zichzelfwaarmakende
verwachting.

11 Terug naar de werkelijkheid
In hoofdstuk Π schreven we: "De werkelijkheid is voor de sociaalweten
schappelijk onderzoeker een terrein waar hij niet of nauwelijks mee kan
experimenteren. Een oplossing voor deze moeilijkheid is: reproduceer
de wbrkelijkheid in het laboratorium en men kan er naar hartelust mee
experimenteren".
Vanaf dat moment wordt beschreven hoe een experimentele werkelijkheid
in leven wordt geroepen en hoe aan die werkelijkheid antwoorden ontlokt
worden op onze vragen. Maar nu wordt gevraagd of we de resultaten van
ons onderzoek wel kunnen toepassen op de werkelijkheid van de publieke
opinie en de buitenlandse politiek. Hebben we ons niet te ver van de
werkelijkheid verwijderd en wordt de stap terug niet al te riskant ?
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terug naar de werkelijkheid

Gewoonlijk wordt deze vraag naar de geldigheid van het laboratoriumexperiment met optimisme beantwoord door de onderzoeker zelf, maar
met pessimisme door degenen die zich niet aangetrokken voelen tot
experimenteel onderzoek.
Er is evenwel een systematische behandeling van dit vraagstuk mogelijk;
een behandeling op grond van bepaalde regels die een overmaat aan
optimisme kunnen temeperen omdat deze regels al te vrije generalisaties
inperken en de betrekkelijkheid van de wel gemaakte generalisaties
omlijnen.
Zo'n systematische behandeling vinden we bij Campbell & Stanley (1963).
Deze sommen een lange lijst van factoren op die de weg van experiment
naar werkelijkheid kunnen bemoeilijken en onder sommige omstandigheden
zelfs geheel onmogelijk kunnen maken. We zullen deze lijst niet in zijn
geheel presenteren en bespreken. We verwijzen de lezer daarvoor naar
Campbell & Stanley zelf.
We zullen wel laten zien welke generalisaties we niet gemaakt hebben omdat
ze al te riskant waren of niet gerechtvaardigd.
De discussie over dit vraagstuk verdelen we over drie paragrafen, bi de
eerstkomende paragraaf bespreken we de "interne validiteit". De interne
validiteit gaat over de vraag in hoeverre de door ons gevarieerde factoren
ook inderdaad de factoren zijn die met de gevonden effecten samenhangen.
Het kan immers zijn dat er in het experiment invloeden ingeslopen zijn die
in feite de effecten hebben opgeroepen en de door ons gevarieerde factoren
buiten spel hebben gezet. Zijn er zulke invloeden binnen geslopen, dan
doet dat afbreuk aan de interne validiteit van het experiment. Eventuele
samenhangen tussen informatiecomplexiteit, complexiteit van cognitieve
structuur en machtspositie enerzijds en de meningsvorming anderzijds
kunnen we dan niet van toepassing achten op de werkelijkheid; althans niet
op grond van het experiment.
Na een bespreking van de interne validiteit volgt een bespreking van de
"externe validiteit". De externe validiteit is in het geding wanneer we de
interpretaties van de experimentele gegevens op slechts een beperkt deel
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van het referentiesysteem kunnen toepassen. Dit is bijvoorbeeld het geval
wanneer in een experiment uitsluitend niet mannelijke proefpersonen wordt
geëxperimenteerd, maar gegeneraliseerd wordt naar een populatie die
bestaat uit mannen én vrouv/en. Generalisatie is dan vooral uit den boze
wanneer men weet dat het verschil tussen mannen en vrouwen wel van
invloed is op de onderzochte verschijnselen.
Twee aspecten van dit generalisatieprobleem worden besproken. Enerzijds
kan de generalisatie van de conclusies ingeperkt worden omdat de
afhankelijke variabelen niet representatief zijn voor de verschijnselen in
de werkelijkheid die we wilden verklaren. Dit bespreken we in paragraaf
11.2. Anderzijds kan de generalisatie van de conclusies ingeperkt worden
door de keuze van de steekproef en de niveau's op de onafhankelijke
variabelen. Dit punt wordt besproken ia paragraaf 11.3.

11.1 De experimentele variaties: contaminaties
Twee experimentele variaties voldoen niet aan de eis tot interne validiteit.
Dat zijn de variaties van informatiecomplexiteit en complexiteit van
cognitieve structuur.
In paragraaf 2.2 van dit hoofdstuk concludeerden we dat de samenhang
tussen informatiecomplexiteit en de meningsvorming een triviaal
karakter heeft. Deze trivialiteit is ontstaan doordat de tegenstellingen
tussen de tegenpartijen in het experiment en de structuur van de
informatie over het gedrag van de tegenpartijen gecontamineerd zijn.
Onder de conditie "simpele informatie" contrasteren de machtsopvattingen
van de beide tegenpartijen zeer sterk. Onder de conditie "complexe
informatie" zijn deze contrasten tussen de tegenpartijen lang zo sterk niet.
Het patroon van meningsvorming hangt samen met informatiecomplexiteit,
maar we kunnen dit verklaren op grond van variaties in informatiecomplexiteit én op grond van variaties in het contrast tussen de tegenpartijen.
De laatstgenoemde verklaring hebben we een triviale verklaring genoemd.
Wanneer nu een hypothese meot concurreren met een triviale verklaring
die even plausibel is, dan moet de hypothese het onderspit delven: het
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experiment is dan geen goede test voor de hypothese.
Dezelfde

redenering geldt voor de factor cognitieve complexiteit. In

paragraaf 5. 5 van dit hoofdstuk betwistten we de validiteit van het
construct; we stelden een andere definiëring voor. Het is mogelijk dat
zowel de oorspronkelijke betekenis van cognitieve complexiteit als de
nieuw gegeven betekenis aan de meting van dit construct gehecht kan worden.
De betekenis van de betreffende test is daarmee echter dubbelzinnig
geworden: het is niet goed uit te maken of de gevonden verschijnselen
samenhangen met veelzijdigheid of betweterigheid.
De eindconclusies die we generaliseren naar het referentiesysteem
bevatten dan ook niet de termen informatiecomplexiteit en cognitieve
complexiteit. De interne validiteit die met deze termen verbonden is, is
daartoe niet toereikend.

11.2 De meningsvorming: beperkingen
De meningsvorming van de proefpersonen is bepaald aan de hand van een
beperkt aantal vragen. Dit doet de vraag rijzen in hoeverre de begrippen
positiviteit, extremiteit enzovoorts, een beperkte betekenis hebben in
vergelijking met de verschijnselen in de werkelijkheid waarop we doelen.
Hierover kunnen we uitgebreid speculeren; we nemen evenwel aan dat het
beperkt aantal vragen geen beperkingen oplegt aan de generalisatie van
conclusies. Bewijskracht voor deze stelling moet echter vooral ontleend
worden aan herhalingen van het experiment met andere operationalisaties
van de afhankelijke variabelen. We komen op dit thema van de herhaling
nog terug.
Een ander belangrijk onderwerp geldt de locatie van het logische en het
psychologische neutrale punt.
In hoofdstuk IV schreven we hoe de "subcultuur" die we in het experiment
aantroffen bij de proefpersonen overheerst werd door vredelievendheid en
afkeer van macht. Bij een dergelijke algemene instelling is een overwegend
positieve houding tegenover vriend en vijand nog nietszeggend; het verraadt
niet
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noodzakelijkerwijs een werkelijke positieve instelling, maar waarschijnlijk
wel een algemene groepsnorm. Het psychologisch neutrale punt ligt dan
hoger op de meetschalen dan wat logischerwijs wordt aangezien voor het
neutrale punt. In de extremiteitstheorie is het verschil tussen het
psychologische en het logische punt niet gespecificeerd, maar het is
evident dat met extremiteit gedoeld wordt op afstanden tussen het
psychologische neutrale punt en het gegeven oordeel. Een correctie kan
gemaakt worden door de berekening opnieuw uit te voeren met als
uitgangspunt het geschatte psychologisch neutrale punt. Het is denkbaar
dat dan de extremiteitstheorie meer ondersteuning vindt dan tot dusverre
het geval is. Voor een correcte toets op deze verwachting is echter een
nieuw experiment nodig waarin vooraf vastgelegd wordt hoe het psychologisch neutrale punt wordt berekend.

11.3 Het simulatiemodel: beperkingen
Een laboratoriumexperiment brengt een aantal beperkingen met zich mee.
Zo kozen we een hoog en een laag niveau van informatiecomplexiteit.
Eveneens kozen we een hoog en laag niveua van cognitieve complexiteit.
Tussenliggende niveau's werden niet in het experiment opgenomen.
Als proefpersonen kozen we eerstejaars studenten en daarmee een groep
van een bepaald leeftijds- en opleidingsniveau.
Het gehele simulatiemodel, inclusief de experimentele variaties,en keuze
van de proefpersonen houdt zo een reeks van verbizonderingen in die stuk
voor stuk de generalisatie van de conclusies kunnen beperken, Campbell
& Stanley (1963) geven een classificatie van zulke factoren die mogelijkerwijs een restrictie vormen op de algemeenheid van de conclusies; ze
beperken de externe validiteit van het experiment.
Het zoeken naar de aanwezigheid van deze factoren ia ons experiment kan
tot een uitvoerige reeeks van speculaties aanleiding geven. We zullen
deze speculaties niet uitvoeren maar aannemen dat, yoorzover wij
conclusies getrokken hebben, we deze conclusies als geldig kunnen
beschouwen voor het door ons gekozen referentiesysteem.
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Externe validiteit als metahypothese
De veronderstelde mogelijkheid om de conclusies te generaliseren is
zelf een hypothese; een hypothese over de te generaliseren hypothesen. De
stelling dat we de conclusies kunnen generaliseren is met andere woorden
een metahypothese.
De metahypothese moet op zijn geldigheid onderzocht worden door
herhaling van het onderzoek met andere technieken, ander meetinstrumentarium en anders samengestelde steekproeven.
A priori specificaties van de te verwachten effectomvang, alphafout en
bêtafout zijn daarbij belangrijke beslissingen. Met name de keuze van de
bêtafout en effectomvang zullen de herhaalbaarheid van de experimentele
resultaten sterk beïnvloeden. Ze worden vaak niet gespecificeerd, hetgeen
de herhaalbaarheid van onderzoeksresultaten niet ten goede komt. De
keuze van een zeer lage alphafout, zonder specificatie van de bêtafout en
verwachte effectomvang, brengt veelal een hoge, maar verzwegen
bêtafout met zich mee. Alleen verschijnselen van een vrij markante
omvang zullen dan bij herhaling geconstateerd worden. Dit zullen echter
vaak verschijnselen zijn met een geringe nieuwswaarde: kennis daarover
is dan reeds zonder experiment aanwezig.
Van werkelijkheid naar laboratoriumexperiment is een verhoudingsgewijs
gemakkelijke stap. De weg terug te vinden blijkt echter een zeer lastige
opgave. Al bij het verlaten van de werkelijkheid dienen wegwijzers
aangebracht te worden voor de weg terug. In het volgende hoofdstuk wordt
tot in details beschreven hoe de stap van werkelijkheid naar
laboratoriumexperiment is ondernomen. Met behulp van deze details kan
de lezer zelf nagaan in hoeverre de generalisatie van de conclusies
ingeperkt wordt door allerlei verbizonderingen.
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HOOFDSTUK VI
TECHNISCHE DETAILS

1 Inleiding
Na de theoretische beschouwingen nu de technische details van het
experiment. Wanneer de lezer de rol van de hier besproken specificaties
wil nazien, dan kan hij die vinden in hoofdstuk Π "Deopzet van het
experiment", en wel in de paragrafen met de corresponderende nummers.
Paragraaf 5, specificeert enkele details van de analysetechniek men zie
hiervoor hoofdstuk IH "Analyse- en interpretatietechniek", paragraaf 6
geeft de samenstelling van de steekproef weer. De techniek van de
experimentele simulatie is verworven in een traditie die sterk is
gestimuleerd door medewerkers van het Polemologisch Instituut van de
R. U. Groningen. Bij dit "simuleren", geschikt voor onderwijs (Boskma
& Tromp, 1970; Boskma & van der Meer, 1974) en experiment (e.g.
Tromp, 1976), vormt de afbeelding van het referentiesysteem steeds een
belangrijk onderwerp, hetzij bij het intiëren van leerprocessen, hetzij
als struikelblok bij de generalisatie van leerprocessen en experimentele
gegevens.
De in ons experiment gehanteerde af beelding en het scenario voor de
rollenspelers, is een uitbreiding van het eerder uitgevoerde experiment
(Altena, 1972): het experiment dat de aanleiding gaf tot dit onderzoek.
We geven deze afbeelding hier weer, zoals deze ook aan de
proefpersonen is gepresenteerd; enkele.niet ter zake doende details
daargelaten.

2 Het simulatiemodel
Na hun aankomst in de experimenteerruimtes, ontvangen de
proefpersonen de instructie over hun rol in het experiment. Een deel van

deze instructie geeft weer hoe het simulatiemodel of homomorfie er op
papier uitziet.

INSTRUCTIE SIMULATIE - EXPERIMENT
Doel van het simulatie-experiment
In dit experiment wordt onderzocht op welke wijze politieke opvattingen
vertaald worden in politiek gedrag. Daartoe wordt als volgt te werk
gegaan: U wordt straks in een groep geplaatst die beslissingen moet
nemen in een economische en politieke situatie die in sommige opzichten
vergelijkbaar is met de situatie waarin Nederland rond 1970 verkeerde.
Er zijn drie van deze landen in het experiment en aan U is de opdracht
vanuit deze situatie te vertrekken en een binnenlandse en buitenlandse
politiek te voeren die overeen komt met Uw opvattingen ! Van groot
belang is daarbij dat U die beslissingen neemt die U ook zou nemen
wanneer U wérkelijk politicus zou zijn. Dit experiment kan dan ook pas
een succes worden wanneer U probeert Uw opvattingen zo goed mogelijk
te realiseren.
De politieke besluitvorming
Het aantal onderwerpen dat men regelmatig tegenkomt in de politiek is
vrij groot en gevarieerd. Het is dan ook onmogelijk ze alle aan de orde
te stellen in dit simulatie-experiment. We is het mogelijk om deze
uiteenlopende reeks van thema's onder een beperkt aantal hoofdthema's
te rangschikken. In de eerste plaats zijn een groot aantal thema's te
rangschikken onder de algemene noemer: Welvaart op lange termijn.
Beslissingen over al deze thema's komen uiteindelijk neer op de vraag of
de economie van een land in meerdere of mindere mate moet groeien.
Wordt er veel energie besteed aan het totale produktie-apparaat in een
land dan zal dat op langere termijn wel zijn vruchten afwerpen, in die zin
dat er dan meer middelen beschikbaar zijn om aan allerlei andere doeleinden
te besteden. Het betekent tegelijkertijd dat er op korte termijn minder
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over blijft voor andere doeleinden zoals defensie, sociale voorzieningen
enzovoorts. Naast welvaart op langere termijn kan genoemd worden het
hoofdthema: Welvaart op kortere termijn. Dit hoofdthema heeft betrekking
op het inkomen van een bevolking dat, na aftrek van belastingen en
dergelijke, besteed kan worden voor consumptieve doeleinden (wasmachines, auto's, voedsel, kleding, onderdak.enzovoorts). In dit simulatiemodel wordt hiervoor de term: "Particulier Inkomen" gebruikt. Onder
welvaart op korte termijn wordt evenwel ook verstaan datgene wat de
overheid uitgeeft aan cultuur, sociale voorzieningen, volksgezondheid,
algemeen bestuur enzovoorts. Deze uitgaven verschijnen in dit simulatiemodel onder de noemer: "Overheidsuitgaven". Dan is er nog een derde
hoofdthema, namelijk: "Veiligheid". Beslissingen die onder deze noemer
vallen hebben betrekking op de vraag hoe een land zijn veiligheid kan
waarborgen en hoeveel geld er in het defensieapparaat gestoken dient te
worden.
Door al deze onderwerpen van politieke besluitvorming zó in te delen wordt
de werkelijkheid aanzienlijk vereenvoudigd. Dit is ook de bedoeling bij
het ontwerpen van een simulatiemodel, want daarbij gaat het om een
vereenvoudigde weergave van een situatie uit der werkelijkheid.
De weergave van de werkelijkheid in de vorm van een simulatiemodel
bevat nog meer vereenvoudigingen: a
jaren worden nu halve uren; b

De tijdschaal wordt verkleind, want

In de politieke werkelijkheid gaat het

meestal om vrij grote troepen die invloed uitoefenen op het politieke
beleid van een land, in dit simulatiemodel worden deze groepen als het
ware afgebeeld door een aanzienlijk kleinere groep van zes personen;
с

