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INLEIDING EN OVERZICHT 

De keuze van het onderwerp 

In deze studie proberen we inzicht te krijgen in de betekenis van 

de begrippen "concreet" en "abstract". Smds 1961 hanteert een reeks 

onderzoekers ui de sociale psychologie dit begrippenpaar om verschillen 

in houding en gedrag te omschrijven. Dat geschiedt in navolging van de 

concepties die Harvey, Hunt en Schröder hebben ontwikkeld over de aanwe

zigheid van een ooncreet-abstract continuum in de cognitieve ontwikkeling. 

Vanuit dit continuum zou men verschillen in waarden, houdingen, opvattingen 

en gedrag kunnen verklaren. 

We bestudeerden deze theorie om haar belang voor de theorievorming 

in de cultuurpsychologie te kunnen vaststellen. Een van de centrale vragen 

binnen deze, op het grensvlak van sociologie, psychologie en antropologie 

balancerende discipline, is die naar de relatie tussen unrateriële cultuur 

(dus nonnen, waarden, verwachtingen) en individueel gedrag. De bestudering 

van de inhoud van waarden, opvattingen en houdingen kent een lange traditie, 

vooral ш de sociologie. In de psychologie heeft iren daarentegen vooral oog 

gehad voor de meer formele of structurele aspecten van waarnemen, denken en 

gedrag. Harvey, Hunt en Schröder meenden een weg gevonden te hebben cm deze 

beide uitgangspunten te integreren. Dat trok onze aandacht. Maar de gekozen 

wsg, gaande van concreet naar abstract, wekte eveneens onze bevreemding. 

De concrete houding werd namelijk voorgesteld als ethnocentrisch, on

gestructureerd, onvolwassen. De abstracte als rationeel, irodern en volgroeid. 

Alsof er sprake was van mvean's in de mate van primitiviteit waarmee mensen 

de sociale werkelijkheid benaderen. 

Vanuit de antropologie en de cultuurpsychologie wisten we dat een be

grip als primitiviteit met gebruikt kan worden ctn niveauverschillen aan te 

duiden, maar dat het wel gehanteerd kan worden cm verschillen in de wijze 

van waamanen en conceptueel ordenen te omschrijven, die diep ingrijpen in 

de concepties die men heeft ontrent de werkelijkheid (Fortmann, 1971, 51). 

Ons wagend op de divergerende terreinen van antropologie en cognitieve 

waameäTiingspsychologie, gingen we op zoek naar een zuiverder begripsomschrij

ving. Het eindproduct draagt de sporen van de risico's inherent aan deze 

zwerftocht. 
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2. Cognitieve psychologie 

Sinds de publicatie van een aantal nu klassieke werken, zoals "A 

study of thinking" (Bruner, Goodnow en Austin, 1956), "Plans and the 

structure of behavior" (Miller, Galanter en Pribram, 1960) en Neisser's 

"Cognitive psychology" (1967) is de cognitieve benadering, in het kielzog 

van de ocmputer, opnieuw in de belangstelling geraakt. Centraal in deze 

benadering staat het begrip "cognitie". Onder dit concept valt een breed 

scala van processen, die te maken hebben met "de omzetting, reductie, 

bewerking, opslag, reactivering en het gebruik van zintuiglijke informatie" 

(Weisser, 1967, 4). Parallel aan dit begrip loopt dikwijls de veronderstel

ling dat de menselijke kennis over de realiteit iroet worden opgevat als 

een voortdurend proces van constructie. De hoeveelheid mformatie die de 

mens van moment tot nanent bestormt, is namelijk zo gigantisch, dat het 

inzicht is ontstaan dat de verwerking van deze inforroatie een ononderbroken 

proces van selectie en destructie moet impliceren (Stent, 1972). 

We vinden dit uitgangspunt terug bij Neisser, maar ook bij sociaal-

psychologen als Harvey, Hunt en Schröder, persoonlijkheidspsychologen als 

Kelly (1955) en ook bij sociologen als Berger en Luckmann in "The social 

construction of reality" (1966). 

Met name in de cognitieve psychologie vinden we een erkenning van de 

rol Vein bestaande infornatie bij de verwerking van nieuwe informatie en de 

betekenis van beide voor het gedrag. Men gaat er hier, kort gezegd, vanuit 

dat de respons (gedrag), die volgt op een gegeven stimulus (omgevingsinfor

matie) , in zekere mate wordt bepaald door de werking van een intern tussen

liggend filter (cognitief systeem, opvattingensysteem) dat informatie se

lecteert overeenkomstig zijn kenmerkende structuur. Hier vinden we dus een 

aantal begrippen die verwant zijn aan onze bovengestelde vragen. 

Met betrekking tot het cognitieve filter zijn twee elementen van be

lang: (a) hoe ontwikkelt het zich en (b) hoe vervult het zijn selectief-

construerende werking? 

Met betrekking tot de ontwikkeling worden globaal twee onderscheiden 

standpunten ingenomen. Het eerste is verwant aan Bruner. Deze zegt dat er 

van jonge leeftijd af een continue, parallelle ontwikkeling gaande is van 

verscnillende ongelijksoortige selectief-construerende representatiesche-ia ' s. 

Daartegenover staat Piaget, die er vanuit gaat dat de cogritieve ontwikkeling 

verloopt via successieve ongelijksoortige stadia, waarvan het emdpurt rond 

12 jaar of later is bereikt. 
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ue vraag naar de werking van het cognitieve systeem kent veel benaderingen. 

Vooral bekend is Neisser's uitgangspunt dat "these constructive processes 

are assumed to have two stages, of which the first is fast, wholistic and 

parallel, and the second is deliberate attentive, detailed and sequential" 

(1967, 10). 

De drie uitgangspunten zullen ons uitgebreid bezig houden. De context 

waarbinnen dit gebeurt, is ecnter ongevroon. We willen iets weten over de 

relatie opvattingen - sociaal gedrag, daarom plaatsen we ons binnen het 

referentiekader van de (cognitieve) persoonlijkheidspsychologie. 

3. Cognitieve persoonlijkheidstheorie 

Is er een theorie over de persoonlijkheid waarin cognitieve processen 

centraal staan? Een blik m enkele handboeken leert ons het volgende. 

In Hall en Lindzey's "theories of personality" zijn twee bladzijden, onder 

de indexverwijzing "cognition", gewijd aan een stukje uit de theorie van 

Sullivan. Hjelle en Ziegler ("Fersonality", 1976) noemen acht persoonlijk

heidstheorieën, waarvan de cogritieve, gewijd aan Kelly, er één is. 

Maddi ("Personality theories", 1968) beschrijft drie cognitieve persoon

lijkheidstheorieën, van Fiske en Maddi, van McClellani, en van Kelly. 

De laatste ziet hij als een versie van Festmger's cognitieve dissonantie

theorie. Pervin ("Personality", 1970) behandelt als cognitieve theorieën 

die van Kelly (uitgebreid), die van Harvey, Hunt en Schroder, en die van 

Bien. .Laten we deze drie nader bezien. 

Bij Kelly staat het begrip "personal construct" centraal. Constructen 

zijn de dimensies die structuur aanbrengen binnen het cognitieve systeem. 

De mens kijkt door het raster van deze dimensies en construeert zo zijn 

realiteit. De constructen zijn dichotare begrippen, die verschillen en 

gelijkenissen tussen groepen objecten definiëren. Kelly's interesse gaat 

vooral ait гааг de nhoua van deze constructen. Naast de inhoud probeert 

nij ooi«: de structurele kenmerken van constructen op te sporen, zoals bij

voorbeeld de range waarbinnen constructen worden toegepast, de openheid 

voor nieuwe toepassingen, de specifieke relaties tussen constructen en 

nur toepassirgse^errenten, etc. De theorie van Kelly bestaat uit een pos

tulaat en een aartal afleidingen (corollaries), waarbij het anticiperen 

var geaeurtemsser niddels het constructsysteem het uitgangspunt vormt 
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(Bonarius, 1965, 20; Нцеііе en Ziegler, 1976, 227). 

We vinden hier de cognitieve benadering zuiver terug. Over de deter

minanten van het constructsysteem is Kelly echter niet erg expliciet 

(Pervin, 1970, 353). Specifieke relaties tussen de formele en inhoudelijke 

kenmerken van de constructen vrorden niet gelegd. Wel is er een relatie tussen 

bepaalde structurele kenmerken van het constmctsysteem en het gedrag. 

Met name Bieri heeft dit uitgewerkt in zijn theorie over cognitieve conple-

xiteit. De mate van complexiteit kan mvloed hebben op de voorspelbaarheid 

van stunulus-responsverbuidingen en dus op de variatiehreedte van het gedrag. 

Bij Harvey, Hunt en Schroder m "Conceptual systems and personality 

organisation" (1961) ligt de theorie rond het begrip "concept". Dit begrip 

is vergelijkbaar met Kelly's "construct". Deze auteurs werken een aantal 

van de relaties uit, waarnaar we op zoek zijn: (a) zij veronderstellen een 

verband tussen de structuur en de inhoud van het "conceptuele systeem", 

(b) geven een schets van de stadia waarlangs het conceptuele systeem zich 

ontwikkelt, (c) werken enkele ideeën over de determinanten van deze ont

wikkeling uit en (d) beschrijven de gedragseffecten (persoonlijkheidstrek

ken) van de diverse soorten conceptuele systemen. 

Kort samengevat komt hun "theorie" op het volgende neer. 