De contacten binnen en tussen de landen verlopen in de werkelijkheid

op een nogal gevarieerde wijze, in het simulatiemodel worden deze
contactmogelijkheden teruggebracht tot mondelinge en schriftelijke
informatie-uitwisseling en onderhandelingen op een tamelijk eenvoudige
wijze.
Het Nationale inkomen
Uiteindelijk komt de politieke besluitvorming neer op een verdeling van
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goederen en diensten. Een verhoging van de defensie-inspanning betekent
namelijk niets anders dan dat er méér goederen en diensten gebruikt gaan
worden voor defensie. Een verlaging van het particulier inkomen houdt in
dat de bevolking van een land over minder goederen en diensten beschikt:
minder wasmachtines, minder luxe enzovoorts.
Als besluitvormer in een simulatie-experiment stelt U ieder jaar opnieuw
vast hoe de beschikbare goederen en diensten verdeeld worden. Nu wordt
ook de vraag belangrijk höe deze goederen en diensten worden geproduceerd. Om hierop te kunnen antwoorden wordt er onderscheid gemaakt
tussen twee sectoren in het bedrijfsleven, namelijk industrie en landbouw
enerzijds en de dienstensector anderzijds. De eerstgenoemde sector
produceert goederen zoals aardappelen, groentes, banket, zuivel, wasmachines, vrachtwagens, tanks enzovoorts. Laatstgenoemde sector
produceert diensten en omvat bedrijven zoals verzekeringsmaatschappijen,
verkeersdiensten, banken, giroinstellingen, kapperszaken, ziekenhuizen,
onderzoekslaboratoria, opleidingsinstituten enzovoorts. Het totaal aan
deze bedrijven en instellingen wordt het produktie-apparaat genoemd. In
geld uitgedrukt is de waarde van dit produktie-apparaat aan het begin van
het simulatie-experiment 250 miljard gulden. Alle goederen en diensten
die in één jaar worden geproduceerd door dit produktieapparaat vormen
tezamen het nationale produkt en dit nationale produkt wordt, in geldswaarde uitgedrukt, het Nationale Inkomen genoemd. Het totale nationale
inkomen bedroeg in 1970 voor Nederland ongeveer 100 miljard gulden.
In het algemeen geldt nu de regel: Naarmate het produktie-apparaat groter
i s , neemt ook de produktie van goederen en diensten toe en wordt dus het
nationaal inkomen groter. De grootte van het nationale inkomen wordt op
een sterk vereenvoudigde manier berekend door het produktie-apparaat
met de "opbrengsfactor" te vermenigvuldigen. Deze opbrengstfactor heeft
de waarde van 0,4. Dus: opbrengstfactor χ produktieapparaat = nationaal
inkomen en: 0,4 χ 250. 000 = 100. 000 (in milj. gld. ). Het is echter altijd
zo dat een deel van de geproduceerde goederen en diensten niet in eigen
land gebruikt kan worden om de eenvoudige reden dat men er meer dan
genoeg van heeft (bijvoorbeeld: vlees, melk, aardgas en machines): deze
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goederen en diensten vormen tezamen het "export-overschot". In het
algemeen worden deze produkten naar het buitenland geëxporteerd en in
ruil daarvoor krijgt men produkten die men in eigen land niet kan maken,
maar wel nodig heeft (bijvoorbeeld: tarwe, aardolieprodukten, ijzer en
staal). De bovenstaande formule kunnen we nu nauwkeuriger maken:
opbrengtsfactor 0,3 χ produktie-apparaat 250. 000 =
vrij nationaal inkomen

75. 000

opbrengstfactor 0,1 χ produktie-apparaat 250. 000 =
export overschot

25.000
100.000

De totale opbrengtsfactor is nog steed 0,4 maar nu wordt onderscheid
gemaakt tussen produkten die in eigen land besteed kunnen worden en
produkten die geëxporteerd moeten worden.Alle goederen die geiïnporteerd
worden, kunnen nu opgeteld worden bij het vrij te besteden nationaal
inkomen, omdat deze produkten nu wél gebruikt kunnen worden in het eigen
land. Worden nu in het bovenstaande geval produkten geëxporteerd ter
waarde van 25 miljard en men importeert in ruil daarvoor 15 miljard,
dan heeft men dus in feite een verlies geleden bij de handel van 10 miljard.
Men raakt immers meer goederen en diensten kwijt, dan men ervoor
terug krijgt.
Het opstellen van een begroting
Ieder jaar krijgt een land te horen hoe groot het te besteden nationaal
inkomen is. Dit nationaal inkomen moet ieder jaar weer opnieuw verdeeld
worden over de volgende posten:
a

Investeringen in het produktie-apparaat

b

Investeringen in het defensie-apparaat

с

Particulier inkomen

d

Overheids-voorzieningen

e

Overige begrotingsposten

f

Export en Hulp.
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a

Investeringen in het produktie-apparaat

De meeste produktiemiddelen in de industrie-, landbouw- en diensten
sector zijn aan veroudering en slijtage onderhevig met als gevolg dat de
waarde van het produktie-apparaat ieder jaar met 10% daalt.
Zou Nederland b. v. niets aan deze waardevermindering (= afschrijving)
doen, dan zou in 1980 de totale waarde van het produktie-apparaat tot de
helft teruggebracht zijn en het nationaal inkomen dus ook teruglopen van
100 naar 50 miljard. De afschrijving van het produktie-apparaat kan
evenwel gecompenseerd worden door het doen van herinvesteringen. In de
uitgangssituatie van het experiment is de waarde van het produktieapparaat 250. 000 (millioen) en de afschrijving 25. 000 (millioen).
Doet men een herinvestering van 25. 000 millioen, dan is de afschrijving
volledig gecompenseerd en zal het produktie-apparaat in de uitgangs
situatie voor het volgende jaar ook weer 250. 000 bedragen.
Het nationaal inkomen (inclusief de exportproduktie) zal eveneens weer
0,4 χ 250. 000 = 100. 000 millioen bedragen. Door meer of minder te
investeren dan de afschrijving, is het mogelijk de grootte van het
produktie-apparaat respectievelijk te laten groeien of te laten dalen. Dit
is een belangrijk gegeven omdat U op deze wijze in staat bent het
nationaal inkomen te veranderen.
b

Investeringen in het defensie-apparaat

Alles wat een land bezit aan gevechtsvliegtuigen, tanks, raketten, kazernes
enzovoorts, wordt in dit simulatie-model het defensie-apparaat genoemd.
Dit defensie-apparaat is aan een betrekkelijk snelle veroudering
onderhevig en kent dan ook een afschrijving van 30%. De grootte van het
defensie-apparaat is een indicatie voor de legersterkte van een land en
kan op dezelfde wijze groeien of dalen als het produktie-apparaat.
с

Het particuliere inkomen

Het partikuliere inkomen heeft betrekking op datgene wat de totale
bevolking aan inkomen heeft en vrij kan besteden. In dit simulatiemodel
wordt er vanuit gegaan dat degenen die deelnemen aan de politieke
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besluitvorming in een land, de hoogte van dit partikuliere inkomen wel
kunnen beihvloeden, maar verder geen invloed hebben op de wijze waarop
de bevolking dit inkomen besteed aan voedings- en genotmiddelen,
duurzame consumptiegoederen zoals kleding en rijwielen en andere
goederen en diensten zoals brandstoffen, verzekering, amusement
enzovoorts.
In dit simulatiemodel wordt er vanuit gegaan dat het partikuliere inkomen
in één jaar volledig wordt besteed. Het jaar daarop zal dus opnieuw de
grootte van het partikuliere inkomen vastgesteld moeten worden. Bij deze
vereenvoudiging wordt dus geen rekening gehouden met besparingen.
d

Overheidsuitgaven

Onder overheidsuitgaven worden hier ondermeer verstaan de uitgaven voor
sociale voorzieningen, volksgezondheid, volkshuisvesting en cultuur,,
In feite zijn de bestedingen aan defensie ook overheidsuitgaven, maar
omdat ze in de eerste plaats betrekking hebben op de veiligheid van een
land en pas indirect te maken hebben met de welvaart en het welzijn van
de samenleving, worden de defensie-uitgaven als een afzonderlijke
begrotingspost opgevoerd.
e

Overige begrotingsposten

De landen in het simulatie-model kunnen allerlei beslissingen neman die
niet onder a, b, с of d vallen, maar toch wel geld kosten. Zo kan men
ertoe overgaan een internationale politiemacht op te richten.
In zo'n geval kunnen twee of drie landen ertoe overgaan een organisatie
op te richten met een eigen begroting waarbij het geld afkomstig is van
de afzonderlijke landen. Er zijn veel andere mogelijkheden, zoals het
oprichten van een internationale economische organisatie, hulp- en
ontwikkelingsorganisaties enz. De term "overige begrotingsposten" is
ingevoerd om het mogelijk te maken dergelijke beslissingen, die geld
kosten, ook uit te voeren. Voor allerlei technische problemen die dit
mogelijkerwijs met zich meebrengt, kan de leiding van het experiment
geraadpleegd worden. Alleen voor internationale organisaties e. d. is het
mogelijk om over een langere periode dan één jaar te sparen ! Dit
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opent bijvoorbeeld de mogelijkheid om gedurende een bepaald aantal jaren
geld te storten in een internationaal fonds of iets soortgelijks. Is het dan
eenmaal zover dat een dergelijke organisatie een eigen begroting opstelt
en een eigen produktie-apparaat heeft, dan gelden de normale regels weer
voor afschrijving en investering en kan er niet meer gespaard worden.
f Export en Hulp
Op de begroting dient ook aangegeven te worden hoeveel er wordt
geëxporteerd en naar welk land wordt geëxporteerd. Indien niet alle
exportprodukten worden uitgevoerd, wordt het resterende gedeelte als
"doorgedraaid" beschouwd. Deze produkten zijn dan voor verder gebruik
waardeloos geworden. Tevens dient op de begroting aangegeven te worden
vanuit wel land men importeert en hoeveel. Dit is belangrijk om te
vermelden omdat de ingevoerde produkten het volgende jaar bij het
nationaal inkomen worden opgeteld. Om uitsluitend technische redenen is
het niet mogelijk nog hetzelfde jaar de import-produkten bij het nationaal
inkomen op te tellen.
N. B. Voor het opstellen van de begroting dient men zich aan het volgende
regels te houden:
1

Er mag niet méér uitgegeven worden dan het totaal beschikbare

nationale inkomen. Wat minder uitgegeven wordt, komt te vervallen.
2

Bij bestedingen aan de sector: "overige begrotingsposten" moet

duidelijk vermeld worden voor welk doel deze bestedingen gedaan zijn.
3

Alle import- en exporttransacties moeten nauwkeurig vermeld worden

en overeenkomen met de afspraken die gemaakt zijn met andere landen.
Onjuist ingevulde bedragen zijn meestal in het nadeel van het betrokken
land.
De uitgangssituatie
De uitgangssituatie is voor drie landen Morris, Gravië en Perdistan in
alle opzichten gelijk. In bijlage 1 kunt U een overzicht vinden van deze
uitgangssituatie. Lees deze bijlage goed door alvorens verder te gaan met
deze instructie *).

*) De bijlage ie te vinden aan het eind tan de7e paragraaf Dat geldt ook voor de
nog te noemen biliaren zie 2 3 en 4
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De besluitvorming binnenlands
De nationale besluitvormers worden in deze simulatie opgevat als degenen
die in een land aan de politieke besluitvorming deelnemen en een grote
invloed uitoefenen op het binnenlandse en buitenlandse politieke beleid van
een land. In deze opvatting kan het dus zeker mogelijk zijn dat bijvoorbeeld
het parlement niet tot de nationale besluitvormers wordt gerekend omdat
het parlement, in de opvattingen van sommige, meer spreekbuis is van
onzichtbare belangengroepen dan een zelfstandige invloedrijke groep. In
ieder geval wordt de vraag opengelaten welke besluitvormers in een land
door een groep in het experiment worden afgebeeld.
Binnen de groep nationale besluitvormers wordt wel onderscheid gemaakt
tussen de "beleidssector" en de "adviessector". De beleidssector omvat
die besluitvormers die in feite de politieke beslissingen nemen, terwijl
de advies sector betrekking heeft op die besluitvormers, die meer indirecte
invloed uitoefenen op de politieke ontwikkelingen doordat ze bijvoorbeeld
een adviserende functie hebben.
In dit simulatiemodel betekent het dat de 3 personen die samen de
beleidssector vormen in alle opzichten het beleid bepalen. Ze stellen ieder
jaar de begroting op en voeren een binnen- en buitenlandse politiek,
overeenkomstig hun opvattingen. Ieder jaar wordt door de beleidssector een beleidsnota opgesteld. Deze beleidsnota wordt geschreven op een
formulier zoals opgenomen in bijlage 2. Op deze beleidsnota wordt de
uitgangssituatie weergegeven zoals ook op de begroting staat vermeld.
Daarnaast wordt op de beleidsnota kort weergegeven welk binnen- en
buitenlands beleid de beleidssector denkt te gaan voeren.
De adviessector ontvangt elk jaar een afschrift van de beleidsnota. Aan
de hand van deze beleidsnota en andere informatie wordt een adviesnota
opgesteld. Deze adviesnota bestaat uit twee delen; zie bijlage 3. Het
eerste deel bestaat uit een beoordeling van het beleid dat gevoerd wordt
door de beleidssector. Punt voor punt wordt dan een beoordeling gegeven
van het politiek beleid zoals beschreven in de ontvangen beleidsnota. In
het tweede deel van de adviesnota wordt eveneens puntsgewijze een met
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reden omkleed advies geformuleerd omtrent de te voeren politiek in de
toekomst.
Beleidsvoorbereiding
Gedurende de eerste 10 minuten van elk jaar vindt de zgn. "beleidsvoorbereiding" plaats. Deze fase bestaat uit het invullen van een aantal
vragenlijsten waarop U kunt aangeven wat Uw opvattingen zijn over de
politiek die de andere landen voeren en welke politiek er gevoerd moet
worden ten opzichte van deze landen. Met behulp van deze vragen kunt U
zich dus voorbereiden op de buitenlandse politiek; de antwoorden die U
op deze vragen geeft zijn echter ook van belang voor het onderzoek zelf.
Daarom is het belangrijk dat U alle vragen zo goed mogelijk beantwoord.
Een voorbeeld van bovengenoemde vragenlijst is opgenomen onder bijlage
4 van deze instructie.
Gewapende conflicten
Wanneer een land een gewapend conflict aangaat met een ander land, of dit
conflict beëindigt, dan dient dit ogenblikkelijk bekend gemaakt te worden aan
de andere landen en aan het communicatiecentrum d. m. v. communicatieformulieren. Op deze formulieren dient aangegeven te worden welk deel
van het defensie-apparaat wordt ingeschakeld. Uitsluitend dat deel van het
defensie-apparaat kan ingezet worden dat paraat is. Ieder jaar moet de
beleidssector namelijk aangeven welk deel van het defensie-apparaat het
volgende jaar gemobiliseerd zal zijn en dit deel van het defensie-apparaat
kan dan in het betrokken jaar eventueel ingezet worden voor een gewapend
conflict. Uiteraard behoeft niet het totaal aan gemobiliseerde troepen
ingezet te worden.
De gevolgen van een gewapend conflict worden berekend door het rekencentrum. Daarbij wordt rekening gehouden met de volgende factoren:
duur van het conflict en hoeveelheid ingezette troepen van beide partijen.
Het Rekencentrum
Het rekencentrum wordt bemand door de leiding van het experiment en
berekend op grond van ingevulde begroting van de beleidssector de nieuwe
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uitgangssituatie voor het volgende jaar. De begrotingsformulieren worden
op de 30e minuut opgehaald door het rekencentrum en het volgend jaar op
de 10e minuut ontvangt men het begrotingsformulier met de nieuwe
uitgangssituatie. Voor een goed verloop van het experiment is het uiterst
noodzakelijk dat op de 30e minuut de begroting volledig is ingevuld. Is
dit niet het geval, dan vult het rekencentrum zelf de ontbrekende getallen
in op basis van debegroting die het vorig jaar werd ontvangen.

Bijlage 1
BEGROTING
Land: MORRIS
Uitgangssituatie

J a a r : 1970

Verdeling van het Nationale
Inkomen
Nationaal inkomen

Exportproduktie

( + import van het vorig jaar)
100.000

25.000

1. P r o d u k t i e - a p p a r a a t : Afschrijving 10% 1
250.000

25.000

2. Defensie-apparaat: Afschrijving 30%
17.000

5.000

3. P a r t i k u l i e r inkomen ( = vorig j a a r
42, 000

besteed)

4. Overheidsuitgaven

( = vorig j a a r

28.800

besteed)

5. Overige begrotingsposten nl. :
6. Export n a a r Gravië:
Morris :
Perdistan:
7. Hulp aan Gravië:
Morris:
Perdistan:

8. Geïmporteerd uit Gravië:

Hulp van Gravië:

Morris:

Morris:

Perdistan:

Perdistan:

222

NOTA
Land

Jaar

Uitgangssituatie voor de begroting

Huidige situatie
Produktie-apparaat
Defensie-apparaat
In staat van paraatheid
Particulier Inkomen
Overheidsuitgaven

groei-afname

- geen verandering

groei - afname - geen verandering
%

groei - afname - geen verandering
groei - afname - geen verandering
groei - afname - geen verandering

TOELIC

[TING

1. Produktie-apparaat

2. Defensie

3. Partikulier Inkomen

4. Overheidsuitgaven

5. Overige begrotingsposten

6. Beleidsvisie m. b. t. andere zaken
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Bijlage 3

ADVIESNOTA

MORRIS
jaar

Deel I: BEOORDELING van het beleid zoals gevoerd door het eigen land.
N. B. Hier gaat het om een beoordeling die zowel positief als negatief kan
zijn. De adviessector dient zo uitvoerig mogelijk de gegeven beoordeling
te motiveren.
1. Produktie-apparaat

2. Defensie

3. Partikulier inkomen

4. Overheidsuitgaven

5. Overige begrotingsposten

eens - meningen verdeeld - oneens *)

eens - meningen verdeeld - oneens

eens - meningen verdeeld - oneens

eens - meningen verdeeld - oneens

eens - meningen verdeeld - oneens

6. Beleidsvisie van beleidssector m. b. t. andere zaken
eens - meningen verdeeld - oneens

*) Omcirkelen wat van toepassing 1в.
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bl:)lage

3

ADVIESNOTA

MORRIS
jaar

Deel II: GEADVISEERD beleid
N. B. In dit deel van de adviesnota gaat het erom te adviseren m. b. t. de
toekomst. Het gaat niet om een beoordeling van het beleid in het verleden.
Ook hier dient een uitvoerige motivering van hefr uitgebrachte advies
gegeven te worden.
a. Het beleid t. o. v. GRAVIE

b. Het beleid t. o. v. PERDISTAN

c. Het te voeren beleid m. b. t. BINNENLANDSE ZAKEN
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bijlage 4

EIGENSCHAPPEN van de besluitvormers in de andere landen
Instructie voor het invullen van de vragenlijst: "EIGENSCHAPPEN"
Op de vragenlijst getiteld: "EIGENSCHAPPEN" worden telkens twee
tegengestelde eigenschappen genoemd. Geef voor ieder paar eigenschappen ι
aan welke van toepassing is op de groep besluitvormers in één van de
andere landen en geef tegelijkertijd aan in welke mate deze eigenschap
aanwezig is. Dit kunt U doen door één van de volgende getallen te
omcirkelen:
4 = de gekozen eigenschap is in zeer sterke mate aanwezig
3=

„

„

„

tamelijk sterke

„

„

2=

„

„

„

geringe mate

„

„

1 = geen van beide eigenschappen is aanwezig.
N. B. U mag niet meer dan één getal per regel omcirkelen !
Bij het toekennen van een eigenschap kunt U ook aangeven hoe zeker U
ervan bent dat Uw oordeel juist, is. Dit kunt U doen door één van de
volgende tekens te omcirkelen:
zzz = ik ben er heel zeker van dat mijn oordeel juist is
zz =
,,
tamelijk zeker
„
„
ζ
0

=
ii
enigszins zeker ,,
π
= ik ben er onzeker over of mijn oordeel wel juist is

Het is de bedoeling dat U iedere vraag invult. Sla dus géén vragen over,
ook al is het soms wat moeilijk om een vraag te beantwoorden.
ledere deelnemer aan het experiment dient zijn eigen opvatting weer te
geven. Bij het invullen van deze vragenlijst is het daarom niet toegestaan
overleg te plegen met de andere leden van Uw sector.
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bijlage 4

EIGENSCHAPPEN
De besluitvormers in PERDISTAN

4

zijn geneigd altijd

3 2

1

2

3

4

rekening te houden met

op eigen belang uit

zzz zz

de belangen van anderen

4

zijn aggressief

3 2

4

3

0

ζ

1

zzz zz
zijn samenwerkings-

zijn alleen maar

2

3

zijn vredelievend

4

willen niet samen

0

ζ

2

4

1 2

3

werken, maar hun

gezind
zzz

zijn er op uit macht

4

3

2

eigen gang gaan

ζ

zz

1 2

3

zijn geneigd even

4

te krijgen over

veel invloed te

anderen

zzz

zz

ζ

willen hebben als

0

ieder ander
De besluitvormers in GRAVIE
zijn geneigd altijd

4

3

2

1 2

3

4

rekening te houden met

op eigen belang uit

de belangen van anderen
zijn aggressief

zzz

4

3
zzz

zijn samenwerkings-

4

3

zz

2

1 2

4

zijn vredelievend

3

4

willen niet samen

ζ

zz

2

3

2

1

gezind

werken, maar hun

zzz
zijn er op uit macht

4

3

zz
2

0

ζ

2

1

3

eigen gang gaan

4

te krijgen over
anderen

zijn alleen maar

zijn geneigd even
veel invloed te

zzz

zz

ζ

0

willen hebben als
ieder ander

bijlage 4
DE BUITENLANDSE POLITIEK
Instructie voor het invullen van de vragenlijst: "BUITENLANDSE
POLITIEK"
Op deze vragenlijst worden telkens twee tegengestelde voorstellen
genoemd betreffende de buitenlandse politiek van Uw land.
Ga na met welk voorstel U zich het beste kunt verenigen en geef aan in
welke mate Uw land het door U gekozen voorstel zou nastreven. Voor ieder
paar voorstellen kunt U dit doen door één van de volgende getallen te
omcirkelen:
4 = het door mij gekozen voorstel moet in z e e r sterke mate nagestreefd
worden
3 = het door mij gekozen voorstel moet in tamelijk s t e r k e mate nagestreefd
worden
2 = het door mij gekozen voorstel moet in bescheiden mate nagestreefd
worden
1 = geen van beide voorstellen is zinvol
Bij de keuze van een voorstel omtrent de buitenlandse politiek kunt U ook
aangeven hoe z e k e r U ervan bent dat door deze poltiek Uw uiteindelijke
bedoelingen g e r e a l i s e e r d worden.
Dit kunt U doen door één van de volgende tekens te omcirkelen:
zzz = heel z e k e r
zz

= tamelijk zeker

ζ

= enigszins z e k e r

0

= onzeker

Het is de bedoeling dat U i e d e r e vraag invult, sla dus géén vragen over,
ook al is het s o m s wat moeilijk om een v r a a g te beantwoorden.
l e d e r e deelnemer aan het experiment dient zijn eigen opvatting weer te
geven. Bij het invullen van deze vragenlijst is het d a a r o m niet toegestaan
overleg te plegen met de andere leden van Uw s e c t o r .
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bijlage 4

BUITENLANDSE POLITIEK
Het buitenlands beleid t. o. v. PERDISTAN

samen met Perd.
de begroting
vaststellen

3

2

1 2

onafhankelijk van

3

Perd, de begroting
zzz

een sterke politieke

4

3

vaststellen

zz

2

1 2

streven naar gelijke

3

machtspositie op-

invloed van Morris

bouwen tegenover

en Perdistan op

Perdistan

zzz

geheel onafhankelijk

4

3

internationaal gebied

zz

2

1 2

3

4

Perd, op het gebied

van Perd, het eigen
defensie-beleid

overleg plegen met

zzz

zz

van de defensie

vaststellen
een militair bondgenoot 4 3
schap aangaan met
Perdistan
zzz

een militaire verdediging tegenover
zz

Perdistan

Het buitenlands beleid t. o. v. GRAVIE
samen met Gravië

onafhankelijk van

de begroting vast-

Gravië de begroting

stellen

vaststellen

een sterke machts-

streven naar gelijke

positie opbouwen

invloed van Morris

tegenover Gravië

en Gravië op internationaal gebied

geheel onafhankelijk

overleg plegen met

van Gravië het eigen

Gravië op het

defensie-beleid

gebied van de

vaststellen

defensie

een militair bond-

een militaire

genootschap aangaaan

verdediging opbouwen

met Gravië

tegenover Gravië
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3 De meningsvorming binnen het simulatiemodel
In paragraaf 3 van hoofdstuk II noemden we een reeks van zes verschillende
aspecten aan de houding van de proefpersonen. Deze zijn:
1 De positiviteit - negativiteit van het oordeel over de tegenpartijen.
2 De extremiteit van de positieve of negatieve oordelen.
3 Het vertrouwen dat men heeft in het eigen oordeel over de tegenpartijen,
4 De positiviteit - negativiteit in het beleid tegenover de tegenpartijen,
dwz. de mate waarin men toenadering zoekt tot de tegenpartijen of een
harde opstelling kiest.
5 De extremiteit van de positief negatief getinte beleidsvoorkeuren.
6 Het vertrouwen dat men heeft in het succes van het voorgestane beleid.
De extremiteit staat in de hypothesetoetsing centraal, maar we willen ook
weten of onder bepaalde condities de veronderstelde extremiteit uitpakt
in positieve of negatieve richting; ook willen we weten in hoeverre
extremiteit gepaard gaat met vertrouwen in de eigen mening.
Positiviteit - negativiteit
Allereerst bepalen we de richting waarin de meningen tenderen, dwz. de
positieve of negatieve richting.
Aan de proefpersonen worden twee vragelijsten voorgelegd. Eén lijst
bevat vragen over de intenties van de tegenpartijen, de andere lijst bevat
vragen naar de politiek die men zelf zou willen voeren.
Elke lijst bevat vier vragen; we geven ze hieronder weer *).
over de intenties van de
tegenpartijen.
zijn geneigd altijd

4

rekening te houden

3

2

zzz

1 2
zz

ζ

3

4

0

zijn alleen maar op
eigen belang uit

met de belangen van
derden
zijn agressief

4

3
zzz

2

1 2
zz

ζ

*) Voor de precieze weergave \an deze en de volgende vug^nlljel, compleet met
Instructies hoc deze HJet In te \uUcn, zij venvezen naar paragraaf 2, bijlage 4,
van dit hoofdstuk
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zijn vredelievend

een extreem positieve houding

zijn samenwerkings-

4

gezind

3
zzz

2
zz

1 2
ζ

3

willen niet s a m e n 

0

werken m a a r hun eigen
gang gaan

zijn e r op uit om

4

macht te krijgen

3
zzz

2

1 2
zz

zijn geneigd evenveel

3

ζ

invloed te willen hebben

0

over derden

als ieder ander.
over het beleid dat men
zelf zou willen voeren.

Samen met X de

4

begroting v a s t 

3 2 1
zzz zz

2

3

4

0

ζ

de begroting v a s t 

stellen
een s t e r k e politiek

onafhankelijk van Χ
stellen.

4

3

2

zzz

machtspositie

1
zz

2
ζ

3 4
0

streven n a a r gelijke
invloed van M o r r i s en

opbouwen tegenover

X op intsrnationaal

X

gebied.

geheel onafhankelijk

4

3
zzz

van X het eigen

2

1
zz

2 3 4
ζ

0

defensiebeleid v a s t 

overleg plegen met X
op het gebied van
defensie

stellen
een m i l i t a i r bond

4

genootschap a a n 

3 2 1 2 3 4
zzz
zz ζ 0

gaan met X

een m i l i t a i r e v e r d e d i 
ging opbouwen tegen
over X

Het antwoordprofiel van de proefpersonen wordt geïnterpreteerd op de
positief - negatief dimensie door een eenvoudige

transformatieprocedure.

De m a t r i x die wordt gevormd door de cijfers tussen de antwoordalternatieven wordt g e t r a n s f o r m e e r d in een nieuwe m a t r i x . Beide m a t r i c e s
geven we hieronder w e e r .
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een extreem negatieve houding

oorspronkelijke m a t r i x

nieuwe m a t r i x
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4
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6
6

5

4

3

2

1

3

4

5

6

7

5

4

3

2

1

3

4

5

6

7

De som van de g e t r a n s f o r m e e r d e s c o r e s is een aanwijzing voor de m a t e
waarin de proefpersoon positief of negatief tegenover Gravie of P e r d i s t a n ,
de beide tegenpartijen, s t a a t . De hoogste is 28, de laagste s c o r e 4; het
n e u t r a l e punt wordt g e r e p r e s e n t e e r d door de s c o r e 16.
Extremiteit
De e x t r e m i t e i t in de houding van de proefpersonen wordt bepaald door in
de m a t r i x van antwoorden de som van de aangegeven antwoorden te
berekenen.
Een voorbeeld:
4

JL

2

1

4

3

4

3

2

1

_4_ 3

2

1

2

2
X

3
2

3

_2_ 3
2

3

4
4
4
4

De e x t r e m i t e i t s s c o r e is in het bovenstaande voorbeeld 10. De m a x i m a l e
e x t r e m i t e i t s s c o r e is 16, de minimale s c o r e 4.
Zekerheid
Het omcirkelen van de l e t t e r s tussen de antwoordmogelijkheden betekent
het volgende:
zzz = men is e r heel z e k e r van dat het gegeven oordeel juist i s , of met het
gekozen beleidsalternatief het gewenste doel wordt gebreikt
zz = men is e r tamelijk z e k e r van
ζ

= enigszins z e k e r

0

= men is onzeker

De tekens z z z , z z , ζ en 0 worden respectievelijk: 4 , 3 , 2 en 1.
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4 Experimentele variaties
In deze paragraaf beschrijven we hoe de constructen "complexiteit van
informatie" en complexiteit van cognitieve structuur" operationeel vorm
krijgen. Hetzelfde laten we zien voor de beide machtsdimensies: positie
in de communicatiehiërarchie en positie in de beslissingshiërarchie.

4.1 Veelzijdige en eenzijdige informatie
We herinneren aan het type beleid dat de beide met rollenspelers bezette
landen in het experiment voeren. Perdistan is het land dat begint met een
op ontwapening gerichte politiek, maar daar later op terugkomt. Gravië
daarentegen, begint met een op machtsverwerving gerichte politiek, maar
komt ook op zijn politiek terug.
Beide landen geven elk jaar een beleidsnota uit. Met de tekst op deze
beleidsnota's krijgt de veelzijdigheid - eenzijdigheid van informatie
operationeel vorm onder de respectieve condities "complexe informatie"
en "simpele informatie".
Morris, het met proefpersonen bezette land, ontvangt elk jaar van Gravië
en Perdistan zo'n beleidsnota. De eerste reeks beleidsnota's die nu volgt
is uitgegeven oijder de conditie "complexe informatie". De daaropvolgende
reeks is uitgegeven onder de conditie "simpele informatie". Elke reeks
loopt van het jaar 1970 tot en met 1980. Om verwarring te voorkomen
worden de beleidsnota's aangeduid met de letter С (complexe informatie)
of S (simpele informatie). Vanwege de grote omvang van deze reeks zijn
alleen de beleidsnota's van de jaren 1970, 1975 en 1980. weergegeven *)
Taal- en stijlfouten zijn in deze nota's opzettelijk aangebracht. In het
experiment zijn alle nota's ook met de hand geschreven. Slordigheid,
leesbaarheid en dergelijke, zijn daarbij zoveel mogelijk aangepast aan
wat gewoonlijk in dergelijke experimenten wordt geproduceerd.
Beleidsnota's vormen niet de enige informatiebron voor de proefpersonen.
Jaarlijks terugkerende onderhandelingen en de uitwisseling van diverse

*) Oc tek it \βη de gehele reeks van 44 beleldsnota't ligt ter Inzage bl| het
Polemologiach Instituut van de Riiks Universiteit Groningen

berichten behoren daar ook bij. In al deze gevallen wordt zo letterlijk
mogelijk de tekst van de in dat jaar uitgegeven beleidsnota's gevolgd.
Wanneer daarover onduidelijkheden zijn wordt getracht dicht bij de
bedoeling van de vigerende conditie te blijven. De rollenspelers zijn op
de hoogte van het verschil tussen "complexe" en "simpele informatie";
ze treden ook op onder beide condities, daarbij het contrast tussen de
condities zo scherp mogelijk tot uiting brengend. Veel vrijheid laat de
tekst van de beleidsnota's daarbij overigens niet toe.
In proefexperimenten en door middel van videotrainingen is dan ook
getracht teksten te realiseren die niet voor iedere situatie behoefden te
worden aangepast en welke de rollenspelers een goede leiddraad geven
voor face-to-face onderhandelingen en onverwachte situaties.
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een vriendelijke en een vijandige tegenpartij

1970
BELEIDSNOTA PERDISTAN
^
Huidige situatie
Economisch kapitaal
Def ens ie -kapitaal
Mobilisatie-percentage

250.000
17.000

Particuliere inkomen

50%
42.000

Overheidsuitgaven

28.000

Internationaal fonds

0

beleidsombuigingen
stabilisering
afname
groei
groei
afname
groei

TOELICHTING
ECONOMIE
Wanneer de economie van alle landen groeit, ontstaat er een machtsstrijd
en kunnen de landen niet meer met elkaar samenwerken.
Om een machtsstrijd te voorkomen en samenwerking te bevorderen laten
we het economisch kapitaal niet groeien.
DEFENSIE
We gaan ontwapenen omdat ontwapening de enige goede manier is om de
vrede te garanderen.
Er moet een sterke internationale politie "macht komen die ingrijpt wanneer
de landen hun conflicten met oorlog proberen op te lossen. Voor dat doel
storten we 50 millioen in het internationale fonds.
CONSUMPTIE
We verminderen de overheidsuitgaven om te verhinderen dat de overheid
zich overal mee bemoeit en de vrijheid van de bevolking dictatoriaal
onderdrukt.

We willen de welvaart van onze bevolking zo groot mogelijk maken en
verhogen daarom het particuliere inkomen van de bevolking.
BESLUITVORMING BINNENSLANDS
De beleidssector stelt bij ons het beleid vast zonder overleg met de
adviessector. De adviessector heeft dan alle tijd om achteraf na te gaan
of ons beleid goed is geweest.
Op deze manier kunnen we sneller en beter beslissingen nemen.
BELEIDSVISIE mbt ANDERE ZAKEN
Het mobilisatie-percentage verhogen we voor maar één jaar, om te voorkomen dat onze bevolking ongerust wordt door onze ontwapeningspolitiek.
Volgend jaar daalt het mobilisatie-percentage weer.
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1970
BELEIDSNOTA GRAVIE
o

beleidsombuigingen

Huidige situatie
Economisch kapitaal
Defensie-kapitaal
Mobilisatie-percentage

250.000

groei

17.000

groei

50%

afname

Particuliere inkomen

42. 000

afname

Overheidsuitgaven

28.000

afname

0

afname

Internationaal fonds

TOELICHTING
ECONOMIE
Laten we het economisch kapitaal groeien.
Wanneer ons nationaal inkomen groter i s , kunnen we beter een
zelfstandige politieke voeren. Economische groei is voorwaarde voor
vooruitgang.
DEFENSIE
Houden defensie goed op peil om e e r s t af te wachten wat andere landen
doen en of ze wel betrouwbaar zijn.
Willen n i e t - a a n v a l s v e r d r a g met MORRIS en PERDISTAN tegelijk, om
daarna te gaan ontwapenen.
CONSUMPTIE
GRAVIE wil sociale welzijnpolitiek door verhoging overheidsuitgaven.
Dit j a a r echter te weinig nationaal inkomen om overheidsuitgaven te laten
groeien.
P a r t i c u l i e r inkomen moet afnemen, verschil tussen a r m en rijk n e e m t dan
ook af.
BESLUITVORMING BINNENSLANDS
Iedereen moet gelijke invloed hebben op ons buitenlands beleid. Daarom
democratie in ons land.
BELEIDSVISIE mbt ANDERE ZAKEN
Stellen voor dat alle landen evenveel besteden aan economie, defensie,
overheidsuitgaven en p a r t i c u l i e r inkomen.
Willen gelijke handel drijven met PERDISTAN en MORRIS.
Op deze m a n i e r kan samenwerking en gelijkheid bevprdert worden.
Internationaal overleg gewenst !