Zij onderscheiden vier soorten opvoedmganethoden, die we in onze eigen 

woorden kunnen crnschrijven als (1) autoritair, (2) willekeurig, (3) pro-

tectief en (4) democratisch. De conceptuele ontwikkeling doorloopt succes

sief vier ongelijksoortige stadia, die liggen op een continuum van concreet 

naar abstract. Dit continuum wordt gekenmerkt door een progressieve toename 

van structurele kenmerken van het conceptuele systeem: toenemende differen

tiatie, articulatie en integratie. Elk van de opvoedingsmethoden is optimaal 

voor het bereiken van een van de navolgende stadia: (conceptueel systeem 1) 

"Eenzijdige afhankelijkheid": externe controle bepaalt de concepten, de 

concepten zijn concreet van aard, regel en doel noch autoriteit en eigen 

ervaring worden onderscheiden. (2) "Negatieve onafhankelijkheid": tendens 

tot bevrijding van externe controle, conflict tussen onderschikking en 

rebellie. (3) "Wederzijdse afhankelijkheid": begrip voor de motieven van 

anderen ontluikt, beginnende empathie, realistischer benadering van de cm-

geving, abstracter denkpatroon. (4) "Interdependentie": oplossing van het 

conflict tussen onafhankelijkheid en coöperatie. Differentiatie en inte

gratie van strijdige tendenzen, abstract denkpatroon. 
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Elk van deze stadia moet successief worden doorlopen, mogelijk 

verschillend voor de diverse levensterreinen. Elk stadium kan fixatiepunt 

worden en impliceert typische voorkeuren voor inhoudelijke opvattingen 

over de sociale werkelijkheid. 

In deze theorie vinden we enkele elementen die ons interesseren terug. 

De opvoedingsmethoden bepalen de structuur van de opvattingensystenen. 

Deze structuur impliceert een specifieke inhoud van de concepten. 

Structuur en inhoud bepalen de aanwezige gedragsreacties (persoonlijkheids

trekken) en predisponeren tot additionele en meer specifieke concepties over 

de sociale werkelijkheid. 

Een nadere analyse van deze theorie lijkt de moeite waard. 

4. Inhoui en structuur van opvattingensystemen 

Harvey, Hunt en Schroder's theorie is een knooppunt van meerdere 

theoretische straningen. We zien verwantschap met Kelly's cognitieve per

soonlijkheidstheorie, vinden er Piaget's stadia-concept in een "sociale" 

variant in terug, Bruner's idee van een continue ontwikkeling schemert door 

in de concreet-abstract dimensie en Ausubel's ideeën over opvoeding zijn erm 

verwerkt. Daarnaast staat deze theorie ook nog in een directe relatie tot 

een discussie die startte na het verschijnen van Adorno's "Autoritarian Per

sonality". Adomo et. al. (1950) beschreven hier een persoonlijkheidstype 

met uitgesproken voorkeuren voor bepaalde inhoudelijke (fascistische of 

antidemocratische) opvattingen. De kritiek hield echter staande dat het 

autoritaire syndroom in feite losstond van de inhoud van de geprefereerde 

opvattingen (Shils, 1954). Rokeach werkte deze conceptie m zijn boek over dog

matisme, "The open and closed mind", (1960) verder uit.Niet de inhoua, maar 

de structuur van opvattingensystemen zou de mate van dogmatisme definiëren. 

De studie van Harvey et. al., die bijna gelijktijdig met Rokeach's boek 

verscheen, hield precies het midden tussen de inhoudelijke en de structurele 

pool in deze discussie. We vinden er de autoritaire persoon in terug, maar 

ook de (linkse?) rebel,beiden dogmatisch. Daarnaast de conformist en het 

autonome type. Elk, in deze volgorde, liggend op een structureel concreet-

abstract continuum. 

Deze vreemde samensmelting van theoretische standpunten kon welhaast 

niet stand houden. In het verloop van de geschiedenis ziet men de inhoude-
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lijke en de structurele lijn dan ook weer divergeren. Schroder schrijft 

tesamen net Driver en Streufert m 1967 het boek "Human information pro

cessing", voortbouwend op Harvey's studie, maar geheel in de structurele 

traditie. Tuckman werkt daarentegen de inhoudelijke zijde van de theorie 

verder uit (1966). 

De ihhoud-structuur discussie is hiermee met ten einde. Foa en Foa's 

boek "Societal structures of the mind" (1974) is een hernieuwde poging от 

beide uitgangspunten te integreren. 

5. Probleemstelling en werkwijze 

Wat we willen weten is de houdbaarheid van het onderscheid tussen 

concreet en abstract functioneren, zoals Harvey dat schetst. Harvey et. al. 

gaan uit van fixatie in stadia van cognitieve ontwikkeling, zich uitend in 

typische persoonlijkheidskenmerken. In dit model lijkt er sprake te zijn van 

elkaar uitsluitende ontwikkelingsniveau's. Maar deze conceptie wordt met 

tot het uiterste toe volgehouden. Onduidelijk blijft of elementen vein de 

vroegere ontwikkeling in nieuwe conceptuele stadia worden opgenomen. 

Ons lijkt een stadia-model niet zinvol, we kunnen ons conceptuele or

deningen voorstellen die inhoudelijk fundamenteel verschillen, maar minder 

goed dat hier kwantitatieve verschillen in het geding zijn. We zoeken daarom 

via een kritische analyse van de theorie naar een goede interpretatie van 

concreet en abstract. Het blijkt dat we die vinden m termen van het analoog 

of digitaal verwerken van informatie. Tegenover het model van de "concreet-

abstract dimensie" stellen we (1) dat concreet en abstract wijzen op twee 

manieren van informatieverwerking, die (2) een verschil in de aard, maar 

met noodzakelijk in de mate van het vermogen tot differentiëren innoude-i 

(3) en die zich,niet wederzijds uitsluitend, domeingeoonden uiten. 

We beginnen met een analyse van de theorie van Harvey, Hunt en Schröder. 

Het doel hiervan is na te gaan of de eleirenten uit de theorie eenduidig en 

consistent zijn verbonden. We richten ons voornamelijk op drie elementen: 

(a) de determinanten van de conceptuele ontwikkeling, (b) het structurele 

aspect van de cognitieve ontwikkeling: de concreet-abstract dimensie, (c) 

het inhoudelijke aspect van de cognitieve ontwikkeling: de vier conceptuele 

stadia en de bijbehorende gedragskemerken. 
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De consistentie in de relaties die door Harvey, Hunt en Schroder tussen 

deze elementen gelegd worden, zal in hoge mate afhankelijk zijn van de 

wijze waarop basisbegrippen als "concept" en "conceptueel systeem" vror-

den anschreven. Daaran gaan we als volgt te werk: 

Hoofdstuk 1 

We geven eerst een schets van het cognitieve karakter van de theorie 

en de relatie tussen cognities en gedrag, (inleiding). Dan gaan we na of 

de grondbegrippen "concept" en "conceptueel systeem" duidelijk zijn. Hierbij 

blijkt dat ze te vaag zijn anschreven om een duidelijk beeld te krijgen van 

afgeleide formele begrippen, zoals "differentiatie", "articulatie" en "in

tegratie" (1.2.2a). De meest opvallende gedragsverschillen tussen concreet 

en abstract functioneren, geschetst in termen van "stumlusgebondenheid", 

"bevooroordeeldheid" en "relativisme" kunnen daardoor met consistent vror-

den beredeneerd (1.2.2b, 1.2.2c en 1.2.3). Het onderscheid tussen concep

tuele structuur en conceptueel functioneren blijkt te weinig uitgewerkt 

(1.2.3). We zoeken naar de oorzaak van deze onduidelijkheden. Eerst wordt 

nagegaan hoe de auteurs zich voorstellen dat verschillen in structurele 

kenmerken ontstaan. We concentreren ons op de relatie die wordt gelegd 

tussen opvoedingsmsthode en conceptuele differentie. Om de redenatie van 

Harvey, Hunt en Schröder wat neer te systematiseren bekijken we de diffe-

rentiatieverschillen voor drie domeinen: (a) fysische concepten, (b) inter

persoonlijke concepten en (c) algemeen sociale concepten. 

Zo ingedeeld, blijken door opvoeding bewerkstelligde differentiatieverschillen 

met betrekking tot fysische objecten niet en voor interpersoonlijke concepten 

slechts voor zeer specifieke conceptvarianten te kunnen worden afgeleid (1.3). 

Daardoor ontstaat de vraag: moet de concreet-abstract dimensie worden 

gezien als een continuum, waarop men successieve inhoudelijke conceptuele 

stadia kan onderscheiden, zoals de auteurs aangeven, of is er sprake van 

meerdere systemen van conceptueel ordenen en geïmpliceerd gedrag, die elkaar 

niet wederzijds uitsluiten en variëren per gedragsdomein? (1.4). We geven 

een irogelijke nadere uitwerking van het laatste alternatief: de conceptuele 

systemen kan men opvatten als equivalente, maar inhoudelijk verschillende 

systemen var regels met betrekking tot reacties op interpersoonlijk gedrag 

(1.4.1). 
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Hoofdstuk 2 

Conceptuele systsnen: inhoudelijk verschillend, het functioneren 

domsxngebonden beïnvloedend, met de neerslag van ontwikkelingsstadia. 

Dat is onze mening. Hoe kunnen we deze herinterpretatie ondersteunen? 

We zoeken bij de antropologie en de cognitieve psychologie. 

1. Uit antropologisch onderzoek blijkt eveneens de damemgebondenheid 

van het concrete en abstracte functioneren (2.1). 

Maar wat betekent dan "concreet" en "abstract", zijn er structureel-cogni

tieve kenmerken mee verbonden? 