1975
BELEIDSNOTA PERDISTAN
С
Huidige situatie
Economisch kapitaal
Def ens ie -kapitaal
Mobilisatie-percentage

bel eid s ombuigingen
251.000

groei

11.000

groei

20%

stabilisering

P a r t i c u l i e r e inkomen

47.500

afname

Overheidsuitgaven

23.195

groei

Internationaal fonds

165

stabilisering

TOELICHTING
ECONOMIE
Om onze onafhankelijkheid te g a r a n d e r e n is het nodig dat we onze
economische positie v e r s t e r k e n .
D a a r o m laten we voorlopig het economische kapitaal groeien.
DEFENSIE
Het blijkt dat we door eenzijdige ontwapening geen v r e d e kunnen krijgen.
Het m a c h t s s t r e v e n van GRAVIE gaan we tegen door onze defensieuitgaven
te verhogen. Dat i s zeker nodig omdat GRAVIE van plan is een defensiev e r d r a g te sluiten m e t MORRIS.
Voorlopig besteden we niets m e e r aan de internationale politiemacht.
We willen e e r s t afwachten tot de anderen m e e r geld d a a r a a n besteden.
CONSUMPTIE
De overheidsuitgaven gaan dit j a a r omhoog omdat het onderwijs en de
woningbouw a n d e r s veel teveel in de knel komen.
Het p a r t i c u l i e r inkomen verlagen we om de v e r s c h i l l e n tussen de landen
weg te nemen om zodoende conflicten te vermijden.
BESLUITVORMING BINNENSLANDS
Op aandringen van enkele mensen is nu besloten het buitenlandse beleid
niet m e e r alleen te laten vaststellen door de fuctionaris "algemeen beleid".
Het buitenlandse beleid wordt nu door de gehele b e l e i d s s e c t o r bepaald.
BELEIDSVISIE mbt ANDERE ZAKEN
We zijn nog steeds niet van plan om op aandringen van GRAVIE de gehele
begrotingspolitiek van ons land gelijk te schakelen met die van a n d e r e
landen.
Wel is het noodzakelijk om internationaal overleg te plegen om tot een
goede samenwerking te komen.
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1975
BELEIDSNOTA GRAVIE
г*
\s

beleidsombuigingen

Huidige situatie
Economisch kapitaal
Defensie-kapitaal
Mobilisatie-percentage

256.000

afname

21.000

afname

20%

afname

Particuliere inkomen

37. 000

stabilisering

Overheidsuitgaven

32.855

groei

Internationaal fonds
TOELICHTING
ECONOMIE
Om de v e r s c h i l l e n in economisch kapitaal t u s s e n de landen niet te groot
te maken, wordt dit j a a r minder besteed aan economisch kapitaal.
H i e r m e e tonen we aan dat we internationale samenwerking willen en geen
economisch macht.
DEFENSIE
De defensie verlagen we om blijk te geven van onze wil tot ontwapening
(met alle r i s i c o ' s daarvan voor ons land). We hopen nu m a a r dat MORRIS
en PERD, goede bedoelingen hebben.
We steunen nu het s t r e v e n van P e r d i s t a n n a a r een internationale defensie
omdat er van bondgenootschappen toch ni ets komt.
CONSUMPTIE
De overheidsuitgaven gaan nog s t e e d s omhoog t. b. v. sociale voorzieningen.
P a r t i c u l i e r inkomen blijft gelijk, de bevolking moet niet teveel welvaart
in één k e e r krijgen a n d e r s worden ze ontevreden wanneer daarna de'
welvaart niet m e e r strijgt.
BESLUITVORMING BINNENLANDS
De b e l e i d s s e c t o r blijft de buitenlandse politiek bepalen.
Adviessector geeft achteraf oordeel.
BELEIDSVISIE mbt ANDERE ZAKEN
Omdat andere landen ons dwarsbomen geven we het op om n a a r gelijke
begrotingen te s t r e v e n .
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1980
BELEIDSNOTA PERDISTAN
^
beleidsombuigingen

Huidige situatie
Economisch kapitaal
Def en sie -kapitaal
Mobilisatie-percentage

255.000

groei

16.000

groei

20%

stabilisering

P a r t i c u l i e r e inkomen

40.000

afname

Overh eid suitgaven

29.700

groei

Internationaal fonds

0
TOELICHTING

ECONOMIE
Ondanks andere opvattingen van GRAVIE en MORRIS blijven we streven
n a a r een onafhankelijke positie zodat we een positieve invloed kunnen
uitoefenen op de internationale politiek.
Bovendien blijkt een economische groei nodig te zijn voor vooruitgang
binnen ons eigen land.
DEFENSIE
Wanneer GRAVIE ons van a g r e s s i e v e bedoelingen beschuldigt moeten ze
m a a r kijken wat ze zelf in de e e r s t e 8 jaren hebben gedaan.
Hopenlijk ziet GRAVIE nu in dat e r een machtsevenwicht tussen ons i s ,
zodat we nu als gelijken kunnen onderhandelen over ontwapening.
Zo snel mogelijk een internationaal bondgenootschap vormen om het
vertrouwen tussen de landen weer te h e r s t e l l e n .
CONSUMPTIE
De collectieve sociale voorzieningen in ons land worden steeds beter en
de positieve invloed van de overheid op de bevolking neemt daardoor toe.
De overbodige welvaart van de bevolking n e e m t steeds v e r d e r af en de
behoefte naar steed m e e r welvaart en de grote ontevredenheid onder de
bevolking is zo langzamerhand teru¿edrongen.
BESLUITVORMING BINNENSLANDS
Omdat iedereen zoveel mogelijk moet kunnen bepalen wat hij zelf wil
houden we de democratie in ons land zo goed mogelijk.
BELEIDSVISIE mbt ANDERE ZAKEN
Het is nu wel gebleken dat grote verschillen tussen de landen onenigheid
veroorzaken. Het wordt hoog tijd dat op internationale conferenties de
begrotingen van alle landen gelijk gemaakt worden.
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1980
BELEIDSNOTA GRAVIE
С
Huidige situatie
Economisch kapitaal
Defensie-kapitaal
Mobilisatie-percentage

beleidsombuigingen
251.000

afname

15.000

afname

10%

stabilisering

P a r t i c u l i e r e inkomen

43. 000

groei

Overheidsuitgaven

30.550

afname

Internationaal fonds

100

groei

TOELICHTING
ECONOMIE
Economische machtsstrijd moet voorkomen worden.
Economische groei is geen vooruitgang.
Moeten internationaal samenwerken.
Economisch kapitaal weer omlaag.
DEFENSIE
Ondanks o n r u s t bevolking blijven we doorgaan m e t ontwapenen. P a r a t e
troepen van PERDISTAN veel g r o t e r dan bij ons. Volgens ons heeft
PERDISTAN a g g r e s s i e v e bedoelingen. Altijd al gedacht. Blijven geld
s t o r t e n voor internationale defensie die helemaal zelfstandig optreedt bij
conflictsn.
CONSUMPTIE
Overheidsuitgaven nog steeds te groot bij ons.
Vrijheid voor bevolking om zelf uit te maken wat ze wil.
Welvaart voor bevolking is e r g belangrijk.
Zonder welvaart geen goede samenleving mogelijk.
BESLUITVORMING BINNENSLANDS
Door c e n t r a l i s a t i e van beleid kan adviessector m e e r aandacht besteden
aan het opstellen van adviezen. Alle overbodige overleg is nu weggelaten,
m e t instemming van beide s e c t o r e n .
BELEIDSVISIE mbt ANDERE ZAKEN
Ieder land moet zijn eigen begroting opstellen, dat is d e m o c r a t i e .
Zelfbeschikkingsrecht voor ieder land.

1970
BELEIDSNOTA PERDIST AN
с

и

bel eid s ombuigingen

Huidige situatie
Economisch kapitaal
Defensie-kapitaal
Mobilisatie-percentage

250.000
17.000
50%

stabilisering
afname
groei

P a r t i c u l i e r e inkomen

42.000

afname

Overheidsuitgaven

28.000

groei

Internationaal fonds

groei
TOELICHTING

ECONOMIE
Wanneer de economie van alle landen g r o e i t , onstaat e r een machtstrijd
en wordt volledige ontwapening onmogelijk gemaakt.
DEFENSIE
PERDISTAN gaat ontwapenen, omdat ontwapening de enige m a n i e r is om
v r e d e te g a r a n d e r e n .
Om te voorkomen dat r u z i e s tussen landen uitlopen op oorlog is e r een
zelfstandige internationale politie-macht nodig om in te grijpen bij
conflicten.
Voor dat doel storten we 50 millioen in het internationale fonds.
Mobilisatie-percentage voor één j a a r omhoog om bevolking niet ongerust
te maken door onze ontwapeningspolitiek.
CONSUMPTIE
Veel sociale voorzieningen, onderwijs enz. nemen ontevredenheid bij de
bevolking weg. Daardoor wordt a g g r e s s i e tussen landen verminderd en
dit b e v o r d e r t de sfeer voor totale ontwapening. Toename van welvaart door
p a r t i c u l i e r inkomen v e r o o r z a a k t nog m e e r ontevredenheid en egoïsme.
Dit v e r o o r z a a k t a g g r e s s i e tegen andere landen en v e r m i n d e r t de kansen
op ontwapening.
BESLUITVORMING BINNENLANDS
Om op geweldloze m a n i e r conflicten op te l o s s e n , is het nodig d e m o c r a t i s c h e
verhoudingen із scheppen. Daarom willen we in PERDISTAN een volledige
democratie.
BELEIDSVISIE mbt ANDERE ZAKEN
Om ontwapening mogelijk te maken is het nodig dat e r geen v e r s c h i l l e n zijn
tussen de landen, want verschillen v e r o o r z a k e n onenigheid. Daarom
stellen we voor om op internationale conferenties de begrotingen van alle
landen aan e l k a a r gelijk te maken.
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1970
BELEIDSNOTA GRAVIE
с
o

Huidige situatie
Economisch kapitaal
Defensie -kapitaal
Mobilisatie-percentage

beleidsombuigingen
250.000

groei

17.000

groei

50%

afname

P a r t i c u l i e r inkomen

42.000

groei

Overheidsuitgaven

28.000

afname

Internationaal fonds
TOELICHTING
ECONOMIE
Laten het economisch kapitaal groeien.
Wanneer ons nationaal inkomen g r o t e r i s zijn we onafhankelijker.
DEFENSIE
Streven n a a r machtsevenwicht om veiligheidsredenen.
Alleen bij machtsevenwicht veiligheid en onafhankelijkheid.
Willen niet-aanvalsgedrag met MORRIS en PERDISTAN om m a c h t s e v e n 
wicht tussen de landen te bevorderen.
CONSUMPTIE
Verminderen de overheidsuitgaven omdat de invloed van de r e g e r i n g
a n d e r s te groot wordt.
Een r e g e r i n g die teveel invloed heeft op het eigen land wil ook teveel
invloed op a n d e r e landen.
Welvaart van de bevolking moet g r o t e r , p a r t i c u l i e r inkomen dus omhoog.
Daardoor wordt de bevolking onafhankelijker.
BESLUITVORMING BINNENSLANDS
Om in gevaarlijke situaties snel te kunnen r e a g e r e n moet één man alle
beslissingen nemen. Daarna kan gekeken worden of beleid goed w a s .
Efficiënt beleid is nodig om onafhankelijke buitnelandse politiek te kunnen
voeren.
BELEIDSVISIE mbt ANDERE ZAKEN
Willen met MORRIS en PERDISTAN gelijke hoeveelheden
schotten verhandelen.

export-over-

1975
BELEIDSNOTA PERDISTAN
ci

o

beleid s ombuigingen

Huidige situatie
Economisch kapitaal
Def en s ie-kapitaal

251.000
11.000

groei
groei

Mobilisatie-percentage
Particuliere inkomen

20%
37.000

stabilisering
groei

Overheidsuitgaven
Internationaal fonds

35.100

afname
stabilisering
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TOELICHTING

ECONOMIE
Het economisch kapitaal laten we dit jaar groeien om meer nationaal
inkomen te krijgen om de defensie-uitgaven te verhogen.
DEFENSIE
Het blijkt dat we door eenzijdige ontwapening geen vrede kunnen krijgen.
Het machts streven van GRAVIE gaan we tegen door onze defensieuitgaven
te verhogen. Dat is zeker nodig omdat GRAVIE van plan is een defensieverdrag te sluiten met MORRIS.
Voorlopig besteden we niet meer aan de ^internationale politiemacht. We
willen eerst afwachten tot de anderen meer geld daaraan besteden.
CONSUMPTIE
Het particuliere inkomen gaat dit jaar omhoog zodat de bevolking meer
vrijheid heeft om het geld naar eigen inzicht te besteden. De overheidsuitgaven moeten omlaag omdat we anders geen geld genoeg hebben om de
particuliere inkomens te verhogen.
BESLUITVORMING BINNENLANDS
Omdat we sneller beslissingen willen nemen blijft de beleidssector de
buitenlandse politiek bepalen.
De adviessector geeft dan achteraf een beoordeling van onze politiek.
BELEIDSVISIE mbt ANDERE ZAKEN
We streven in PERDISTAN niet meer naar gelijke begrotingen voor ieder
land, want dat blijkt verspilde moeite te zijn.
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1975
BELEIDSNOTA GRAVIE
S
beleidsombuigingen

Huidige situatie
Economisch kapitaal
Defensie-kapitaal
Mobilisatie-percentage

256. 000

afname

21.000

afname

20%

afname

P a r t i c u l i e r e inkomen

47. 555

stabilisering

Overheidsuitgaven

22.300

afname

Internationaal fonds
TOELICHTING
ECONOMIE
Om verschillen in economisch kapitaal niet groot te maken, wordt dit j a a r
minder besteed aan de economie.
Hiermee tonen we aan dat we internationale samenwerking willen en geen
economisch macht.
DEFENSIE
De defensie verlagen we om blijk te geven van wil tot ontwapening (met
alle r i s i c o ' s daarvan voor ons land). We hopen m a a r dat MORRIS en
PERDISTAN goede bedoelingen hebben.
We zullen nu het streven van PERDISTAN steunen om een internationale
defensie op te .richten. Van niet-aanvalsverdragen komt toch niets t e r e c h t .
CONSUMPTIE
P a r t i c u l i e r inkomen blijft gelijk omdat welvaartsverhoging niet mag leiden
tot teveel denken aan eigen belang.
Door een tekort aan nationaal inkomen moeten dit j a a r helaas de o v e r h e i d s uitgaven omlaag. Streven e r n a a r om volgend j a a r de overheidsuitgaven
weer te laten stijgen.
BESLUITVORMING BINNENSLANDS
Op aandringen van enkele mensen is nu besloten het buitenlandse beleid
niet m e e r alleen te laten vaststellen door de functionaris voor het algemene
beleid. Het buitenlandse beleid wordt nu door de gehele beleidssector
bepaald.
BELEIDSVISIE mbt ANDERE ZAKEN
We zijn nog steed niet van plan om op aandringen van PERDISTAN onze
begrotingspolitiek gelijk te schakelen met die van MORRIS en PERDISTAN.
Om onenigheden te voorkomen is het wel nodig tot samenwerking op
internationaal gebied te komen.
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1980
BELEIDSNOTA PERDISTAN
o

o

beleid s ombuigingen

Huidige situatie
Economisch kapitaal
Defensie-kapitaal

255.000

groei

16.000

groei

20%

Mobilisatie-percentage

stabilisering

Particuliere inkomen

43.600

groei

Overheidsuitgaven

26.000

afname

Internationaal fonds
TOELICHTING
ECONOMIE
Zonder groot, nationaal inkomen komen we gemakkelijk achter bij
andere landen. Dat v e r s t o o r t het evenwicht.
DEFENSIE
Wanneer GRAVIE ons van aggresieve bedoelingen beschuldigd, moeten ze
zelf m a a r kijken wat ze zelf in de e e r s t e jaren hebben gedaan. Hopelijk
ziet GRAVIE nu in dat e r een machtsevenwicht tussen ons i s , zodat we
als gelijken kunnen onderhandelen over ontwapening.
We blijven van mening dat we onze onafhankelijkheid niet willen opofferen
aan een internationale defensie-macht.
Een vierde gewapende macht maakt het evenwicht tussen de landen alleen
m a a r moeilijker.
CONSUMPTIE
Overheidsuitgaven weer omlaag om m e e r te kunnen besteden aan p a r t i c u lier inkomen.
G r o t e r e welvaart i s nodig om bevolking m e e r zelfstandige ontplooingsmogelijkheden te geven en steun te krijgen voor ons streven n a a r
onafhankelijkheid en machtsevenwicht.
BESLUITVORMING BINNENSLANDS
Om snel te kunnen r e a g e r e n in situaties die het evenwicht tussen de landen
v e r s t o r e n is het nodig dat alle beslissingen door één man worden genomen.
Achteraf kan e r dan over gepraat worden en kan e r eventueel nog iets
v e r a n d e r d worden.
BELEIDSVISIE mbt ANDERE ZAKEN
Machtsevenwicht, vooral tegenover GRAVIE, i s alleen m a a r mogelijk
wanneer ieder land onafhankelijk zijn begroting vaststelt.