2. De begripsanschrijving die Goldstein en Scheerer (1941) van concreet 

en abstract gaven blijkt heel duidelijk te zijn: twee kwalitatief verschil

lende, elkaar niet uitsluitende, manieren cm net omgevingsstimuli om te gaan. 

In de moderne waarnemingspsychologie vinden we allerlei aan deze interpre

tatie verwante tweedelingen: globale en focale aandacht (Neisser), eiconische 

en synbolische representatie (Bruner) , integrale en separábale stumlusdimen-

sies (Gamer) , relationele en statische conceptkenmerken (Nelson) . We vatten 

al deze termen samen met de begrippen analoog en digitaal (Watzlawick, Att-

neave. Wilden). We onderscheiden ze naar de toepassing op stimuli, stimulus-

representatie en culturele codes. Achter elk van deze beide begrippen blijkt 

een onderscheiden wijze cm verschillen waar te nemen of weer te geven schuil 

te gaan. We omschrijven deze als (1) concrete differentiatie en (2) abstracte 

differentiatie. Het verschil tussen beide vormen van differentiatie ligt 

in het type ordening dat in de stimuli wordt aangebracht. Bij abstracte dif

ferentiatie is de ordening gebaseerd op geabstraheerde stunuluscomponenten 

waardoor ze kan geschieden vanuit meerdere gezichtspunten. Voorwaarde hier

voor is het onderkennen van statische stunuluskenmsrken. Effect is het con

ceptualiseren van stimulusverschillen als optelling van de geïmpliceerde 

verschillen in de stimulusconponenten. Dergelijke verschillen komen overeen 

met de kenmerken van de city-block metriek. Bij concrete differentiatie 

worden de stimuli globaal benaderd. De vaststelling van verschillen tussen 

stimuli geschiedt niet op grond van overeenkomstige elementen, maar op grond 

van de stimuli in hun totaliteit. Eén, relationeel gezichtspunt overneerst. 

Deze verschillen zouden overeen kunnen komen met de kenmerken van de eucli

dische metriek (2.2 tot 2.10). 

Dit is onze omschrijving van concreet en abstract. Aan de hand hiervan 

kan worden nagegaan of Harvey's conceptuele systemen zich inderdaad onder

scheiden in het vermogen tot abstraheren. 



19 

Hoofdstuk 3 

Hierin geven we een overzicht van de onderzoekstraditie die naar 

aanleiding van Harvey et. al.'s theorie is ontstaan. Uit dit overzicht 

blijkt dat de inhoudelijke kenmerken van de vier conceptuele systemen 

(we hebben deze onderscheiden naar mformatieverwerkingskermierken, 3.5, 

en gedragskenmerken, 3.6) op een samenhangende wijze empirisch worden 

geconstateerd. Maar geen van de onderzoekers blijkt op overtuigende 

wijze te kunnen aantonen, dat personen verschillend in de onderscheiden 

vormen van conceptueel functioneren, ook meer of minder goed differen

tiëren (tussen personen, tussen interpersoonlijke relaties, in het han

teren van begrippen, etc.). We opperen de hypothese dat het ontbreken van 

een onderscheid tussen concrete en abstracte differentiatie hieraan debet 

is. 

De wederzijdse exclusiviteit van de conceptuele systemen blijkt niet 

onderzocht. Integendeel bij het onderzoek selecteert men steeds zuivere 

"systeem representanten" uit talloze mengvormen (3.1 en 3.2). De test die 

als operationalisering voor conceptueel functioneren wordt gebruikt (T.I.B.) 

laat een toetsing van de exclusiviteit der systemen ook met toe. 

Hoofdstuk 4 

De eerste vraag die we willen onderzoeken is of de door Harvey onder

scheiden vier conceptuele systemen één latent continuum vormen. We operatio

naliseren de vier systemen middels series uitspraken (oonoeptuele systemen 

test). Voor de toetsing van de latente continuum hypothese ontbreekt ons de 

juiste techniek. Daarcm gaan we middels factoranalyse van de uitspraken na 

(a) of de vier systemen aparte factoren vormen en (b) of de relaties tussen 

deze factoren wuderzijds exclusieve verhoudingen tussen de systemen laten 

zien. Dit blijkt niet het geval te zijn. Deze uitkanst maakt de conceptie 

van een concreet-abstract continuum betwijfelbaar, omdat personen in aller

lei coitbinaties de kenmerken van meerdere systemen blijken te kunnen bezit

ten. Toch blijkt ook dat elk systeem zich van de overige onderscheidt in 

bepaalde gedragskenmerken, zoals manifeste angst, sociaal wenselijk oordelen, 

neuroticisme (4.3.1 tot 4.3.2.4), voorkeuren voor politieke opvattingen 

(4.5) en m de reactie op gedrag van rolpartners en zelfconoept (4.4). 

Ze hangen dus sanen met coherente inhoudelijke gedragstypen. Maar verschil

len deze conceptuele systemen ook in structureel cognitieve kenmerken? 
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Omdat we aan de onderzoekspersonen, waarvan we het conceptueel functioneren 

kennen, hebben gevraagd systematisch de verschillen tussen een groot aantal 

hen bekende personen aan te geven, kunnen we nagaan of de vier systemen 

zich onderscheiden in het hanteren van differentiaties. Dit blijkt, als we 

geen onderscheid tussen concrete en abstracte differentiatie maken, niet 

het geval te zijn. Hanteren we dit onderscheid wel en letten we op abstracte 

differentiatie, dan blijkt systeem 1 significant negatief en systeem 4 sig

nificant positief met abstract differentiëren samen te hangen. Maar tevens 

blijkt dat bij elk systeem het abstract te werk gaan varieert over domeinen 

van bekende en minder bekende personen en afhankelijk van de vrijheid die 

tot abstraheren wordt gelaten. Hoewel abstract te werk gaan sterker met de 

systemen 2 en 4 samenhangt dan met systeem 1, vonnen deze abstractheids-

niveau's geen oplopend continuum (4.3.3.) . 

Deze resultaten ondersteunen onze herinterpretatie van concreet en abstract 

als analoog en digitaal. Zij passen beter m een conceptie waarin de systemen 

worden opgevat als typen van samenhangende inhoudelijke gedragskenmerken 

dan in de conceptie van een "concreet - abstract continuum". 
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HOOFDSTOK I. COCUITIEVE PERS(XNLIJKHEIDSTHEORIE: HARVEY, HUNT EN 

SCHRODER (1961) CT/ER CCNCKEET EN ABSTRACT CCNCEPTUEEL 

FUNCTIONEREN. 

1.1. De optiek van Harvey et. al.'s (1961) benadering. 

In een reeks van publiJcaties vanaf het begin van de zestiger jaren 

tot heden heeft Harvey pretieren aan te tonen dat het mogelijk is cm op 

basis van struktureel cognitieve kenmerken persoonlijkheidstheoretische 

conclusies te trekken. Het meest uitvoerig is dit standpunt geformuleerd 

in het tesamen met Hunt en Schroder geschreven werk "Conceptual systems 

and personality organisation". In dit hoofdstuk zullen we deze uit 1961 

daterende theorie beschrijven en de onduidelijkheden erm naar voren 

halen. 

Harvey, Hunt en Schroder vragen zich af hoe cognitieve kenmerken stinu-

lus-respons verbindingen beïnvloeden. Zij gaan er van uit dat de wijze 

waarop een respons op een gegeven stimulus volgt wordt bepaald door de 

kenmerken van de subjectieve representatie van stimuli en responses. 

Deze subjectieve representatie kan worden voorgesteld als een systeem 

waarin stimuli en responses op grond van overeenkomst en verschil zijn 

geordend. 

Dit was wat Harvey het conceptuele systeem noemt. Het is opgebouwd uit 

concepten, die de standaarden zijn op grond waarvan overeenkomst en ver

schil van stimuli en responses wordt vastgesteld. Concepten ordenen dus 

de subjectieve representatie, zij vormen "betekenisklassen" en bepalen 

hoe afzonderlijke stimuli net specifieke responses worden verbonden. Zo 

kunnen afhankelijk van de aard en het aantal der concepten verschillende 

stimuli tot de activering van slechts één of van meer betekenisklassen 

aanleiding geven, óf kan eenzelfde stimulus tot één specifieke of tot al

ternatieve responses leiden. 

Harvey's interesse gaat vooral uit naar dit laatste. Hij veronderstelt dat 

individuen net een groter aantal verschillende, onderling verbonden, con

cepten vanuit een grotere keuzevrijheid ten opzichte van eenzelfde stimulus 

kunnen reageren. Anders gezegd, dat er een directe samenhang is tussen 



22 

de conceptuele rijkdom die aan de structuur van de subjectieve represen

tatie van de realiteit ten grondslag ligt enerzijds en de directheid 

of voorspelbaarheid van de bij een gegeven stimulus optredende responses 

anderzijds. 

Harvey zegt dit met precies in deze termen, maar maakt een cirkelende 

beweging van onschrijvingen die hier op neer keren. Zo sanengevat maken 

wij daar uit op dat de relatie die Harvey legt tussen conceptible struc

tuur en gedrag als volgt kan worden weergegeven. 

Gegeven eenzelfde stimulus wordt de kans op één bepaalde respons groter 

naarmate er minder oonoepten aan het subjectieve representatieschema ten 

grondslag liggen. Deze kans wordt kleiner naarmate er meer concepten aan

wezig zijn. Als er veel concepten zijn, dan hoort bij eenzelfde stimulus 

met alleen een groter response repertoire met lagere waarschijnlijkheden 

dan bij een geringer aantal concepten, maar het response repertoire omvat, 

omdat liet onvangrijker is, logischerwijze ook deels inhoudelijk andere 

responses (zie figuur 1). 