248

1980
BELEIDSNOTA GRAVIE
S
Huidige situatie
Economisch kapitaal
Defensie-kapitaal
Mobilisatie-percentage

beleidsombuigingen
251. 000

afname

15. 000

afname

10%

P a r t i c u l i e r e inkomen

39.,000

Overheidsuitgaven

34,,550

Internationaal fonds

100

stabilisering

groei

TOELICHTING
ECONOMIE
Investeringen in economie weer omlaag.
Streven n a a r economische groei alleen leidt op den duur tot
kapitalistisch oorlog.
Samengaan van landen m o e t beginnen door overleg over gelijke
begrotingen.
DEFENSIE
Ondanks onrust onder de bevolking blijven we doorgaan met ontwapenen.
P a r a t e troepen van PERDISTAN veel g r o t e r dan bij ons. Volgens опз
heeft PERDISTAN a g g r e s s i e v e bedoelingen.
Altijd al gedacht.
Blijven geld Overhevelen n a a r internationale politie-macht die nu h a r d
nodig is om conflicten v r e e d z a a m te regelen.
CONSUMPTIE
Gaan door m e t verhoging van de overheidsuitgaven om alle mogelijke
bronnen van a g g r e s s i e in eigen land uit t e bannen.
Eigenbelang van bevolking wordt ingedamd om ondanks alle tegenwerking
van andere landen oorlog door egoisme te vermijden.
BESLUITVORMING BINNENSLANDS
Gezamelijke beslissingen van advies-en b e l e i d s s e c t o r worden hopelijk steeds
beter mogelijk.
Hopenlijk zijn ook de a n d e r e landen eindelijk bereid om door d e m o c r a 
tisch overleg op internationaal gebied gewapende conflicten te voorkomen.
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4. 2 Veelzijdige en eenzijdige instelling
Cognitieve "complexiteit - simpliciteit" wordt door Bieri et al. (Bieri et
al. , 1966) als volgt geoperationaliseerd.
Een respondent krijgt een 1 0 x 1 0 matrix voorgelegd. Boven elke kolom
wordt een omschrijving gegeven van iemand die voor de respondent een
belangrijke plaats heeft

in zijn werkelijkheid van alledag. Het zijn de

volgende omschrijvingen:
1
2
3

Yourself
Person you dislike
Mother

4
5

Person you'd like to help
Father

6

Friend of same sex

7
8
9

Friend of oppositie sex (or spouse)
Person with whom you feel most uncomfortable
Boss

10

Person difficult to understand

Gevraagd wordt of de respondent bij elk van de genoemde roltypen iemand
in gedachten wil nemen en hen wil beoordelen op de volgende dimensies
(deze dimensies staan voor de rijen van de matrix):
outgoing
adjusted

shy
maladjusted

decisive

indecisive

calm
interested in

excitable
self absorbed

others
cheerful

ill humored

responsible
considerate

irresponsible
inconsiderate
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шт^^^^^^*^+Лт

roltypen

independent
interesting

-

dependent
dull

Het oordeel wordt gegeven op een zespunts schaal die loopt van +3 tot - 3 .
Voorbeeld:
+3

+2

+1

-1

-2

calm

-3

excitable

Valt de keuze op +3, dan ziet de respondent de door hem beoordeelde
persoon als zeer kalm, enzovoorts.
De schatting van het aantal verschillende, van elkaar onafhankelijke
dimensies dat door de respondent wordt gehanteerd in zijn oordeelsvorming, vindt plaats door de in de kolom de scores te analyseren.
Stel, wij vinden een kolom met de volgende scores:
+3
+3
-1
+2
-3
+3
+3
+1
-2
+2
We stellen vast welke de eerste score is in de kolom en tellen dan hoe
vaak dezelfde score nog eens voorkomt.
In het bovenstaande geval is de eerste score +3; deze score komt in totaal
nog eens drie keer voor.
Dan kijken we naar de tweede score in de kolom en tellen hoe vaak deze
score nog eens voorkomt op lagere plaatsen.
In het voorbeeld is die score +3; deze score komt nog eens twee keer
voor.
Op deze wijze wordt de gehele kolom afgewerkt en we krijgen de volgende
reeks uitkomsten:
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3
2
О
1
О
1

о
о
о

De som van deze scores is 7.
Hoe hoger nu een kolomscore uitvalt, des te vaker gebruikt de respondent
de verschillende oordeelsdimensies alsof ze hetzelfde en inwisselbaar
waren, bi het geval alle scores in de kolom gelijk zijn, bijvoorbeeld +2,
lijkt het alsof de respondent alle 10 dimensies door één dimensie heeft
vervangen. Wanneer de respondent in alle kolommen deze tendens vertoont
en veel identieke scores per kolom invult, wordt dat dan ook opgevat als
een aanduiding voor "cognitieve simpliciteit", bi het tegenovergestelde
geval, wanneer de respondent veel verschillende scores per kolom invult
en de verschillende dimensies op feitelijk verschillende manieren gebruikt,
wordt dat opgevat als een aanduiding van "cognitieve complexiteit".
De som van alle kolomscores is maximaal 450, minimaal 40.
De bewerking van Bieri's test
De test die we hierboven presenteren, heeft betrekking op het oordelen over
personen in de naaste omgeving. Op grond van die oordelen wordt een
schatting gemaakt van de relatieve complexiteit van cognitieve structuur.
Nu is het de vraag in hoeverre hier sprake is van een eigenschap diè
specifiek is voor de meningsvorming over personen uit de naaste omgeving
of meer algemeen van aard is en ook kenmerkend voor de meningsvorming
over bijvoorbeeld politieke aangelegenheden.
We nemen hieromtrent geen risico's en ontwerpen een test waarin de
oordeelsdimensies aan het politieke jargon zijn ontleend en waarmee landen
in plaats van personen worden beoordeeld.
De lijst van de te beoordelen landen is:
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Nederland
Rusland
Amerika
W. Duitsland
China
Portugal
Israël
Z.Afrika
India
N. Vietnam *)
De oordeelsdimensies zijn:
vreedzaam

agressief

democratisch

dictatoriaal

vriendelijk

dreigend

stabiel

instabiel

vooruitstrevend

behoudend

sterk

zwak

verantwoordelijk

onverantwoordelijk

niet-

militairistisch

militaristisch
mondiaal denkend

nationalistisch

onafhankelijk

afhankelijk

Bij de keuze van landen en oordeelsdimensies, is zoveel mogelijk de lijn
van Bieri gevolgd. De uiteindelijke keuze is meebepaald door de visie van
een tiental personen die goed bekend zijn met het terrein van de buitenlandse
politiek. Met de keuze van landen is getracht een variëteit te bereiken die
voor in politiek opzicht verschillend georiënteerde personen zo groot
mogelijk is. Hetzelfde geldt voor de oordeelsdimensies.
De instructie voor de respondenten ziet er als volgt uit:
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POLEMOLOGISCH INSTITUUT
RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN
VRAGENLIJST POLITIEKE OPVATTINGEN
Instructie:
De bedoeling van de vragenlijst is inzicht te krijgen in de wijze waarop
men landen die hoe dan ook in de belangstelling staan, beoordeelt.
Daartoe wordt van U gevraagd tien landen te beoordelen met behulp van
een aantal termen. Het is dan Uw taak eenvoudig deze landen te
karakteriseren met deze termen, en wel als volgt:
Bijvoorbeeld:
Als U zou worden gevraagd Zweden te beoordelen op de termen vreedzaam
en agressief, dan geeft U aan of U Zweden vreedzaam of agressief vindt,
als volgt:
- U vindt Zweden uitermate vreedzaam; dan vult U in het vakje +3 in
- U vindt Zweden tamelijk vreedzaam; dan vult U in het vakje +2 in
- U vindt Zweden eerder vreedzaam dan agressief; dan vult U in het
vakje +1 in
- U vindt Zweden eerder agressief dan vreedzaam; dan vult U in het
vakje -1 in
- U vindt Zweden tamelijk agressief; dan vult U in het vakje -2 in
- U vindt Zweden uitermate agressief; dan vult U in het vakje -3 in.
Het gaat hier om Uw eerste indruk, denkt U dus niet te lang na en werkt
U de vragenlijst vlot door.
Als U de instructie begrepen heeft (vergeet niet Uw naam, adres, etc. in
te vullen) dan kunt U na een teken van de proefleider beginnen.

4. 3 Machtsdimensies
In paragraaf 4. 3 van hoofdstuk Π "Opzet van het experiment" worden twee
verschillende machtsdimensies genoemd: positie in de communicatiehiërarchie en positie in de hiërarchie van de groep.
Om de in die paragraaf besproken vergelijkingen mogelijk te maken zijn
er twee condities vereist. Onder één conditie zijn de zenders in de
communicatiehiërarchie tevens beslissers in de beslissingshiërarchie; de
ontvangers in de communicatiehiërarchie zijn tevens beoordelaars in de
beslissingshiërarchie; zie diagram 1, paragraaf 4.3, hoofdstuk II.
De andere conditie is die waaronder zenders tevens beoordelaars zijn en
ontvangers tevens beslissers, zie diagram 2, paragraaf 4. 3 hoofdstuk II.
Beide condities worden gerealiseerd door een instructie aan de
proefpersonen. Deze instructie is een aanvulling op de instructie
weergegeven in paragraaf 2 van dit hoofdstuk. De twee verschillende
instructies duiden we aan met de letters A en B. Met instructie A wordt de
conditie gecreëerd waaronder zenders en beslissers zijn en ontvangers
beoordelaars; met instructie В wordt de andere conditie gecreëerd.
instructie А
Verdeling van de functies
Binnen de beleidssector wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende
drie funkties:
a

Algemeen beleid.

Degene die het algemeen beleid voor zijn rekening neemt, schrijft de
beleidsnota. Dit doet hij in overleg met de anderen in de beleidssector,
voorzover ze tenminste niet bezig zijn met andere activiteiten. Het
schrijven van de beleidsnota is één van de eerste dingen die gebeuren
moeten nadat de eerste fase van beleidsvoorbereiding heeft plaatsgevonden
(het invullen van de vragenlijsten). Nadat bekend is geworden wat de
plannen en gedachten zijn van de twee andere landen (via de beleidsnota's
en conferenties) wordt dan door de funktionaria "algemeen beleid" de
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begroting definitief vastgesteld.
b Buitenland.
Deze funktionaris onderhoudt alle schriftelijke en mondelinge contacten
met de twee andere landen. Hij bezoekt conferenties, regelt de handels
overeenkomsten en neemt zitting in internationale organisaties die
eventueel gedurende de simulatie worden opgericht. Tevens assisteert
"buitenland" bij het opstelden van de begroting.
с

Intern overleg.

De funktionaris "intern overleg" onderhoudt de contacten met de
adviessector. De adviesnota die deze funktionaris ontvangt, wordt door
hem uitvoerig bekeken en ter sprake gebracht in de beleidssector, om
eventueel de adviezen te verwerken in de beleidsnota. Nadat bekend is
geworden welke politiek de andere landen voeren, gaat "intern overleg"
naar de adviessector om daar informatie te geven over de buiten- en
binnenlandse politiek van deze landen. Binnen de adviessector wordt geen
onderscheid gemaakt tussen verschillende funkties. Zodra halverwege het
jaar een afschrift van de beleidsnota van het eigen land is ontvangen, wordt
door de adviessector het eerste deel van de adviesnota ingevuld
(beoordeling van het beleid zoals dat door de beleidssector wordt voorge
steld). Nadat de funktionaris "intern overleg" inlichtingen heeft gegeven
over de politiek van de andere twee landen, wordt bovendien het tweede
gedeelte van de adviesnota ingevuld. Daarbij gaat het erom adviezen te
formuleren omtrent de politieke gedragslijn die de beleidssector naar de
meing van de adviessector, zou moeten volgen. Vervolgens is voor de
advies sector de periode van beleidsvoorbereiding aangebroken waarbij een
aantal vragenlijsten worden ingevuld.
Communicatie tussen de landen
Gedurende het gehele jaar kan de beleidssector berichten sturen aan de
beleidssector van andere landen met behulp van de zogenaamde
communicatieformulieren. Deze formulieren worden met behulp van
carbonpapier in tweevoud ingevuld. Eén formulier blijft in het eigen land,
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het andere formulier wordt naar het "communicatiecentrum" gebracht. Dit
communicatiecentrum zorgt ervoor dat het bericht terecht komt bij het
geadresseerde land. N. B. Alleen de beleidssector "kan schriftelijke
contacten onderhouden met andere landen.
Verder zorgt de funktionaris "algemeen beleid" ervoor dat zo vroeg
mogelijk in het jaar een afschrift van de beleidsnota naar de andere landen
wordt gestuurd. Tegelijkertijd ontvangt de adviessector een afschrift van
deze beleidsnota. Ook deze berichtgeving verloopt via het communicatie
centrum. De gehele adviesnota wordt door de adviessector

ббг de 10e

minuut van een jaar vertuurt naar de beleidssector. Het communicatie
centrum ontvangt van deze adviesnota een afschrift.
Gedurende een periode van ruim 5 (maximaal 10) minuten per jaar is er
een internationale conferentie waar de funktionarissen "buitenland" bijeen
komen voor internationaal overleg. Daartoe dient men zich te vervoegen
bij het communicatiecentrum waar iemand van de experiment-leiding de
conferentieruimte aanwijst. Zo spoedig mogelijk na de 10e minuut van een
jaar dient men op deze conferenties aanwezig te zijn.
De agenda van deze conferenties is als volgt:
a de deelnemers aan de conferenties geven namens hun beleidssector een
korte toelichting op het buitenlandse politieke beleid.
b daarna vindt een discussie plaats en worden eventuele plannen
besproken.
с handels- en hulpovereenkomsten worden gesloten.
Uiteraard is deelname aan de internationale conferenties niet verplicht.
Een land kan zich uit het internationaal overleg terugtrekken, om welke
reden dan ook. In het laatste geval kan het betrokken land uitsluitend nog
schriftelijke contacten onderhouden met de andere landen. Ook handel en
hulp dienen dan schriftelijk geregeld te worden.
Communicatie binnen de landen
Beleidssector en adviessector zitten elk in een aparte kamer. Tussen
beleids- en adviessector is altijd schriftelijke communicatie mogelijk.
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Halverwege het jaar ontvangt de adviessector een afschrift van de
beleidsnota die in de beleidssector is opgesteld. In beide voornoemde
gevallen verloopt de communicatie via het communicatiecentrum.
In de laatste vijf minuten van een jaar gaat de funktionaris voor "intern
overleg" naar de adviessector (na hiervan het communicatiecentrum in
kennis te hebben gesteld). Daar aangekomen vertelt deze funktionaris welk
politiek beleid er gevoerd wordt door de beide andere landen, eventueel
worden aan hem enkele vragen hierover gesteld. Het is overigens niet
toegestaan dat er gedurende dit overleg gesproken wordt over andere
zaken. Het gaat er uitsluitend om dat de adviessector voldoende inlichtingen krijgt over de politiek van de andere landen, om op basis hiervan de
adviesnota te schrijven. Het intern overleg mag niet langer duren dan
vijf minuten. Omdat het om monderling overleg gaat, is het bovendien niet
toegestaan dat de funktionaris voor "intern overleg" beleidsnota's van de
andere landen meeneemt of voorleest.

*) Het experiment werd uitgevoerd voordat de oorlog In Vietnam een boillssend
einde had '¿екгецвп.
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instructie A
Tijdschema
Het tijdschema voor een jaar ziet er als volgt uit:
tijd

0'

Algemeen
beleid:

Beleidsvoorbereiding (vragenlijsten)

10'

20'

25'

30'

opstellen
discussie
vaststellen
van belaids- over politiek van de
nota
van de andere begroting
landen

Buiten-

0'
Beleidsvoor-

10'
internatio-

land

bereiding (vragenlijsten)

20'

bespreking

25'

30'
adviseren bij

naie confe-

van de con-

het vaststellen

renties

ferentie

van begroting

resultaten
Intern
overleg

0'
10'
Beleidsvoorbespreking
bereiding (vragen- van de
lijsten)
adviesnota

20'

25'

30'

discussie over berichtgeving
de politiek van a. d. adv. secde andere

tor over de

landen

politiek v. d. andere landen.