Figuur 1: Verschil in stlmulus-respons matrix bij meer of minder concepten 

m het subjectieve representatieschema (in de cellen staan 

hypothetische responswaarschijnlijkheden). 

A. Weinig concepten B. Veel conoepten 

1 

«2 

\ 

.00 

.10 

.80 

.00 

.15 

.70 

.00 

.00 

.30 

.40 

.30 

.00 

.10 

.15 

.00 

.17 

Als bij eenzelfde stimulus een kleine range van responses behoort met hoge 

waarschijnlijkheden, dan houdt dat in dat de betreffende persoon geneigd is 

bij een aantal herhalingen van dezelfde stimulus ongeveer dezelfde respons 

te geven. Er is hier sprake van een zeer voorspelbare reactie. Bestaat er 
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daarentegen bij eenzelfde stunulus een grote range van responses met 

elk lage waarschijnlijkheden, dan zou men kunnen zeggen, dat er m dit 

geval geen geprononceerde persoonlijkheidstrekken aanwezig zijn die ge

activeerd worden door deze stimulus, zij genereert geen sterk voorspel

bare reacties. Indien deze kenmerken nu m e t alleen gelden voor één sti

mulus, maar zich voordoen over de gehele matrix, dus ofwel enkele zeer 

hoge waarschijnlijkheden en de overige uiterst laag of nul, Sfwel zeer 

veel lage waarschijnlijkheden en enkele slechts nul m de matrix als 

geheel, dan krijgen we hiermee een beeld van de relatie tussen struc

tureel-cognitieve kenmerken (het conceptuele netwerk) en het voorkcmen 

van persoonlijkheidstrekken of gedragsdisposities. 

Verderop zullen we nagaan of Harvey nader kan aangeven welke trekken 

of disposities samenhangen met structurele kenmerken van conceptuele 

systemen. 

Voorlopig is het voldoende te signaleren dat Harvey ervan uitgaat dat 

er een samenhang tussen de structuur vein het conceptuele systeem en de 

inhoud van de disposities bestaat. Hij ziet het gedrag niet als een 

serie van directe verbindingen tussen stimuli en responses, maar als 

de uitkomst van een specifiek soort stimulusverwerking door het concep

tuele systeem. Zijn theorie ligt hiermee halfweg tussen oudere behavioris

tische concepties en recente theorieën over conceptuele systemen, zoals 

die vooral in de psycholinguïstiek worden gehanteerd (Schänk, 1972, 1975; 

zie Kenpen, 1975). 

We spraken over structurele kenmerken van cognitieve of conceptuele syste

men. Deze kenmerken blijven met beperkt tot het aantal concepten. Het con

ceptuele systeem kan variëren m irate van differentiatie, articulatie en 

integratie. 

Harvey gaat ervan uit dat de structurele kenmerken van cognitieve systemen 

samenhangen met voorkeuren voor het kiezen van inhoudelijke betekeniscate

gorieën en dat deze op hun beurt predisponeren tot specifieke gedragingen. 

Hij beschouwt deze structurele én inhoudelijke karakteristieken als geïn-

terrelateerde aspecten van conceptuele systemsn (1961, 259). Zijn theorie 
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is een cognitieve persoonlijkheidstheorie. De term "conceptueel systean" 

geeft de verbinding aan tussen de formele en de inhoudelijke kenmerken. 

Nog enkele nadere bepalingen van deze theorie. Ten eerste veronderstelt 

Harvey dat de diverse cognitieve ordeningsschema's in een specifieke volg

orde worden geleerd en ten tweede, dat het aantal en de aard van deze 

schana's of ordeningsdimensies bepalen of er van psychologische trekken 

gesproken kan worden. 

Harvey gaat ervan uit dat m principe steeds nieuwe ordeningsdimensies 

aan de bestaande worden toegevoegd, afhankelijk van stimulans hiertoe uit 

de cmgeving. Maar bepaalde dimensies kunnen pas worden ontdekt nadat voor

afgaande dimensies m het gedrag hanteerbaar zijn. Harvey vat ontwikkeling 

dus op als progressieve differentiatie, een uitgangspunt dat vergelijkbaar 

is met dat van Lann en Piaget (Bien, 1971, 186) . Stopt het leren diffe

rentiëren, dan vindt fixatie plaats in het bereikte stadium. Bij elk sta

dium is een bepaald soort leersituatie optimaal en elk stadium predisponeert 

zcwel bij doorgang als bij fixatie tot een kenmerkende gevoeligheid voor 

inhoudelijk bepaalde stimuli. Naarmate er fixatie in een vroegtijdiger sta

dium plaatsvindt, afhankelijk van de leersituatie, is er een geringere 

variatie en flexibiliteit in hanteerbare conceptuele betekenisdimensies 

en een sterkere trékken-configuratie in het gedrag. Een dergelijk concep

tueel systeem heet "concreet". Naarmate differentiatie, articulatie en 

integratie toenemen is het conceptuele systeem abstracter (Harvey, 1961, 22). 

Bij meer abstract conceptueel functioneren is het gedrag situatiegevoeliger, 

in die zin dat situationele aspecten beter worden onderscheiden en in het 

gedrag worden verwerkt. Als we differentiatie, articulatie en integratie 

samenvatten met de term cognitieve complexiteit, dan kunnen we zeggen dat 

deze conplexiteit in successieve stadia toeneemt en tot verschillende, in 

typische op de leersituatie gelijkende omgevingssituaties activeerbare 

betekenisdimensies leidt. Deze dimensies stellen dan meer of minder sterke 

grenzen aan de gedragsalternatieven. 

In Harvey's conceptie is de leersituatie in de vroege jeugd doorslaggevend 

voor het niveau van conceptuele ontwikkeling dat wordt bereikt. Fixatie in 

een van de stadia werkt door op het latere functioneren. Deze determinatie 

is gegeneraliseerd voor het gehele cognitieve systeem. Nochtans kunnen er 

leereffect-verschillen zijn per gedragsdomein. Ook wordt in veel nieuwe 
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situaties de primaire conceptuele ontwikkelingsgang deels herhaald, 

gebonden aan de grenzen van de aanwezige conceptuele kenmerken. Harvey 

verwacht dat de struktuur van het conceptuele systeem tot uitmg zal 

komen in de aard van de gehanteerde waarden, normen, verwachtingen en 

holdingen. Het conceptuele systeem "is" een psychologische ordening van 

de sociale realiteit. 

Deze theorie is veel onvattend. Dit heeft voor- en nadelen. De kennis 

over de ontwikkeling van cognitieve structuren die van belang zijn voor 

het sociale interpersoonlijke gedrag, is nog beperkt. Gewoonlijk wordt 

aangenomen dat er een voortgaande cognitieve differentiatie van de (sociale) 

omgeving plaatsvindt en dat het gedrag parallel hieraan een grotere variatie

breedte gaat vertonen. Naast Harvey hanteren Witkm (1962) en Foa (1974) 

bijvoorbeeld een dergelijk differentiatieparadigma. Cognitieve ccmplexi-

teit is wat beter uitgewerkt. Hier zijn vele benaderingen. Bannister (1962) 

en Bieri (1966), evenals Harvey voortbouwend op Kelly's "Psychology of per

sonal constructs" (1955), letten sterk op differentiatie. Sonmige cognitieve 

stijl studies (bijvoorbeeld Sloane, 1963) letten meer op articulatie. 

Bij Harvey (1961, 1967) en bij Schroder, Driver en Streufert (1967) krijgt 

ook cognitieve integratie een zwaar accent (Warr, 1969). 

We zullen Harvey's theorie (1961) op enkele punten nader bekijken. Eerst 

zullen we nagaan wat nu precies onder concept en conoeptueel systeem wordt 

verstaan. Dan bekijken we de indeling van leersituaties en vervolgens het 

systean van persoonlijkheidskenmerken, dus het verband dat Harvey legt tussen 

structureel-cognitieve kenmerken en inhoudelijke disposities. Een volledige 

weergave van Harvey et. al.'s (1961) theorie wordt niet nagestreefd. Hier

voor zij verwezen naar Harvey (1961, 1965a, 1966, 1967, 1975) en naar de 

samenvattingen van Zajonc (1968, 333-335), Pervin (1970, 372-374), Schalken 

(1974, 108-139), Osteil (1974, 31-47) en Mcöaughran (1962). 
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1.2. Concept en conceptueel systeem. 

1.2.1. Weergave van de grondbegrippen. 

Harvey (1961, 1) gaat ervan uit dat het individu de informatie uit 

de ongeving m eenheden opdeelt en deze organiseert in betekemsdragende 

patronen. Evaluatieve standaarden beïnvloeden de organisatie van deze pa

tronen. Deze evaluatieve voorkeuren zijn concepten. 

a. De funktie van concepten. 

Een concept is een ordenuigssysteem dat medieert tussen de binnenkcmende 

orgevingsmformatie en de naar buiten tredende reactie. Het is een catego

riserend schema, waarmee de binnenkcmende stimuli worden gecodeerd en ge

ëvalueerd voordat zij lelden tot een respons. Harvey verwijst naar de 

overeenkomst tussen zijn begrip "concept" en Sherif en Cantril's (1947) 

"judgemental baseline" en Helson's (1947) "adaptation level". Eenmaal aan

wezig, werkt het concept als een filter of zeef "through which uipinging 

events are screened, gauged and evaluated" (1961, 2). Het concept vernie

tigt selectief informatie en "construeert" de psychologische en sociale 

individuele werkelijkheid. Op deze wijze definieert het de positieve of 

negatieve kwaliteit van een gebeortenis en de daarmee corresponderende 

emoties (1961, 2). Concepten vervullen de functie het organisme aan te 

passen aan de ongeving. Uitgaande van de concepten kan men begrijpen "how 

the individual relates to objects through modes of subject-object connec

tedness that are presumably independent of the content or nature of the 

object" (Harvey, 1961, 1). 