10'

20'

25'

30'

Advies-

formulering van

Beleidsvoor- Beoordeling

Intern over-

sector

beleidsadviezen

bereiding

leg over

(2e dl. advies-

vragenlijsten Ie dl. advies-

nota
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van beleid
nota

politiek v. d.
andere landen

instructie A
Tijdschema voor het gehele experiment
9. 00 - 10. 00 u. Instructie.
10. 00 - 11. 00 u. Voorronde 1970.
Beleidssector: 10. 00 - 10. 30: de eerste beleidsnota wordt
geformuleerd en verstuurd.
10. 30 - 10. 45: discussie over de politiek
van beide andere landen.
10. 45 - 11. 00: vaststellen van de begroting.
Adviessector : 10. 00 - 10. 30: het eerste voorlopige
beleidsadvies wordt geschreven (2e deel van de
adviesnota).
10. 30 - 10.45: het voorgestelde beleid van
de beleidssector wordt beoordeeld (Ie dl. van de
vdlgende adviesnota).
10. 45 - 11. 00: de adviessector ontvangt
van "intern overleg" een
uitvoerig verslag van de
politiek die wordt voorgesteld door de beide landen.
Tijdens deze voorronde vervalt de fase van beleidsvoorbereiding. Er worden wel beleidsnota's uitgewisseld
tussen de landen, maar verder vinden er géén contacten
plaats. Men kan er bij het opstellen van de begroting
vanuit gaan dat alle exportoverschotten geëxporteerd zijn
en dat een gelijke hoeveelheid goederen is terug
ontvangen. Om 10. 30 worden op gewone wijze de beleidsnota en de adviesnota (2e deel) uitgewisseld tussen de
twee sectoren.
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11. 00 - 11. 30 u. Deze periode wordt gebruikt om het eventueel uitlopen
van de voorronde op te vangen. Tevens worden
aanvullende instructies gegeven,, indien nodig.
11.30 - 12. 00 u. Jaar 1971 volgens gewone tijdschema.
12.00 - 12.30 u. Jaar 1972.
12.30 - 13.30 u. Pauze
13. 30 - 1 8 . 00 u. 1973 t/m 1981.
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instructie В
Verdeling van de funkties
Binnen de beleidssector wordt geen onderscheid gemaakt tussen verschil
lende funkties ; de beslissingen in deze sector worden genomen in
onderling overleg. Binnen de advfessector worden de volgende funkties
onderscheiden:
a Advies.
Degene die deze functie heeft draagt er zorg voor dat de adviesnota's
worden geschreven. Dit doet hij in overleg met de anderen in de advies
sector, voorzover ze tenminste niet bezig zijn met andere activiteiten.
Eén van de eerste dingen waarvoor deze funktionaris zorg draagt is het
opstellen van de adviesnota deel 2. In deze adviesnota worden adviezen
geformuleerd omtrent de politieke gedragslijn die de beleidssector naar de
mening van de adviessector zou moeten volgen. Nadat dan de vragenlijsten
zijn ingevuld en bekend is geworden wat de plannen zijn van het eigen
land wordt het eerste deel van de adviesnota ingevuld. Met behulp van deze
adviesnota wordt een beoordeling gegeven van het beleid zoals dat wordt
voorgesteld dóór de beleidssector op de beleidsnota.
b Internationaal Overleg.
De funktionaris voor internationaal overleg bezoekt in de eerste 10
minuten van het jaar de internationale conferenties. Zijn opdrachten hiervoor
ontvangt hij van de beleidssector en ook dit gaat via de funktionaris
voor intern overleg.
De funktionaris onderhoudt verder alle schriftelijke contacten met de
twee andere landen en neemt zitting in internationale organisaties die
eventueel gedurende de simulatie worden opgericht.
с Intern Overleg.
De funktionaris voor intern overleg onderhoudt de schriftelijke en mon
delinge contacten met de beleidssector. In de laatste 10 minuten van
ieder jaar gaat hij naar de beleidssector om daar informatie te geven
over de buiten- en binnenlandse politiek van de andere landen.
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(Ν. Β. het is niet toegestaan dat deze funktionaris beleidsnota' s, notities
etc. meeneemt naar de adviessector. Het gaat uitsluitend om monde linge inlichtingen ; wel is het toegestaan om buiten de periode voor intern
overleg nadere schriftelijke informatie te geven aan de beleidssector).
Nadat de funktionaris voor intern overleg inlichtingen heeft gegeven
over de politiek van de andere landen, geeft de beleidssector te kennen welk
beleid er gevoerd dient te worden op de internationale conferentie in het
komende jaar. Deze opdracht wordt weer doorgegeven aan degene die de
internationale conferenties bezoekt.
Communicatie tuassn de landen
Tussen de landen is alleen communicatie mogelijk via de adviessectoren.
Gedurende het hele jaar kan de adviessector berichten sturen aan de
adviessectoren van de andere landen met behulp van de zogenaamde com
municatie formulieren . Deze formulieren worden met behulp van carbonpapier in tweevoud ingevuld. Eén formulier blijft in het eigen land, het
andere formulier wordt naar het "communicatie-centrum" gebracht. Dit
communicatiecentrum zorgt ervoor dat het bericht terecht komt bij het
geadresseerde land1. N. B. Alleen de adviessector kan schriftelijke contacten onderhouden met andere landen.
Verder zorgt de beleidssector ervoor dat zo vroeg mogelijk in het jaar
een afschrift van de beleidsnota naar de adviessectoren van de andere
landen wordt gestuurd. Tegelijkertijd ontvangt de adviessector van het
eigen land een afschrift van deze beleidsnota. Ook deze berichtgeving v e r loopt via het communicatiecentrum. De gehele adviesnota wordt door de
advies sector

ббг de 10e minuut van een jaar verstuurd naar de beleids

sector. Het communicatiecentrum ontvangt van deze adviesnota een af
schrift.
Gedurende een periode van ruim (maximaal 10) minuten per jaar is er een
internationale conferentie waar de funktionarissen voor internationaal
overleg bijeen komen. Daartoe dient men zich te vervoegen bij het
communicatiecentram waar iemand van de experiment-leiding de
conferentie-ruimte aanwijst. Zo spoedig mogelijk na het begin van een jaar
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dient men op deze conferenties aanwezig te zijn.
De agenda van deze conferentie is als volgt:
a de deelnemers aan de conferentie geven namens hun beleidssector een
korte toelichting op het buitenlandse beleid.
b daarna vindt een discussie plaats en worden eventuele plannen besproken.
с handels- en hulpovereenkomsten worden gesloten.
Uiteraard is deelname aan de internationale conferenties niet verplicht.
Een land kan zich uit het internationaal overleg terug trekken, om welke
reden dan ook. In het laatste geval kan het betrokken land uitsluitend nog
schriftelijke contacten onderhouden met de andere landen. Ook handel en
hulp dienen dan schriftelijk geregeld te worden.
Communicatie binnen de landen
Beleidssector en adviessector zitten elk in een aparte kamer. Tussen
beleids- en adviessector is altijd schriftelijke communicatie mogelijk.
Halverwege het jaar ontvangt de adviessector een afschrift van de beleids
nota die in de beleidssector is opgesteld. In beide voornoemde gevallen
verloopt de comtnunicatie via het communicatiecentrum.
In de laatste 5 minuten van een jaar gaat de funktionaris voor "intern
overleg" naar de beleidssector (na hiervan het communicatiecentrum in
kennis te hebben gesteld). Daar aangekomen vertelt hij welk politiek
beleid er gevoerd wordt door de beide andere landen, eventueel worden
door hem enkele vragen hierover gesteld. Het gaat erom dat de beleids
sector voldoende inlichtingen krijgt over de politiek van de andere landen,
om op basis hiervan een beleid te kunnen voeren. Het intern overleg mag
niet langer duren dan vijf minuten. Omdat het om mondeling overleg gaat,
is het bovendien niet toegestaan dat de funktionaris voor intern overleg
beleidsnota's van de andere landen meeneemt of voorleest.
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instructie

В

Tijdschema
Het tijdschema voor een j a a r ziet e r als volgt uit:

Beleidssector
0'

10'

20'

30'

Beleidsvoorbereiding

Opstellen van de

vaststellen van de

(vragenlijsten)

beleidsnota

begroting;
intern overleg.

Adviessector
funkt. Internationaal Overleg
0'

10'

20'

30'

Internationale

Beleidsvoorbe-

Discussie

Beoorde-

Conferentie

reiding (vragen

over de poli- ling

lijsten)

tiek van de

beleid

andere

zoals

landen

voorgesteld

Д

door b e 
leidssector
funkt. Advies
0'

10'

20'

30'

f o r m u l e r i n g van

Beleidsvoorbe

Discussie

beleidsadviezen

reiding (vragen

over de poli- v. h. beleid

(2e dl. adviesnota)

lijsten)

tiek van de

Beoordeling
ets.

a n d e r e landen
funkt. Intern Overleg
0'

10'

20'

30'

f o r m u l e r i n g van

Beleidsvoorbe

Discussie

beleidsadviezen

reiding (vragen-

over de poli- Overleg

(2e dl. adviesnota)

lij sten)

tiek e t c .
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Intern

instructie В
Tijdschema voor het gehele experiment
9. 00 - 10. 00 u. Instructie
10. 00 - 11. 00 u. Voorronde 1970
Beleidssector: 10. 00 - 10. 30 de eerste beleidsnota wordt
geformuleerd en verstuurd.
10. 30 - 10. 45 de begroting wordt
vastgesteld.
10.45 - 11. 00 de beleidssector ontvangt
van "intern overleg" een
uitvoerig verslag van de
politiek die wordt voorge
steld door de beide
andere landen.
Adviessector: 10. 00 - 10. 30 het eerste voorlopige
beleidsadvies wordt
geschreven (2e deel van de
adviesnota).
10. 30 - 10. 45 discussie over de politiek
van beide andere landen.
10.45 - 11. 00 het voorgestelde beleid
van de beleidssector wordt
beoordeeld (Ie deel van de
adviesnota).
Tijdens deze voorronde vervalt de fase van beleids
voorbereiding. Er worden wel beleidsnota's uitgewisseld
tussen de landen, maar verder vinden géén contacten
plaats. Men kan er bij het opstellen van de begroting
vanuit gaan dat alle exportoverschotten geëxporteerd zijn
en dat een gelijke hoeveelheid goederen is terug
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ontvangen. Om 10. 30 worden op gewone wijze de
beleidsnota en adviesnota (2e deel) uitgewisseld tussen
de twee sectoren.
11. 00 - 11. 30 u. Deze periode wordt gebruikt om het eventueel uitlopen
van de voorronde op te vangen. Tevens worden
aanvullende instructies gegeven, indien nodig.
11. 30 - 12. 00 u. Jaar 1971 volgens gewone tijdschema.
12.00 - 12.30 u. Jaar 1972
12.30 - 13.30 u. Pauze
13.30 - 18. 00 u. 1973 t/m 1981.
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5 Multivariance
"Multivariance" is de naam van het rekenprogramma dat gebaseerd is op
het werk van Finn (1974). De in hoofdstuk III: "Analyse- en interpretatietechniek" genoemde berekeningen, worden alle hiermee uitgevoerd,
(Multivariance, univariate and multivariate analysis of variance, covariance, and regression - version 5.3; international educational services,
Chicago, U.S.).
We geven hier niet alle details van de berekeningswijze; dat zou te ver
voeren. Alleen de essentiële elementen, voornamelijk de ingevoerde
contrastmatrices, geven we hier weer.
Alle andere details, inclusief de gegevens die met de berekeningen zijn
geproduceerd, zijn opgeslagen in het archief van het Polemologisch
Instituut van Rijks Universiteit te Groningen.
Er worden twee contrastmatrices gehanteerd in de berekeningen. Eén
contratsmatrix waarmee de effecten van de onafhankelijke variabelen worden
samengesteld en een contrastmatrix waarmee een reeks van lineaire
transformaties op de 12 metingen in de tijd op de afhankelijke variabelen
wordt uitgevoerd.
De in paragraaf 3.1 van hoofdstuk ΙΠ bedoelde contrastmatrix L heeft de
volgende symbolische vorm:
nummer

symbool

omschrijving van het effect

1

CO, CO, CO,

gemiddelde

2

C l , CO, CO,

complexiteit van informatie

3

CO, C l , CO,

complexiteit van cognitieve structuur

4

СО, СО, С3

communicatiepositie

5

СО, СО, C4

beslissingspositie
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6

CO, CO, C2

machtspositie

7

Cl, Cl, с о

interactie 2 x 3

8

Cl, CQ,C3

interactie 2 x 4

9

C l , СО, C4

interactie 2 x 5

10

C l , СО, C2

interactie 2 x 6

11
12

C l , C3

interactie 3 x 4

C l , C4

interactie 3 x 5

13

co,
co,
co,

C l , C2

interactie 3 x 6

14

C l , C l , C3

interactie 2 x 3 x 4

15

C l , C l , C4

interactie 2 x 3 x 5

16

C l , C l , C2

interactie 2 x 3 x 6

Toelichting
De precieze betekenis van deze symbolische contrasten en hun functie in
het rekenprogramma vereist op deze plaats teveel uitleg. De geihteresseerde lezer verwijzen we naar Finn (1974): paragraaf 7.4. The selection
of contrasts, pagina 228 e. v.
De eigenlijke contrastmatrix is de 16 χ 3 matrix onder de label "symbool".
De eerste kolom in deze matrix:
CO,
Cl.
CO,
CO,
etc.
heeft betrekking op de factor "Complexiteit van informatie". Deze factor
heeft twee niveau's : complexe en simpele informatie. De letter С is de
code voor een simpel of С contrast. Wanneer op de letter С het getal O
volgt, dan betekent het dat de betreffende factor constant wordt gehouden.
De code Cl betekent in ons voorbeeld dat de condities 1 en 2 van de factor
"complexiteit van informatie" met elkaar worden vergeleken.
De tweede kolom in de contrastmatrix heeft betrekking op de factor
"complexiteit van cognitieve structuur". Deze factor heeft eveneens twee
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niveau's, gevormd door de groepen "complexen'en "simpelen".
De derde factor is de machtsdimensie. Deze factor heeft vier niveau's,
gevormd door de volgende vier groepen:
1
2
3
4

beslisser
beoordelaar
beslisser
beoordelaar

-

zender
ontvanger
ontvanger
zender

Hoe deze groepen zijn gevormd, wordt beschreven in paragraaf 4. 3 van
hoofdstuk II.
Door middel van de symbolische contrastmatrix worden uit deze vier
groepen drie verschillende vergelijkingen gevormd.
De eerste vergelijking is die tussen groep 3 en 1. Deze vergelijking wordt
symbolisch gerepresenteerd door nummer 4 van de reeks SCV's
(Symbolische Contrast Vectoren), CO, CO, C3,. In de derde kolom van de
contrastmatrix, welke betrekking heeft op de machtsdimensie, betekent de
code C3, dat groep 3 met groep 1 wordt vergeleken. De code C4, betekent
dat groep 4 met groep 1 wordt vergeleken en de code C2 tenslotte houdt in
dat groep 1 en 2 met elkaar worden vergeleken. Zo worden de vergelijkingen
verkregen die in paragraaf 4. 3 van hoofdstuk II verlangd werden.
De SCV: C l , C l , CO, staat symbool voor de interactie tussen "complexiteit van informatie" en "complexiteit van cognitieve structuur". De SCV:
Cl, CO, C3, staat symbool voor de interactie tussen "complexiteit van
informatie en de "positie in de communicatiehiërarchie". Enzovoorts,
enzovoorts.
Vergelijkingen tussen verschillende niveau's van eenzelfde factor zijn niet
onafhankelijk van elkaar. De SCV's 4,5 en 6 zijn dus onderling onafhankelijk.
Hetzelfde geldt voor de groep SCV's 8,9 en 10, de groep 11, 12 en 13 en
de groep 14, 15 en 16. Het rekenprogramma berekend in dat geval
automatisch de conditionele varianties: de variantie van effect 6 wordt
berekend onafhankelijk van de effecten 4 en 5, de variantie van effect 5
wordt berekend onafhankelijk van effect 4. Zie verder over dergelijke
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step-down analyse paragraaf 5. 3 van hoofdstuk III.
Voor de overige genoemde groepen van effecten wordt dezelfde procedure
gevolgd.
De consequentie hiervan is, dat de volgorde waarin de betrokken effecten
getoetst worden van belang wordt. Indien bijvoorbeeld alleen effecten van
de positie in de communicatiehiërarchie gevonden worden, dan kan dat
twee betekenissen hebben: deze factor vangt de effecten van positie in de
beslissingshiërarchie en de effecten van de machtspositie wég, 6f de
andere factoren sorteren in het geheel geen effect. Over het gewicht van
de factoren en volgorde-effecten is geen theorie geformuleerd. Daarom
worden de volgorders niet gevarieerd; eventuele veronderstellingen over
over de effecten van volgordes zullen uit het patroon van gegevens zelf
naar voren moeten komen.
Met de tweede contrastmatrix voeren we een reeks van lineaire transformaties uit op de 12 afhankelijke metingen aan een bepaald facet in de
houding van de proefpersonen.
Deze matrix ziet er zo uit :
1

PO,CO,

gemiddelde

2

PO,Cl,

verschil tussen actoren

3

PI,CO,

lineaire trend

4

PI,

5

P 2 , CO,

quadratisch trend

6

P2, C l ,

actoren χ quadratische trend

7

P 3 , CO,

cubische trend

8

P3, Cl,

actoren χ cubische trend

9

P 4 , CO,

quartische trend

10

P4, C l ,

actoren χ quartische trend

11

P 5 , CO,

quintische trend

12

P5, Cl,

actoren χ quintische trend

ci,

actoren χ lineaire trend

De contrastmatrix is een 12 χ 2 matrix. De eerste kolom heeft betrekking
op de factor tijd (6 metingen), de tweede kolom betreft de factortijd (2
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metingen: Perdistan en Gravië). Met het symbool Ρ wordt aangegeven hoe
de reeks van 6 achtereenvolgende metingen wordt getransformeerd. PO,
houdt in dat van de reeks het gemiddelde wordt genomen. PI houdt in dat
er een lineaire trend in de reeks gezocht wordt, P2 staat symbool voor een
transformatie waarmee een quadratische trend in de reeks wordt gezocht
enzovoorts. PI tot en met P5 definiëren met andere woorden eerste tot
en met vijfde-graads polynomen.
De tweede kolom in de contrastmatrix beschrijft weer simpele contrasten:
het verschil tussen de mening over Perdistan en de mening over Gravië;
de code CO, houdt in dat deze factor constant wordt gehouden.
SCV's als P I , C l , betekenen dat er gezocht wordt naar een verschil
tussen trends in de houding tegenover de beide actoren. De uitkomsten van
de 12 transformaties zijn alle afhankelijk van elkaar. Daarom wordt de
conditionele variantie berekend op de wijze zoals beschreven in paragraaf
5. 3 van hoofdstuk Ш.
Op de volgende twee pagina's geven we een voorbeeld van de programmainvoer. Aan de hand van de User's Guide, Version V, Release 2, June
1974, kan de lezer de gehele berekening nagaan.
Het hier gegeven voorbeeld heeft betrekking op de positiviteit - negativiteit
in de meningsvorming over de twee actoren (analyse evaluatie outgroups).
Tussen dubbele haken worden de labels van de onafhankeliike en
afhankelijke variabelen geheel uitgeschreven: dit gebeurt niet in het
programma zelf.
PHASE

1

INPUT

1 Title card
card 1

cols.