Hier schuilt het verschil tussen het begrip "concept" en het begrip 

"attitude"; bij het begrip "concept" kan worden geabstraheerd van de in

houdelijke componenten. De functie van concepten kan worden bestudeerd door 

na te gaan wat de structuur is van het conceptuele systeem dat ten grond

slag ligt aan de evaluerende oriëntaties ten opzichte van de realiteit 

(Harvey, 1961, 2). 

b. Structurele conceptkenmerken. 

De belangrijkste structurele verschillen in conceptuele systemen zijn samen 

te vatten onder het polaire label "concreet-abstract". Naarmate de concep

tuele structuur meer concreet is zijn de conceptualiseringen sterker gebon-
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den aan de fysische kenmerken van de activerende stimulus. In dit geval 

is de "mediated link between input and output more fixed" (1961, 3) . 

De respons heeft minder speelruimte. Bij een meer abstracte conceptuele 

structuur is er een groter vermogen cm, wat Bruner (1957) noemt, boven 

de gegeven informatie uit te stijgen. De emotionele en gedragsreactie 

op bevestiging of aantasting van bestaande conceptuele standaarden is dan 

respectievelijk minder hevig en minder geconditioneerd (1961, 3). We zagen 

al eerder dat de termen "concreet en abstract" nader gedefinieerd werden 

in termen als differentiatie, articulatie en integratie. Een operationa

liseerbare nadere definitie van deze termen is bij Harvey afwezig. 

с Progressieve ontwikkeling. 

De ontwikkeling van het conceptuele systeem loopt van neer concreet naar 

meer abstract (vgl. Lewin, 1951, Piaget, 1936) . Dit houdt in dat er een 

ccnpilatie is van alternatieve concepten of schena's on met dezelfde sti

mili απ te gaan. Dit betekent volgens Harvey (1961, 4) dat er een pro

gressieve ontwikkeling is m de richting van een meer "relativistische" en 

minder "stereotype" ordening van de realiteit. Ruimtelijk voorgesteld is 

de representatie van de werkelijkheid dan meer multidimensioneel en ccmplex 

"rather than in terms of bifurcated black-white categories" (1961, 4). 

Uit deze orschrijvingen blijkt impliciet dat de concreet-abstract dimensie 

met van toepassing is op afzonderlijke concepten maar betrekking heeft 

op het aantal functioneel equivalente en ccnbineerbare concepten "per sti-

nulus". Een meer abstracte conceptualisering impliceert tevens een grotere 

afstand tussen waargencmene en representatie: de stimulus wordt gezien als 

een specifieke conbinatie van meer algemene kenmerken. Daardoor kan de reac

tie op de stimulus volgens Harvey ook minder "autanatisch" of "stirmlus-

gebonden" verlopen (Harvey, 1961, 25). Progressieve ontwikkeling betekent 

volgens Harvey (1961, 4) cm deze reden dat het individu aan zijn eigen ge

drag een causale invloed op de externe gebeurtenissen attribueert (vgl. 

Rotter's "internal control of behaviour", 1962). 

d. Abstractheid en cognitieve complexiteit. 

Harvey omschrijft een concept als een categorie die varieert in "definìtive-

ness and breath along sane specifiable dimension (hot-cold, good-bad, etc.)", 

(1961, 10), dat wil zeggen variërend in helderheid (vermogen om differentia-
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ties en articulaties aan te brengen, dat wil zeggen verschil aan te geven 

tussen stimuli in termen van verschillende kenmerken of m termen van een

zelfde kenmerk) en inclusiviteit (vgl. Pettigrew, 1958). Hl] anschrijft 

abstractheid als het simultaan kunnen hanteren van meerdere categorieën, 

bij eenzelfde stimulus. We kunnen ons afvragen of er verschil is tussen 

abstractheid en cognitieve caiplexiteit (Bieri, 1966). Volgens Harvey is 

er echter een verschil. Hij wijst op een structureel kenmerk dat door 

Bieri te wemig is benadrukt (zie Zimring, 1971, Langley, 1971 en Foa, 

1974, 27), namelijk dat differentiatie kan plaatsvinden op een geïsoleerde 

en geccmpartimentaliseerde manier, dus zonder integratie. Van abstract

heid is alleen sprake als de differentiaties en articulaties die met be

trekking tot de realiteit worden aangebracht op een hoger niveau ook weer 

worden geïntegreerd, dat wil zeggen als verschillen en nuances ingebed 

kunnen vrorden in overeenkomsten van een algemener niveau: de "placement 

of articulated parts in interrelatedness" (1961, 22). Abstractheid is het 

eindproduct (stadium of niveau) van de processen differentiatie en inte

gratie: "The level of abstractness ... represents the how of differentiation 

and integration ..." (1961, 22). De mate van abstractheid geeft aan welke 

cognitieve dimensies gedifferentieerd en geïntegreerd zijn. 

e. Concreetheid-abstractheid en persoonlijkheidskenmerken. 

We laten de inhoudelijke stadiun-dimensies van de conceptuele ontwikkeling 

nog even terzijde. Harvey voegt deze namelijk zelf in, terwijl de dimensie 

concreet-abstract door hem wordt overgencmsn uit de klassieke studie van 

Goldstein en Scheerer (1941). De patiënten die door Goldstein "concreet" 

werden genoemd bleken slecht in staat relaties van waargenomen objecten 

te abstraheren en deze relaties onderling te verbinden (Harvey, 1961, 

24-25). Deze kenmerken generaliseert Harvey tot "concreet gedrag": een 

rigide afhankelijkheid van het bekende, sterker reageren op unieke kwali

teiten van objecten dan deze opvatten als representanten van abstracte 

categorieën, een grote aandacht voor details, evaluatie van objecten in 

termen van persoonlijk nut m plaats van in termen van abstracte легапегкеп, 

zoals vorm, kleur, e.d. (1961, 45). Uit deze kenmerken leidt Harvey de 

hypothese van onderlinge samenhang van een aantal afgeleide kenmerken af: 

de neiging strikt aan regels vast te houden, categorisch te denken, woord-

magie te bedrijven, te denken in termen van externe causaliteit, ritualis-
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ne, submissiviteit en ressentunent. Deze op Adorno's r'-syndrocni lij

kende kenmerken vormen de uitdrukking van de beperkingen die de concreet 

funktlonerende persoon door een "schraal" cognitief ordeningsvermogen 

worden opgelegd (1961, 46) . 

f. Conceptueel systeem en zelf. 

Het totale conceptuele systeem stelt Harvey gelijk met het zelf. Het ont

staan van het zelf veronderstelt een primaire vorm van differentiatie, 

namelijk tussen "ik" en "omjeving" (vlg. Witkin, 1962). De functie van het 

conceptuele systeem met betrekking tot de verdere ontwikkeling van het 

zelf is dubbel, enerzijds is er een tendens tot verdere zelfontplooiing 

(verdergaande differentiatie en integratie) anderzijds moet de identiteit 

van het zelf bewaard blijven (het afweren van informatie die het concep-

tuele systeem aantast) . Informatie die erg belangrijke concepten aantast 

wekt negatieve emoties op. Informatie die centrale concepten bevestigt 

wekt positieve emoties op. Zelfhandhaving en maximalisering van positieve 

emoties gaan dus hand in hand (Harvey, 1961, 6). 

g. Structurele systeemkenmerken. 

Het conceptuele systeem wordt door Harvey gedefinieerd aan de hand van 

vier structurele kenmerken die een nadere omschrijving zijn van de begrippen 

differentiatie, articulatie en integratie. Het eerste kenmerk betreft de 

afzonderlijke concepten van het systeem en met name hun onderlinge grenzen: 

helderheid versus anbiguiteit van de concepten (1961, 75). Daar helderheid 

betrekking heeft op de doordringbaarheid van interconceptuele grenzen (vlg. 

Foa, 1974, 30) is dit begrip verbonden met differentiatie en articulatie. 

Het tweede kenmerk geeft aan in hoeverre concepten onderling zijn verbonden 

of deelverzamelingen van concepten samenhangen: ccmpartimentalisering versus 

geïnterrelateerdheid, een andere tem voor geïntegreerdheid. Een derde ken

merk van het totale systeem is de verhouding tussen centraliteit en opper

vlakkigheid van subsystemen. Meer centrale subsystemen hebben een sterkere 

invloed op het totale systeem en op het gedrag dan meer perifere subsyste

men. Aantasting of bevestiging van centrale concepten roept een sterke 

emotionele reactie op (1961, 75). Vergaande aantasting van centrale con-

Eenzelfde dubbele functionele karakteristiek kent Rokeach aan het opvattingen
systeem (equivalent aan conceptueel systeem) toe (1960, 33). 
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oepten is desastreus voor de identiteit van de persoon of leidt tot 

ingrijpende conceptuele reorganisaties. Centraliteit hangt samen met 

ge'interrelateerdheid, ondat oentrale concepten alleen invloed kunnen 

hebben op andere conceptuele regio's als ze ermee verbonden zijn. 

Centrale concepten of systemen van centrale en bijbehorende perifere 

concepten kunnen wel onderling gecaipartimentaliseerd zijn. Een vierde 

kenmerk door Harvey (1961, 76) genoard is openheid versus geslotenheid 

van het systeem. Dit kenmerk is eigenlijk meer een samenvattend begrip 

dan een additionele structurele karakteristiek. Openheid is een functie 

van centraliteit en dus geen onafhankelijk kenmerk (1961, 76). Het ver

wijst naar "the receptivity of the system to external events or to varied 

interpretations of the situation" (1961, 76). 

Onzes inziens valt de open-gesloten dimensie samen met de abstract-concreet 

dimensie . Harvey veronderstelt een directe relatie tussen de mate van 

abstractheid van conceptuele systemen en de genoemde structurele kenmerken 

(1961, 76). Concreet functioneren geschiedt op basis van ambigue en ge-

ccmpartimentaliseerde concepten. Een abstract conceptueel systeem is sterk 

gedifferentieerd en goed geïntegreerd. Bij abstract functioneren wordt 

voldoende informatie toegelaten cm steeds nieuwe conceptuele differentia

ties en verbindingen aan te brengen. Ctndat bij een abstract systeem rreer 

concepten met meer verbindingslijnen bestaan, zal geen enkel afzonderlijk 

concept erg centraal staan. Bij concrete systemen zullen meer centrale 

concepten aanwezig zijn (1961, 77) 

1.2.2. Onduidelijkheden. 

Harvey presenteert zijn theorie met als een definitief geheel. Hij gaat 

ervan uit dat wel zal blijken wat er houdbaar aan is en wat niet. We zullen 

enkele punten noemen die tot nu toe onduidelijk zijn: (a) de begrippen-

cmschrijvingen, (b) de definiëring van "concreet" als "stunulusbound" en (c) 

de verbinding van concreet functioneren en het hanteren van stereotypen 

of vooroordelen. 

Terecht hanteert ode Pokeach (1960, 55) de mate van openheid als een 
overkoepelend begrip. 
Bij andere auteurs vinden we dezelfde structurele begrippen terug. Pokeach 
en Zajonc spreken van "differentiatie" (helderheid) en "isolatie" of 
"unity" (integratie) als kenmerken (Rokeach, 1960, 36-39; Zajonc, 1960, 
159-160). Rokeach en Scott gebruiken "centraliteit" (Scott, 1963, 282) 
in dezelfde betekenis als Harvey. 



31 

a. Het niveau van ae variabelen. 

Het structureel-cognitieve paradigma dat aan het einde van de vijftiger 

jaren in zwang kwam was volgens Scott (1963, 267) gebaseerd op 4 navol

gende assumpties. Ten eerste dat de inhoud van de ervaring in structu

rele patronen is georganiseerd waaraan elk inhoudelijk element zijn be

tekenis ontleent. 

Ten tweede dat de manier waarop iedere nieuwe ervaring wordt geïnter

preteerd en verwerkt afhangt van de kenmerken van de reeds bestaande 

cognitieve structuur. Ten derde dat de eindeloze inhoudelijke variatie 

aan cognities samengevat kan worden m enkele structurele termen op 

grond waarvan psychologische processen kunnen worden beschreven. En ten 

vierde dat de inhoud der cognities afhangt van sociale normen en der

gelijke en dus met goed kan worden voorspeld vanuit een persoonlijk

heidstheorie. De inhoud kan cm vele redenen niet discrimineren tussen 

individuen en is per individu mogelijk sterk variabel in de tijd. De 

structuur der cognities zou daarentegen meer permanent, organisme-

specifiek en invariant over situaties zijn en dientengevolge beter 

dan inhoudelijke kenmerken als uitgangspunt kunnen dienen voor persoon-

lijkheidsdescripties. De ironie wil echter, zegt Scott, dat geen van 

deze assumpties empirisch is onderzocht. Dat wil niet zeggen dat daarcm 

structurele begrippen onzinnig zouden zijn. Maar het noopt wel tot een 

strakke definiëring van deze begrippen, zodanig dat (1) ze onderscheiden 

zijn van inhoudelijke kenmerken, (Scott (1969) is hier zelf goed in ge-

slaagd) , (2) elk structureel elemsnt zodanig is gespecificeerd dat be

kend is op welk niveau van analyse het ligt, (3) ze andere gedragsvoor-

spellingen mogelijk maken dan inhoudelijke concepten doen, (4) elk 

structureel kenmerk afzonderlijk empirisch vaststelbaar is aan de hand 

van de bijbehorende gedragsregelmatigheden, (5) elk structureel kenmerk 

andere dan inhoudelijke empirische referenten bezit (Scott, 1963, 267). 

In zijn termen zijn concepten van objecten representeerbaar als punten 
in een multidimensionele ruimte. De dimensies zijn meer of minder sterk 
intern gedifferentieerde attributen. De mate van gelijkheid tussen attri
buten wordt in dit model aangegeven door de cosinus van de hoek tussen 
de dimensies. Differentiatie tussen concepten hangt af van de dimensio
naliteit van de cognitieve ruimte en van de articulatie van de diverse 
attributen daarin. Dimensionaliteit wordt gedefinieerd als het aantal 
dimensies van de ruinte die door de attributen, behorend bij een bepaald 
conceptueel dauern, wordt gevormd. De articulatie van een attribuut is 
het aantal betrouwbare onderscheidingen dat iemand tussen objecten op 
grond van het attribuut kan aanbrengen. Centraliteit van een attribuut is 
gelijk aan de proportie van concepten die projecties op het attribuut 
hebben. Onder integratie vallen volgens Scott neerdere structurele ken
merken: centralisatie, conceptvergelijkbaarheid, affectieve balans, en af
fectief -evaluatieve consistentie. Deze kenmerken hangen alle samen met de 
ПЭТ ЭРПЧГ-НЛППРІ ι nkhpid van attributen nv<=r mnnpnten (Scott, 1969, 262, 2631 . 
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We zullen Harvey's begrippen met aan al deze criteria toetsen. Enkele 

voorbeelden, betrekking hebbend op de operationalisering van de begrippen 

en op de onduidelijkheid van het niveau van analyse waarop de begrippen 

worden toegepast, maken de problemen voldoende duidelijk. 

We netren het begrip integratie. Men kan dit op meerdere manieren 

proberen te operationaliseren, bijvoorbeeld meer als een systeemvariabele 

of meer als een procesvariabele. Harvey kiest, bij het enige onderzoek 

waarin dit begrip na 1961 ter sprake kant, zonder verdere theoretische 

uitwerking, voor een operationalisatie als systeemvariabele. Integratie 

is in dat onderzoek een sterke onderlinge samenhang in de evaluatie van 

objecten op verschillende attributen (Harvey, Wyer en Hautalucma, 1963, 

12). Ook Schroder (1967) kiest voor een operationalisatie als systeem-

kenmerk, hij geeft inhoudsanalytische criteria voor de vaststelling van 

de mate van integratie die blijkt uit een "zinaanvul'^test (Paragraph 

Completion Test; Schröder, 1971, 257). Langley (1971) meet integratie, 

ook als systeemkenmerk, middels de Reptest. Ermerich, Goldman en Shore 

daarentegen meten differentiatieverschillen tussen bepaalde categorieën, 

bijvoorbeeld "ouders" en "leeftijdgenoten", tussen verschillende leef

tijdsfasen, om de mate van integratie vast te stellen. Deze aanpak let 

op het verloop van processen. Concreter nog is de procesbenadering als 

men persenen ongelijksoortige elementen daadwerkelijk laat integreren, 

zoals Asch (1950) doet, als hij de opdracht geeft on aan de hand van 

gegeven kenmerken een hypothetische persoon te beschrijven. 

Het is namelijk de vraag of integratie als procesvariabele en als systeem

variabele direct samenhangen. Illustratief voor dit probleem is een studie 

van Wyer (1964). Wyer vat evenals Harvey de nate van integratie van een 

bepaald cognitief domein op als de geinterrelateerdheid van de concepten 

of attributen van dit dcmein. Geinterrelateerdheid oetekent dan dat een 

bepaald concept in voorafgaande ervaringen steeds werd geïmpliceerd bij 

het voorkemen van een ander concept. Bijvoorbeeld "rode bloem" is gere

lateerd aan klaproos als alle klaprozen die iemand ooit gezien heeft 

"rood" en "bloen" zijn. Het omgekeerde geldt niet, want niet alle rode 

bloenen, ooit gezien, hoeven klaprozen te zijn. Wyer veronderstelde nu, 

dat een cognitief dcmein geïntegreerder is naarmate het aantal attribuut-

verzamelingen waaruit een bepaala concept kan worden afgeleid groter is. 
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Toen hij echter integratie volgens deze regel operationaliseerde en de 

zo verkregen maat correleerde net een door Asch (1950) ontwikkelde maat 

die het vermogen cm op zinvolle wijze concepten te integreren aangeeft 

(toegepast op hetzelfde domein), bleek er nauwelijks of geen correlatie 

tussen beide maten aanwezig . Hij concludeert daaruit, dat structurele 

kenmerken die een aanwezige toestand van een bepaald cognitief domein 

weergeven niet,noodzakelijk het vermogen insluiten cm de processen die 

voor het bereiken van deze toestand zijn vereist,ook te kunnen hanteren 

(1964, 506). 

Dit onderstreept de noodzaak van een precíese, empirisch hanteer

bare oraschrijvmg van zo'n begrip als integratie. Bij Harvey blijven 

meerdere interpretatiemogelijkheden open staan. 