1-60

ANALYSE EVALUATIE OUTGROUPS

card 2

cols.

1-50

POSITIVITEIT NEGATIVITEIT IN
HET ATTRIBUTIEPROCES

2 Input description card
cols.

1-4

12

cols.

7-8

3
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cols.

12

3

cols.

16

3

cols.

28

2

cols.

64

1

3 F a c t o r identification card
cols.

1 - 6

COMPIN (( (complexiteit informatie ))

cols.

7 -10

0002

cols.

11 -16

COGCOM (( cognitieve complexiteit ))

cols.

17 -20

0002

cols.

21 -26

POSITI

cols.

27 -30

0004

(( machtspositie ))

4 Comments c a r d s .
cols.

1 -80

GEEN COMMENTAAR

1 - 6

FINISH

5 End-of-comments card
cols.

6 Variabele format c a r d s
card 1

cols.

1 - 8

(5E15. 8)

card 2

cols.

1 - 8

(5E15. 8)

card 3

cols.

1 - 8

(2E15. 8)

cols.

1 - 6

GEMIDD

((gemiddelde))

cols.

7 -12

VERSCH

((verschil))

cols.

13 -18

LINEAI

((lineair))

cols.

19 -24

LANLIN

((actor χ lineair))

cols.

25 -30

QUADRA

((quadratisch))

cols.

31 -36

LANQUA

((actor χ quadratisch))

cols.

37 -42

CUBISC

((cubisch))

cols.

43 -48

LANCUB

((actor χ cubisch))

cols.

49 -54

QUARTI

((quartisch))

cols.

55 -60

LANQUA

((actor χ quartisch))

cols.

61 -66

QUINTI

((quintisch))

cols.

67 -72

LANQUI

((actor χ quintisch))

9 Variabele label card
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10 Data
De gebruikte d a t a v o r m iis datavorm 3.
De vector van celfrequenties is op in totaal twee
kaarten ι genoteerd.
card 1

card 2

cols.

6

6

cols.

12

6

cols.

18

6

cols.

24

6

cols.

30

6

cols.

36

6

cols.

42

6

cols

43

6

cols.

54

6

cols.

60

6

cols.

66

6

cols.

72

6

cols.

78

6

cols.

6

6

cols.

12

6

cols.

18

6

11 Transformation m a t r i x
design card
cols.

1 -4

2

cols

12

1

cols.

1 - 6

TIJD

cols.

7 -10

0006

cols.

11 -16

LANDEN

cols.

17 -20

0002

factor c a r d .

orthonogal polynomials ιmatrix
factor name c a r d
cols.

1 -6

symboli ie c o n t r a s t v e c t o r s

TIJD

SCV's in de kolommen 1 tot en met 6
Benaming in de kolommen 12 en v e r d e r
A s t e r i c e s in de laatste 6 kolommen
PO, CO,

GEMIDD GEMIDDELDE VAN ALLE METINGEN

PO, CI ,

VERSCH VERSCHIL TUSSEN LANDEN

P I , CO,

LINEAI

TIJDSEFFECT LINEAIR

PI, Cl,

LANLIN

INTERACTIE LAND TIJD LINEAIR

P 2 , CO,

QUADRA TIJDSEFFECT QUADRATISCH

P2, CI,

LANQUAD INTERACTIE LAND TIJD QUADRATISCH

P 3 , CO,

CUBISC

P3, CI,

LANCUB INTERACTIE LAND TIJD CUBISCH

P 4 , CO,

QUARTI

P4, C I ,

LANQUAR INTERACTIE LAND TIJD QUARTISCH

P 5 , CO,

QUINTI

TIJDSEFFECT QUINTISCH

P5, C l ,

LANQUI

INTERACTIE LAND TIJD QUINTISCH

PHASE II

ESTIMATION

TIJDSEFFECT CUBISCH
TIJDSEFFECT

QUARTISCH

12 Estimation specification card
cols.

1-4

16

cols.

5-8

16

44

1

13 Means key
Vanaf de e e r s t e kolom en v e r d e r : 1, 2 , 3, 1* 2, 1*3, 2*3
16 Symbolic contrast v e c t o r s
In de e e r s t e 9 kolommen staan de SCV's
Vanaf kolom 20 de benamingen ervan
In de laatste 6 kolommen staan a s t e r i c e s
CO, CO, CO

CONSTANTE

C l , CO, CO,

INFORMATIECOMPLEXITEIT

CO, C l , CO, COGNITIEVE COMPLEXITEIT
CO, CO, C3 , COMMUNICATIEPOSITIE VAN BESLISSERS
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CO, CO, C4,

INVLOEDSPOSITIE VAN CENTRALEN

CO, CO, C2,

MAC HTS-POSITIE

C l , C l , CO,

INTERACTIE INFO COMPLEXITEIT EN COGN
COMPLEXITEIT

C l , CO, C 3 ,

INTERACTIE INFO COMPLEXITEIT EN COMMUNICATIEPOSITIE

C l , CO, C4,

INTERACTIE INFO COMPLEXITEIT EN INVLOEDSPOSITIE

C l , CO, C2,

INTERACTIE INFO COMPLEXITEIT EN MAC HTS-POSITIE

CO, C l , C 3 ,

INTERACTIE COGNITIEVE COMPLEXITEIT EN COMMUCATIEPOSITIE

CO, C l , C4,

INTERACTIE COGN COMPLEXITEIT EN INVLOE DS POSITIE

CO, C l , C2,

INTERACTIE COGN COMPLEXITEIT EN MACHTS-POSITIE

C l , C l , C3,

INTERACTIE INFO*COGN*COMPOS

C l , C l , C4,

INTERACTIE INFO*COGN*BESLISSERSPOSITIE

C l , C l , C2,

INTERACTIE INFO*COGN*MACHTS-POSITIE

PHASE III

ANALYSIS

18 Analysis selection card
cols.

1-4

cols.

12

1
1

19 Variabele selection key
cols.

1-2

1.

1 -33

-1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1.

21 Hypothesis t e s t card
cols.
PHASE III

ANALYSIS (herhaling)

18 Analysis selection card
cols.

1-4
12

11
1

19 Variabele selection key
cols.

1 -25

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12.

21 Hypothesis test card
cols.

60 -63

STOP
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6 Samenstelling van de steekproef
De steekproef is samengesteld uit eerstejaars studenten van de Rijks
Universiteit Groningen en enkele eerstejaars van het Hoger Beroeps
Onderwijs.
De selectieprocedure is alsvolgt verlopen. In totaal 1221 studenten werd,
doorgaans aan het einde van een uur college, gevraagd of ze eventueel
wilden deelnemen aan een experiment dat zou worden georganiseerd door
het Polemologisch Instituut. Zo ja, dan werd hun gevraagd een vragenlijst
in te vullen. Deze vragenlijst, "politiek opvattingen" genaamd, is in
feite de test waarnfee de "complexiteit van cognitieve structuur" wordt
gemeten.
In totaal werden er 8 proefexperimenten uitgevoerd om de experimentele
opzet te testen.
Aan deze proefexperimenten namen 24 "complexen" deel en 23 "simpelen".
Het aantal proefpersonen dat deelnam aan het definitieve experiment is
284; 138 "complexen" en 146 "simpelen". De ongelijke aantallen werden
veroorzaakt door uitvallers. De gemiddelde complexiteitsscore voor de
groep "complexen" is 95,5; de gemiddelde score voor de "simpelen" 143. 0.
Deze gemiddelden werden bereikt door de meest "complexen" en de meest
"simpelen" in de steekproef van 1221 voor deelname aan het experiment
uit te nodigen. Doordat een deel van deze groepen niet reageerde of uitviel,
werd geput uit enigzinds minder "complexe" en enigszins minder
"simpele" respondenten. Voor meer specifieke informatie over de
verdeling, zie onderstaande frequentietabel.
Complexen

Simpelen

.klasse-interval

frequentie

klas s e - i n t e r v a l

frequentie

071-075

1

121-125

7

076-080

3

126-130

15

081-085

8

131-135

34

086-090

27

136-140

20

091-095

29

141-145

19
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146-150

101-105

31
30

106-110

4

156-160

111-115

161-165

116-120

0
1

3
7

166-170

7

121-125

4

171-175

1

176-180

3

181-185

1

186-190

3

191-195
196-200

1
0

201-205

1

096-100

151-155

10
14

De scheiding tussen "complexen" en "simpelen" ligt op de grens 120 - 121.
De groep "complexen" in de klasse 121-125 is achteraf alsnog uit de
berekeningen geëlimineerd. De verdeling is wat "gedrongen" aan de
"complexe" zijde van de schaal en wat "gerekt" aan de "simpele" kant. Dit
is een gevolg van de wijze waarop de "complexiteitsscore" wordt berekend;
door de schaal waarop de scores liggen, wordt de verdeling scheef.
Wanneer een scorepatroon relatief "complex" is, dan verandert de
complexiteitsscore niet zoveel wanneer in één der kolommen aan het aantal
identieke scores er één wordt toegevoegd, of er één minder voorkomt.
Dergelijke wijzigingen in het scorepatroon van "simpelen" hebben echter
veel grotere verschuivingen tot gevolg. Vandaar dat de scores van
"complexen" op een relatief klein deel van de schaal zijn geconcentreerd.
Rest nog een opmerking over de studierichting waaruit de studenten zijn
geselecteerd. We geven de volgende lijst:
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aantal
Bibliotheek & Documentatie Academie

026

Medicijnen

363

Sociologie

034

Economie

156

Geschiedenis

085

Rechten

238

Wis & Natuurkunde

081

Diversen

238
Totaal

1221

Van de groep diversen is de studierichting niet gei'dentificeerd; de
betrokken studenten hebben de vragenlijst ingevuld in de introductieweken
van de Universiteit of na afloop van algemene colleges die voor
verschillende studierichtingen toegankelijk zijn.
De studierichting psychologie ontbreekt in zijn geheel. Dat is met opzet
gebeurt. Het is de e r v a r i n g dat psychologiestudenten met een z e k e r e
achterdocht gaan zoeken n a a r eventuele "echte bedoelingen" die e r achter
steken. De opzet van ons experiment kon een dergelijke achterdocht niet
toelaten. Ontdekking van bijvoorbeeld het feit dat e r r o l l e n s p e l e r s in het
spel waren zou de betreffende replicatie waardeloos hebben gemaakt: een
e r g k o s t b a r e zaak gezien de moeite en kosten om één replicatie te
organiseren.
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SUMMARY

1 Foreign policy and 'common people'
Those who are affably called common people, just ordinary folk, on the
other hand are also less appreciatively regarded as the greater though
often neglected part of our nation, which according to Van Dale's Desk
Dictionary of the Dutch Language is ignorant, inferior and unpredictable.
This twofold conception becomes apparent in the discussion on
democratizing foreign policy.
Generally this democratization is held high, but at the same time it
inspires hesitancy, for common people, just as anyone else, are entitled
to have a say in all matters concerning them and it is feared they are
going to muddle them up.
The following characterization of the masses exemplifies this fear: 'In the
main they display little interest in foreign policy, their views are marked
bij instability, low-level insights and superficiality; often their beliefs
are dormant and become only manifest at critical stages or in the event
of occurences threatening to interfere with their daily life' (Baehr et al. ,
1978: 11).
The author certainly does not mince matters and on the strength of such a
characterization it may be asked what will happen if democratic control
over foreign policy is extended and therefore the man in the street's
opinion will carry more weight. Will the standard of foreign policy
deteriorate and will peace and security be engaged ?
If an author like Laulicht may be believed, this will indeed happen. On the
strength of his investigations he believes that public opinion is decidedly
not peaceable (Laulicht & Strong, 1968). 'It is time', he says, 'we give up
the shibboleth that it is always the public that wants peace and that the
politicians are bloodthirsty war mongers' (op. cit. : 65).
Galtung (1969) too does not much care for the discerning powers of the
masses. Acting on the results of his investigations he even proposes to

put a number of institutions as a filter between the élite and the masses
to purge the popular mind form harmful elements before it may weigh in
shaping foreign policy.
There is indeed something wrong with the popular mind, so it is widely
held.
But in the present writer's opinion there is not any evidence allowing the
corollary that in a national community the élite will approach the problems
of security and peace more successfully than common people would be
able to do. There is no evidence either that the converse is true. The
material available does not allow of any clear statement in that respect;
quite apart from the question which would be the best solution to the
problems of peace and security, it being rather a matter of conviction
than of science.
However, an experiment simulating in a simple way a system of two
countries each of them opposing a group of more powerful to a group of less
powerful, induced me to suppose indeed that the masses, the less powerful, may be more hostile to other countries than the élite, the more
powerful. For during this experiment it was found that less powerful
individuals judged the other, hostile, group far more negatively than more
powerful group members (Altena, 1972).

2 The theory of extremes
This far more negative attitude was taken as a particular instance of a
more general tendency to adopt extreme attitudes: extremely negative
attitudes towards hostile groups and extremely positive attitudes towards
kindly disposed groups.
Further development of this theory and its application in the field of public
opinion and foreign policy then led to the assumption that the communications process as regards the international situation stimulates the extreme
attitudes the masses are supposed to adopt. As it is, in transmitting
information on the behaviour of states in interstate intercourse it is
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reduced to simpler notions. This will foster the development of extreme
attitudes among the masses, who are at the far end of the communications
line, at a greater distance at any rate from the source than the élite.
The élite finds itself nearer to the source, is actively engaged in the
communications proces, is more widely informed and therefore adopts
less extreme, more moderate attitudes.
A variant of this theory proceeds on the assumption that independently of
the information received, the less powerful are comparatively one-sided
in their interpretations, whereas the more powerful look from various
angles upon the behaviour of other states. In this theory it is the passive
role the masses play in the shaping of foreign policy which engenders
one-sided views of the behaviour of other states and breeds extreme
attitudes. The élite participating more intensily in decision making, is
inclined to view the behaviour of other states from various angles and
therefore will take a less extreme, a more moderate stand.
Conceptions like masses and élite serve to draw a simple distinction
between the less powerful and the more powerful in a national community.
Theory, however does not only enter into a specific distinction between the
masses and the élite, but is concerned with more embracing distinction
between the less powerful and the more powerful, which is a matter of
level. On a continuous scale low points represent positions from which
little or no power can be exercised; high points indicate positions
permitting the exercise of extensive power.
Any national community will show a variety of groups occupying differing
power positions. Baehr's classification (1978: 10,11) may be
combined into the following skeleton:
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formal élite
informal élite

magistrates, officials, parliamentarians,
church dignitaries,managers, employers,
pressure groups, media and science,
political parties, advisory bodies, trade
unions

opinion leaders

such as newsmen, ministers of religion,
priests, secondary and elementary
teachers, social training workers and the
local political officials

interested public

5 to 15 percent of the electorate

the great mass

all the others

In this context the concept of power is interpreted as follows: to be in a
position to determine within certain limits the behaviour of other people
(see e.g. Mulder, 1972:109).
It should be noted, however, that the distribution of power between the
more powerful and the less powerful implies that either party may exercise
power over the other, though by the nature of things the former group
will outdo the latter. Parties to such a distribution of power may be
persons or groups. In this context they are groups or social levels in a
national community: formal élite, informal élite etc.
In the above formulated theory of extremes two kinds of power are
mentioned. In the first mentioned variant concerning the communications
processes going between the more powerful and the less powerful it is
the power of information. In the second variant concerning decision making
it is the power of decision.
Power of information implies that the more powerful are in a position to
decide on their own discretion what information the less powerful will
receive: true or false, complete or incomplete, factual or interpreted
information. Power of decision implies that the more powerful have the
power of disposition over the common fate of the more powerful and the
less powerful.
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The two variants of the theory of extremes are based on various suppositions, which developed into hypotheses remain to be tested; and
assumptions in reliance upon literature, which will be defended, though
not tested.
The first variant: communications processes and extremism.
Hypothesis 1 : According as one's information,on other countries is marked
by a stronger one-sidedness, one will adopt a more extreme attitude
towards these other countries.
Assumption 1 : The less powerful in a national community are more
one-sidedly informed on other countries than the more powerful.
Assumption 2 : This being one-sidedly informed is due to the more powerful presenting the less powerful with a relatively simplified image of
other countries.
Hypothesis 2 : The less powerful in a national community adopt a more
extreme attitude towards other countries than the more powerful.
Supporting both hypotheses means that extremism indeed occurs and is
bound up with one-sided information. This may encourage further research
into the causes of the one-sidedness of the information the less powerful
are provided with.
The second variant: decision processes and extremism.
Hypothesis 3 : According as a more one-sided stand is taken against other
countries, the attitude towards these countries will be more extreme.
Assumption 3 : The less powerful in a national community aie marked by
a more one-sided attitude towards other countries than the more powerful.
Assumption 4 : This proportionately one-sided attitude of the less powerful is caused by their playing a more passive part in decision making.
Hypothesis 4 : The less powerful adopt a more extreme attitude towards
other countries than the more powerful.
Here too support of the hypotheses in reliance upon the results of research
may encourage to raise the assumptions to hypotheses and to test them in
further research.
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3