Een andere onduidelijkneid ligt in de relatie tussen structurele kenmer

ken. Is bijvoorbeeld integratie het ontbreken van differentiatie of 

impliceert integratie dat de betrokken concepten voorheen (proces) of 

op een lager niveau (systeem) juist zijn gedifferentieerd? Harvey haalt 

de beide begrippen uit elkaar. Differentiatie is helderheid, het ontbreken 

van differentiatie heet ambiguïteit. Integratie is geïnterrelateerdheid, 

het ontbreken ervan heeft de naam coipartimentalisering. Differentiatie 

moet dus welhaast een kenirerk van afzonderlijxe concepten zijn en inte

gratie een kenmerk van conceptuele subsystemen. Dit wordt door Harvey 

echter met expliciet gesteld. Dan nog zou het de vraag zijn of zo'n een

voudig onderscheid voldoende duidelijk maakt. Een voorbeeld. Ik kan naar 

aanleiding van zowel een boos gezicht als van een teleurgesteld gezicht 

denken dat iemand me niet neg. Er is dan geen differentiatie tussen de 

stimuli "boos" en "teleurgesteld". Maar het geactiveerde concept veronder

stelt differentiaties tussen mijzelf en de ander als actor en als object 

van actie, differentiaties binnen de richting van de boodschap en tussen 

bijvoorbeeld sympathie, waardering, hulp, enzovoort. Denk ik daarentegen 

Het domein betrof de waarneming en evaluatie van mensen. De berekening 
van de integratiemaat gaat volgens het principe van dit voorbeeld: er 
zijn drie attribuutverzamelmgen gegeven, bijvoorbeeld A1B2C2, A2B2C1 
en A1B1C2. Attriouut B2 kan afgeleid worden van de aanwezigheid van A2 
of Cl, maar B2 kan niet afgeleid worden van Al of C2, want in die com
binatie komt ook BI voor. Om B2 af te lelden kunnen dus 2 sets worden 
gebruikt, voor BI slechts één. 
De maat var Asch betreft het beschrijven van hypothetische personen aan 
de hand van een gegeven set attributen. 
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dat die persoon me nag noch waardeert, dan ontbreekt een van deze ver

onderstelde differentiaties, tenzij een ander concept, bijvoorbeeld 

"iemand die je m e t mag, kan je ook m e t waarderen" hier voor de in

tegrerende schakel zorgt. 

Er moet dus kennelijk vrorden gelet op het hele netwerk van concepten, 

waarbinnen het geactiveerde concept een plaats inneemt. 

Ik kan ook bij een boos gezicht denken dat iemand me niet mag en bij 

een teleurgesteld gezicht dat iemand zich ongelukkig voelt. De stimuli 

worden dan gedifferentieerd, bijvoorbeeld op grond van een additionele 

conceptuele differentiatie tussen verschillen in gezichtspunt. Toch kan 

bij deze laatste differentiatie ook wser een voorbeeld worden bedacht 

waarbij de stumli met worden gedifferentieerd. Namelijk als ik bij een 

boos en teleurgesteld gezicht denk "ik moet vriendelijk tegen hem zijn". 

Gezichtspuntdifferentiatie garandeert dus met dat de betreffende stimu-

lusdifferentiatie plaatsvindt. Dit kan veroorzaakt worden doordat er 

weer integrerende schakels m het betreffende conceptuele netwerk liggen, 

zoals "boos en teleurgesteld betekent dat iemand zich ongelukkig voelt en 

als iemand ongelukkig is, moet je aardig zijn". 

In deze conceptuele regels liggen zeer waarschijnlijk allerlei sociale 

normen verborgen. Deze inhoudelijke componenten zullen dus ook sterk wor

den bepaald door de structurele kenmerken van conceptuele netwerken. 

un deze relaties te ontdekken, zal een onderscheid tussen de diverse con

ceptuele niveau's waarbinnen bepaalde structurele kenmerken optreden 

noodzakelijk zijn. Deze mveau's zullen hierarchisch moeten vrorden geordend, 

bijvoorbeeld gaande van de stimulusdunensies naar de stimili, naar de ge

activeerde concepten, het omliggende netwerk, het subsysteem en het totale 

conceptuele systeem. Men krijgt dan micro-analyses van conceptuele orde

ningen, met een specificatie van het niveau waarop structurele kemerken 

werken. De "conceptual dependency" theorie van Schänk (1973) zou men 

hiervoor als voorbeeld kunnen nenen. 

In Harvey's theorie ontbreekt tot op heden de systematiek die nodig 

is voor een dergelijke benadering van sociale cognities. De structurele 

begrippen missen daardoor veel aan duidelijkheid en analytische waarde. 

De omschrijving van de concreet-abstractdimensie, die een samenvatting 

vormt van de structurele kenmerken en dient als ordeningsprincipe voor 

verschillende soorten conceptuele systemen, mist hierdoor de noodzakelijke 

helderheid. 
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b. De gelijkstelling van "concreet" en "stimulusbound". 

Het concept is een verbinding tussen subject en object. Naarmate het 

informatie ontvangende subject muider in staat blijkt cm van de fysische 

kenmerken van de stimali te abstraheren, is het veronderstelde concep

tuele systeem meer concreet (1961, 25). Harvey bedoelt dat een concreet 

functionerend individu weinig afleidingen zal maken op grond van de ver

kregen informatie, geen relaties tussen objecten en gebeurtenissen legt, 

weinig of geen abstracte categorieën gebruikt. Het doet ons denken aan 

Luria (1971) die aan nog niet door de logica van de collectivisatie aan

getaste Russische boeren een syllogisme voorlegde: "In het noorden waar 

het hele jaar sneeuw ligt zijn de beren wit. Het dorp (Pjnedeprowitz) 

ligt in het noorden. Zijn de beren in dat dorp wit of niet?" Het syllo

gisme was met verbonden met directe ervaring en er waren boeren die 

zeiden: "Luister eens, ik ben daar nooit geweest en ik weet niet wat voor 

soort beren daar zijn". Het is de vraag of zo'η boer niet in staat was 

logische afleidingen te maken 6f dat zijn vermogen tot logische redenaties 

beperkt was tot zijn dagelijkse ervaringsgebied. In dat laatste geval 

is de vraag waar het on gaat of de boer een vraag van een syllogisme kan 

onderscheiden, ongeacht zijn directe reactie. 

Kan hij het onderscheid maken, dan is hij in staat ctn eenzelfde sti

mulus op meer manieren te ordenen en kan hij kiezen uit verschillende 

soorten reacties. Zo niet, dan zou men kunnen spreken van "stimulusgebon-

denheid". 

Maar uit dit voorbeeld blijkt dat de fysische kenmerken van de stimulus 

niet van belang zijn. Van belang is de keuzemogelijkheid uit meerdere 

reactiewijzen bij een bepaalde stuiulus. Dit is afhankelijk van de mate 

waarin de stimulusconfiguratie m het subjectieve representatieschema is 

gedifferentieerd en geïntegreerd. Met betrekking tot sociale stimuli voegt 

de tem "stimulusbound" dus niets toe aan de gegeven omschrijving van 

"concreet". 

с Vooroordeel tegenover relativisme. 

Abstract functioneren wordt gekenmerkt door het kunnen hanteren van alter

natieve concepten met betrekking tot dezelfde stimuli, het hanteren van 

cdtplexe en neer-dimensionele conceptsystemen, het ordenen van de wereld 

op een meer relativistische wijze. Concreet functioneren impliceert 



36 

weinige en gefixeerde ooncepten, absolutistische ordeningen en zwart

wit denken, dus bevooroordeeld denken. 

Bekijken we deze uitspraak van Harvey, Hunt en Schröder, dan valt het 

volgende op. 

Op de eerste plaats moet zwart-wit denken onderscheiden worden van mmder 

complex denken. Het eerste betreft een afzonderlijke conceptuele dimensie, 

dus articulatie, het tweede betreft het aantal dimensies of concepten. 

Zwart-wit denken is dus theoretisch mogelijk bij grote zowel als bij 

geringe conceptuele complexiteit. 

Voorts blijkt dat "alternatieve concepten" en "relativisme" bij Harvey 

direct samenhangen. Het is echter de vraag of dimensioneel complexere con

ceptualiseringen noodzakelijkerwijze relativistischer moeten zijr dan wei

nig ccmplexe conceptualiseringen. Relativisme betreft de zekerheid van de 

categorisering en kan variëren binnen een gegeven mate van complexiteit. 

De "enerzijds dit, anderzijds dat" categorisering (multipele alternatives) 

duidt waarschijnlijk meer op een gebrek aan integratie van de bestaande 

dimensies dan op ccmplexiteit of meer-dunensionaliteit. Onvoldoende inte

gratie verwijst eerder naar de concreet-pool, dan naar abstractheid. 

Voorzover "alternatieve concepten" niet samenvalt iret de zekerheid van cate

gorisering, mag het niet gelijkgesteld worden net complexiteit, omdat het 

eerder een dynamisch cognitief kenmerk is, wijzend op flexibiliteit van 

conceptualisering dan een structureel kenmerk. De relatie tussen beide 

kenmerken is niet duidelijk (Wyer, 1964). 

Hier manifesteert zich deels hetzelfde probleem als bij de opmerking over 

het analyse-niveau: het is niet mogelijk deze nadere kenmerken van net 

conceptueel systeem precies aan te geven zonder voor eer bepaald niveau 

van analyse te kiezen. 