The experiment

The hypotheses are tested by means of a laboratory experiment, the first
question therefore being whether it is possible to arrive at an experimental
situation which is suited to test hypotheses and which at the same time
comes as near as possible to the situation specially considered here, the
'field-itself', the 'reference-system' i.e. the field of public opinion and
of foreign policy.
To realize these intentions the experiment is conducted along the following
lines: a group of 6 subjects is confronted with two other groups. They
are placed in a situation having a number of outstanding features in common
with the system of international relations. The subjects are for instance
supposed to find solutions to problems of security and co-operation and
their terminology has to be in keeping with it.
The groups represent countries and the discussions proceed in terms of
years, defence, economic growth, private investment, government
expenditure etc. all this within the scope of an annually to be allotted
national income. Various relations in the model such as the relation
between investments and economic growth have been laid down in a simple,
formal way.
An important supposition is that the less powerful adopt a more positive
attitude toward a friendly country than the more powerful are apt.to do,
but a more negative attitude towards a hostile country. To prove this, the
subjects in the experiment are to be confronted with a friendly and a
hostile party on the other side.
It would, of course, be a mere matter of chance, if in. an experiment like
this one of the parties would behave in a friendly way, whereas the other
would be hostile, so that the reactions of the third party could be observed.
As such a contrast may not be left to luck, two of the three countries are
represented by participants in the experiment who have been casted for
their parts, whereas the third country, the experimental group, is
represented by subjects. After the experiment they are told what has
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happened, ада as a rule completely understand why the experiment had to
be conducted that way.
In the situation thus created the subjects find themselves opposite two
wholly differently behaving .parties. One of them is friendly and confidently
tries to find a soultion to the problems of security and co-operation by
renouncing the use of military and economic power. The other side is
hostile and suspicious and resorts to military and economic power. The
great contrasts arising from this situation finally result in the adversaries
revising their initial opinions and readjusting their foreign policy. These
preconceived changes in the attitudes of the opposing parties serve to
verify their effects on the attitude of the less powerful and the more
powerful.
The experiment, which goes on for a whole day, is repeated 48 times, each
time with another group of 6 subjects. Comparison of the various types of
replications then enables the hypotheses to be tested.
The first hypothesis to be tested is:
'According as people are more one-sidedly informed on other countries,
they adopt a more extreme attitude towards them. '
In 24 replications the adversaries are supposed to conduct a rather manysided policy; in the other 24 these policies are more or less one-sided.
By comparing these two types of replications it is possible to verify
whether a more one-sided picture of the opposing party calls up more
extreme attitudes than a many-sided one will do.
The second hypothesis to be tested is:
'The less powerful adopt a more extreme attitude towards other countries
than the more powerful. '
This difference between the less powerful and the more powerful is bound
'ip with their respective places in the hierarchy of communications.
Within the group of subjects who influence foreign policy those who control
the information on other countries, the 'transmitters', are distinguished
from those who do not, the 'receivers'.
On the strength of the hypothesis we may expect the receivers to adopt a
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more extreme attitude towards the parties opposing them than the
transmitters.
The third hypothesis is derived from the second variant of the theory of
extremes.
'According as people show more extreme attitude towards other countries,
they take a more extreme stand against these countries. '
This hypothesis is tested by subdividing the 48 replications in another way.
One group of 24 is made up of subjects who show a tendency to view
political situations from various angles; the other 24 are made up of
subjects who are prone to a relatively one-sided view.
Before the experiment the subjects have been judged by these qualities and
according as they are believed to be many-sided or one-sided have been
distributed over the replications.
The fourth hypothesis is also derived from the second variant of the
theory of extremes:
" The less powerful adopt a more extreme attitude towards other countries
than the more powerful. "
This time the difference between the less powerful and the more powerful
is bound up with their respective places in the hierarchy of decisionmaking.
Within the group of subjects controlling the news about other countries the
policy-makers are distinguished from those who can only judge it, the
policy -evaluators.
On the strength of the hypothesis it may be expected that the policyevaluators adopt a more extreme attitude towards the other countries than
the policy-makers.
4 About fiction and reality
When an experimentalist draws a comparison between the various groups
he is experimenting with, he is thoroughly aware of the fact that some of
the observations he has made may just be coincidences. In order to p r e vent himself from framing a theory based on fiction and coincidences, he
uses a criterion to sift the significant data from the insignificant ones.
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As a rule the experimentalist will proceed very rigorously in this respect
to avoid basing his theory on fiction. There is, however, a reverse to
this rigorism i. e. he risks to reject the good with the bad. A scientist
fearing to base his theory on fiction is often erroneously induced to discard 7 or 8 out of 10 data as mere coincidences.
The principles underlying the present investigations is that primarily an
attempt is made to allay the fear that fiction may enter into the theory and
that the criterion judging the authenciticy of the outcomes is taken in a
wider sense. Thus the risk of rejecting the good with the bad considerably
decreases. Nevertheless the caff then brought in with the grain is unlikely to
influence the development of the theory perceptibly, because observations
which may hardly be deemed accidental are allotted a prominent place in
it. This status is only given them if the chance of their being accidental is
smaller than 1 in 100 Other significant observations are allowed a minor
place and their places are lower according as there is a greater probability they are accidental. The signifiance of any observation is rejected if
there is a chance of 20 in 100 that it is a matter of coincidence.
5 Power and arbitrariness
Before stating the results obtained by testing the hypotheses it may be
useful to describe how the subjects go through the experimental situation.
The latter, of course, is a reality apart and it is important to know how
the subjects regard it. This knowledge will prevent the experimentalist
from interpreting his results as if they were bearing on the other reality
he constantly has in mind i. e. foreign policy.Though he is prepared to
switch in due time from one reality to the other, in describing his findings
he should not mix them up.
The following picture has been set down on the basis of observations and
of a number of quantitive analyses.
The subjects are confronted with a situation in which one of the opposing
parties is out for military and economic power, whereas the other abstains
from it. From the reactions of the subjects we conclude that this
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acquisition of power is not appreciated. On the contrary it is probably
experienced as a means to control other people at will: therefore the
subjects keep aloof from those who are aiming the power. It appears that
the least powerful of the two opposing parties is judged more favourably
and less reluctantly than the most powerful one. As to the policy conducted
it is found that the subjects preferably make advances towards the least
powerful and are less reserved with them when it comes to shaping their
own policy.
Political overtures are also dependent on the flexibility the opposing
parties show. The greater it is, the more the subjects are prepared to
establish friendly relations, though such a flexibility in other respects
may cause uncertainty. Presumably, however, a total reversal of the
opposing parties' policies will be considered inconsequent. On the other
hand the observations learn the subjects are gradually getting depressed.
After their initial enthusiasm and energetic approach to the problems they
are growing indifferent. Probably this must be regarded as the aftermath
of exhaustive negotiations finally resulting in some sort of co-operation,
which however, proves to be a mere illusion.
These data suggest that the 'sub-culture' the subjects introduce into the
experiment is characterized by a tendency to create a framework of
co-operation in which power politics are out of place.
6 The unpredictable opinions of the less powerful
'One-sided information on the activities of other countries breeds extreme
attitudes towards the countries', such is the tenor of the first hypothesis
to be tested
This hypothesis, however, is not supported by the data.
Though experimentally grading the information from many-sidedness to
one-sidedness may influence the subjects' attitudes, it is possible to show
that these changes are trivial i. e. without any real significance.
In the second stage of the testing procedure the attitudes of the transmitters and the receivers in the hierarchy of communications of the
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experimental group are compared; this difference between transmitters
and receivers is a specification of the difference between the less powerful
and the more powerful. The assumption, however, that the receivers are
prone to adopt a more extreme attitude is not supported. It is rather the
contrary seems to be true: receivers take a more neutral stand than
transmitters.
As it is the experiment was not only concerned with the question whether
transmitters and receivers will adopt more or less extreme attitudes.
Next to this an analysis was conducted to verify whether the subjects
distuinghed between the more powerful and the less powerful opposing
party and how they reacted to short-term and long-term modifications in
the relations. This did not lead to framing hypothesis, though it was found
that both groups were markedly different in this respect. These
differences may be presented as follows:
a Receivers adopt a more neutral attitude than transmitters.
b Receivers show a less stable attitude than transmitters.
с Receivers are less inclined than transmitters to bring the various
motives of the opposing parties into connection.
An explanation on which fits in with the observations summed above, springs
from Zaionc's theorie (Zajonc,1960).In short this theory says thatreceivers
in the communications process anticipate the possibility they will have to
revise their views because of further information to be expected. In order
to be in a position to adapt themselves smoothly to any change in their views
they avoid combining them into a coherent body of ideas.
Transmitters on the other hand use their knowledge and ideas to influence
the receivers; that is why they will develop them into a rigid pattern of
views.
Receivers are reluctant to commit themselves: transmitters want to be
convincing in setting forth their views; thus the difference in attitude may
be briefly stated.
If applied to the data of the experiment this theory mebns that owing to
their position in the communications process the more powerful want their
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views to have convincing power So they hold strong views which are
interrelated and integrated into a stable body of ideas. The less powerful
on the other hand take a non-commital stand; they don't ignore that perhaps
they will have to reconsider their positions. Therefore their views are
neutral, don't form an integrated body and for that reason are relatively
unstable.
These findings in many repects fit in with the differences often evident
between the élite and the masses. Quoting from Baehr (Baehr et al. 1978:
11) once more where he characterizes the masses: " In the main interest
they take in foreign policy is small: their views are marked by inconstancy,
illiteracy and superficiality; often their beliefs are dormant and become
only manifest at critical stages or in the event of occurences threatening
to interfere with their daily life. '
As other writers have observed the same, there is every reason to prefer
Zajonc's theory to the theory of extremes, at any rate to the part of it
mentioned in the foregoing paragraph.
7 The wiseacres
'The less powerful are less active in decision-making than the more powerful; for that reason they adopt a more one-sided attitude and consequently
their views are more extreme, ' thus the second part of the theory of
extremes can be summarized.
Again the results at once appear to be disappointing. Subjects invited to
take part in the experiment because they were supposed to be one-sided,
are by no means harbouring more extreme views than those who had been
judged to be relatively many-sided.
An extensive analysis of what the experiment really showed, observing the
subjects's behaviour during it and a study of relevant literature give rise
to the presumption that the test serving to select the subjects should be
conceived quite differently from what originally it was thought to be.The
test involved measures the 'complexity-simplicity of cognitive structure'
and is a version of the one used by Bier i cum suis (Bieri et a l . , 1966).
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'Complexity of a cognitive structure' means: the number of functionally
independent dimensions in judging social stimuli. When applied to politics
this means the many-sidedness with which political situations are judged
For the sake of brevity subjects judged to be relatively many-sided were
called 'complex', whereas those who were regarded as relatively one
sided were called 'simple'.
Observations

render the following picture of the complex and the simple.

Within groups of complex individuals interaction seems to be characterized
by counter-arguments; discussions among the simple on the other hand
rather seem.to be marked by acceptance of one another's ideas.
Whereas among the complex any ideas of a partner provokes at once a
fresh idea from somebody else, the simple study an idea from all sides
and if possible put it at once into practise. Discussions among the complex
are diverging; those among the simple have a converging character.
Quantitatve analyses render the following picture:
a The complex act under a stronger conviction than the simple in
approaching the opposing parties.
b The complex in deciding their attitudes do this particulary on the basis
of relative powers and pay less attention to any other political development
than the simple.
с The complex are more inconstant in appreciating and approaching the
opposing parties than the simple.
d The simple are more extremely positive in their judgement of the
opposing parties according as they are being informed more one-sidedly;
for the complex rather the opposite is true.
The above data and others drawn from literature concerning the 'complex
ity of cognitive structure' as measured on the basis of Bieri's method
lead to the assumption that measuring the 'complexity of cognitive struc
ture' reveals:
'The extent to which one is inclined to reject the notions and behaviour
of others'
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This sheds new light on the distinction between the complex and the simple
and the above data may then be interpreted as follows:
. . . the complex are always at loggerheads with others (observations)
. . . they are convinced they are in the right (quantitative analysis)
. . . owing to their critical disposition they are suspective of the effects
of relative powers
. . . they don't commit themselves to established views and therefore they
are inconstant in their preference for any of the opposing parties
. . . they will prefer a flexible behaviour to one apparently built on
principle i. e. an one-sided one.
In this respect the simple may be regarded as their direct opposites.
The policy-makers and policy-evaluators
The last hypothesis of this series says that the less powerful adopt a
more extreme attitude towards the other countries than the more
powerful; the less powerful conceived as those who have little influence on
decision-making and the more powerful as those having much.
This hypothesis too, however does not find support. The policy-makers and
the policy-evaluators, it is true, differ in certain respects, but the
variegation of the differences cannot be accounted for.
8 The desire for power
The present investigations were occasioned by an experiment which proved
that less powerful group members judged more negatively of another,
hostile group than more powerful ones.
In our formulations of the theory of extremes we stressed certain aspects
of that experimental situation because of their importance for an
explanation of the observations made.
Now that it is clear that the theory of extremes is not backed by further
investigations, it should be asked whether it is not based on a fiction:
something that accidentally turned up during the preceding investigations.
This, however, is not true. Under certain experimental conditions i. e.
the period during which the policies of the opposing sides are not yet
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being modified and are characterized by many-sidedness the phenomenon
reappears.
When under such conditions the distinction between the more powerful and
the less powerful is specified as a distinction between transmitters and
receivers in the hierarchy of communications, we'll find what we have
been looking for:
a the less powerful judge more negatively of the hostile opposing party
b the less powerful judge more positively of the kindly disposed opposing
party
с the less powerful are less inclined to make overtures to the hostile
opposing party
d compared with the more powerful the less powerful are more inclined
to make overtures to the kindly disposed opposing party.
The first mentioned observation is a reappaerance of what was found
during the preceding investigations.
The whole pattern of observations comes up to what we preconceived
before the experiment, though there is no question at all of extremes. As
compared with the more powerful the less powerful, indeed, feel more
positively about the kindly disposed opposing party and more negatively
about the hostile opposing party, but as appears from the analysis, this
does not manifest, as was supposed, a general tendency of the less power
ful to adopt a more extreme attitude either in a positive or in a negative
sense.
The analysis have proved that the theory of extremes cannot be applied.
An explanation, which, indeed, fits in with the observations summed up
above springs from Mulder's theory (1972) of the increase and decrease
of the disparity in power.
Mulder theses which are material to the present subject are:
1 The exercise of power is satisfying.
2 The powerful individual endeavours to maintain or increase the
disparity in power with regard to the less powerful.

3 The endeavour to increase the disparity in power will be more intense,
according as the disparity is greater.
4 The less powerful individual endeavours to decrease the disparity in
power with regard to the more powerful one.
5 The endeavour to decrease the disparity in power is more intense
according as the disparity is smaller.
The endeavour to increase or to decrease the disparity in power is
reflected by the attitudes of those involved. The stronger the tendency to
decrease the disparity with regard to the more powerful individual, the
more positive according to Mulder the attitude towards him is. (We may
also say: the less negative the attitude towards the more powerful
antagonist will be, the range of positivity or negativity within which the
shifts in appreciation occur depending on the initial attitude adopted in
the configuration of the disparities in power. ) And, the stronger the
tendency to increase the disparity in power with regard to the less powerful individual is, the more positive or negative the attitude with regard
to him is.
That Mulder's theory may serve to explain the premisses mentioned in
this paragraph, becomes clear when the distribution of power within as
well as between the experimental groups is expressed. The hostile opposing
party in the experiment is the one gaining most power during the first
stage of the experiment, whereas the kindly disposed party is then rapidly
renouncing power. The distribution of power then prevailing may be
rendered as follows:
the most powerful opposing party
1: the more powerful
group members
the experimental group
;

2: the less powerful
group members
the least powerful opposing party
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This diagram explains that the less powerful group members (2) are at a
greater distance from the most powerful opposing party than the more
powerful group members (1). On the basis of Mulder's theses 4 and 5 the
less powerful group members will be less inclined then to decrease that
distance and will take up a less positive or more negative attitude towards
this party than the more powerful group members.
The less powerful group members are nearer to the least powerful opposing party than the more powerful group members.
On the basis of the theses 2 and 3 the less powerful group members will
be less inclined then to increase the distance and to adopt a more positive
attitude towards this party than the more powerful group members. All
these expectations completely concur with the data acquired during these
investigations and reviewing the whole of them, one cannot but say that
Mulder's theory is superior to the theory of extremes.
The application of Mulder's theory also implies that in international
intercourse the attitude toward other countries is also determined by the
position one has in one's own national community. The more pronouncedly
one belongs to the élite, the more one will try to associate with more
powerful countries in international intercourse.
The more one is v lacking in power in one's own country, the less one feels
like increasing one's power with regard to smaller, less powerful countries.
9 Conclusion
The attitude of the less powerful and the more powerful in a national
community towards other countries was the subject of the theory framed
in the present paper. It centred around the hostility and kindliness of
these attitudes.
Assumptions expressed in the theory of extremes and referring to these
attitudes on testing them during the experiment did not hold water. However,
two theories emerged which do open up new possibilities, Zajonc's
theory (1960) of the parts played by the transmitters and the receivers in
the communications processes and Mulder's theory (1972) of the increase
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and decrease of the disparities in power.
Both theories are based on the results of experiments and field-work;
they, indeed, explain the data of these investigations and hold out prospects of their being applicable to the attitudes of the less powerful and
the more powerful, of the masses and the élite, in a national community
with regard to foreign policy.
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