Eenzelfde probleem doet zich voor als er wordt gesproken over de relatie 

tussen concreetheid en vooroordeel. Een vooroordeel is een generaliserend 

eenzijdig oordeel over een bepaalde klasse van objecter.Op grond van deze 

eenzijdigheid veronderstelt Harvey dat de structuur van iet vooroorcecl 

past in de structuur van een concreet conceptueel systeem: ten opzichte 

van dezelfde "stimulus" worden weinig alternatieve concepten gehanteerd 

en gecombineerd, de conceptuele afstand ten opzichte van de onmadellijk 

waarneembare "objecf'-karaktenstieken is gering. Bezwaarlijk oij deze 
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uitspraak is dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen de structu

rele kenmerken van afzonderlijke elementen (oordelen) en van het con

ceptuele systeem in zijn geheel. Het feit dat bepaalde conceptuele 

elementen eenzijdig zijn (inhoud of structuur?) impliceert met dat het 

gehele systeem weinig complex is. Een complex systeem kan vele eenzijdige 

oordelen bevatten. De complexiteit van het systeem betreft de ordening van 

de elementen en deze ordening is bijna per definitie, ook als het voor

oordelen betreft, complex. Zo geven Sennett en Gobb (1973) bij hun in

dringende analyse van de cognitieve ordening waarop de beleving van 

sociale ongelijkheid bij Bostonse geschoolde arbeiders berust een voorbeeld 

van het raster waarbinnen racistische oordelen ontstaan (1973, 136-139). 

Het eindoordeel van de arbeiders is: negers zijn lui, oversexed en drop

outs. Dit oordeel nag eenzijdig of concreet genoemd worden, een stereo

type. Bij nadere analyse bleken echter binnen het conceptuele systeem 

van de meeste mensen de volgende verbindingen aanwezig te zijn: (1) er 

zijn veel slechte negers en weinig goede negers, (2) alle werkloze negers 

zijn slecht, (3) werkloze negers krijgen sociale uitkeringen, (4) sociale 

uitkeringen worden "verdiend" door ons als blanke arbeiders, (5) ik ontleen 

het recht on status en liefde in mijn gezin te verkrijgen aan het feit 

dat ik ze in leven houdt door te werken, (6) ik moet me onderschikken 

('niemand zijn") m de werksituatie am als persoon bestaansrecht te hebben, 

dat wil zeggen ik offer me op on ir het gezin gewaardeerd te worden, (7) 

ik ben dus "iemand" omdat ik ijverig, beheerst en nuttig ben, (8) werk

lozen zijn toch nuttig voor hun gezin ondanks het feit dat ze niet wer

ken, (9) dat kan niet, dus ze zijn slecht, lui, oversexed, etc., (10) 

de meeste werklozen zijn negers. We hebben Sennett wat gestyleerd weer

gegeven. Hier blijkt dat het zogenaamde vooroordeel met alleen de neger 

betreft (denk аат stimulus boundness), naar een relatie tussen de neger 

en de beleving van werkloosheid. Werkloosheid wordt gelijkgesteld met per

soonlijke mslukking ("slecht zijr") . Ekonomsche oorzaken worden in de 

persoon geschoven. Het vooroordeel vloeit hier niet voort uit het ont

breken van ccmplexiteit in het conceutuele raster waarbinnen het voorkomt, 

rraar uit een typische koppeling van inhoudelijke kenmerken, die bestaat 

uit net volgende syllogisme: werkloos zijn is slecht, de meeste regers 

zijn werkloos, dus zijn de meeste negers slecht. 

Zo gefoiTnileerd noet de bevooroorceeldheid worder verklaard vanuit 

de werking van sociale nomen en net vanuit de structuur van conceptuele 

systerer. 
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1.2.3. Samenvattxnq en conclusie. 

We hebben aangegeven dat de structurée1-cognitieve kenmerken die Harvey 

hanteert te glcbaal worden omschreven en te weinig zijn ingepast in een 

hierarchisch model over de opbotw en werking van het conceptuele systeem. 

Hierdoor kan een verwarring ontstaan tussen kenmerken die rechtstreeks 

lijken sairen te hangen, maar bij nader inzien tot verschillende niveau's 

van het conceptuele systeem behoren. We zagen dit bij het relativisme, 

kenmerkend voor abstracte en het vooroordeel, kenmerkend voor concrete 

systemen. Relativisme of vooroordeel blijken los te kunnen staan van de 

canplexiteit van het conceptuele systeem en deels inhoudelijk bepaald te 

zijn. De veronderstelling dat structurele en inhoudelijke cognitieve ken

merken onafhankelijk van elkaar bestudeerd kunnen worden is problematisch. 

Ten eerste ctndat een inhoudelijk element met een aantal andere elementen 

verschillende soorten van structurele relaties kan bezitten en ten tweede 

andat de structurele en inhoudelijke zijde van concepten alleen m samen

hang kunnen worden onderscheiden. Goede criteria voor dit onderscheid 

ontbreken bij Harvey's theorie. De onduidelijkheid van de structurele be

grippen hangt niet alleen samen met een onvoldoende uitgewerkt model van 

het conceptuele systeem, maar ook met een weinig gearticuleerd onderscheid 

tussen cognitieve systemen en cognitieve processen. Illustratief voor dit 

onderscheid is de studie van Gardner (1962) die aantoont dat het venrogen 

tot abstract denken en het niveau van abstractie waarop de persoon ver-

kiest te functioneren niet hoeven samen te vallen. Hieruit blijkt dat het 

kunnen kiezen voor bepaalde cognitieve processen kan behoren tot de ken

merken van een cognitief systeem, hetgeen utpliceert dat uit het func

tioneren de aard van het systeem niet kan worden afgeleid. 

1.3. Opvoedingsmethode en conceptueel functioneren. 

Harvey et. al. (1961, 113-157) maken een onderscheid tussen vier soorten 

opvoedingsmethoden, die differentieel uitwerken op het conceptuele func

tioneren. Deze opvoedingsmethoden zijn: 

1. Consistent unilaterale opvoeding: de opvoeder njkt klaarliggende con

cepten aan, hij beloont gedrag dat met het concept overeenkcmt en straft 

gedrag dat ervan afwijkt. Gevolg hiervan is dat het subject zijn eigen 
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gedrag allereerst in termen van goed of slecht leert zien (1961, 120; 

1970, 173), de opvoeder als almachtig wordt waargenomen en de geleerde 

subject-object relaties als absolute regels worden ervaren (1961, 140). 

Het interpersoonlijk gedrag wordt daardoor gekenmerkt door een vol

ledige onderschikking aan externe gedragscontrole en tendenzen on hier

tegen in verzet te koren (1961, 132). Het daardoor gekeraerkt conceptuele 

systeem wordt omschreven als "unilateraal afhankelijk" (systeem 1). 

2. Inconsistent unilaterale opvoeding: in de mate van externe controle door 

de opvoeder wijkt deze methode niet af van de eerste. Het verschil is 

dat de uitgeoefende controle moonsistent is, wisselt naar situatie en 

stetiming van de opvoeder. Er vrorden te hoge eisen aan het subject ge

steld en sympathie en belonende reacties ontbreken (1961, 128). Doordat 

afhankelijkheid wordt gestraft, vindt er differentiatie tussen opvoeder 

en subject plaats, maar op een negatieve wijze (1961, 142). Het concep

tuele systeem wordt hierdoor gekenmerkt ooor afwijzing van iedere vorm 

van externe controle en door de ontwikkeling van interne controle. Hier

tegenover staan tendenzen tot afhankelijkheid van steun of hulp. Dit con

ceptuele systeem wordt omschreven als "negatief onafhankelijk" (systeem 2; 

1961, 88). 

3. Beschermend wederzijdse opvoeding: de opvoeder anticipeert mislukkingen 

in het gedrag van het kind, maar deze worden met aan absolute criteria 

af garieten .Wel worden ze gestraft met het onttrekken van affectie. Het 

conceptuele systeem wordt hierdoor gekenmerkt door het accepteren van 

oonditionele afhankelijkheid van anderen. Daartegenover staan tendenzen 

tot de ontwikkeling van vertrouwen in de eigen autonomie (1961, 129). 

Dit wordt aangeduid als "conditionele afhankelijkheid" ofwel "systeem 3" 

(1961, 88). Een verschil met de unilaterale opvoeding is, dat geen vast

staande concepten worden overgedragen. Autoncme instrumentele activi

teiten worden aangemoedigd en beloond (1961, 120, 124). Dit geldt evenzeer 

voor de volgende opvoeding. 

4. InfontHtief wederzijdse opvoeding: hier controleert de opvoeder de cmge-

ving van het kind zodanig dat exploreergedrag tot een progressieve ont

wikkeling van vaardigheden leidt, binnen de grenzen van wat het subject 

kan. De opvoeder laat expliciet waardering blijken, maar op een informa

tieve wijze. Daardoor leert het subject zelf de consequenties van zijn 

nandelen ervaren en wordt in deze exploratieve benadering gesteund (1961, 

124, 129) . Het conceptjele systeem wordt hierdoor gekenmerkt door het 
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uitgangspunt van positieve wederzijdse afhankelijkheid, die de autono

mie benadrukt. Dit krijgt de naam "positieve onafhankelijkheid" en wordt 

aangeduid als "systean 4" (1961, 88). 

1.3.1. Kanttekeningen bij de veronderstelde opvoprhngseffecten. 

De gegeven omschrijving van de opvoedingsmethoden en hun effect op het 

conceptuele systeem is zeer suttimer. Zij doet geen recht aan de aandacht 

waarmee Harvey et.al. dit onderwerp hebben behandeld. Hoewel niet uiterst 

systematisch, geven hun teksten een gearticuleerd beeld van de relatie 

tussen opvoeding en conceptueel functioneren. 

Het zou mogelijk zijn on hun inzichten te toetsen aan de momenteel 

bestaande opvattingen over opvoeding en conceptueel functioneren. Harvey 

redeneert grotendeels in bekrachtigingstermen, men zou kunnen nagaan of 

dit consistent gebeurt (McLaughlin, 1971). De termen interne en externe 

controle spelen een grote rol, vergelijking met Rotter's sociale leer

theorie ligt dus voor de hand (Mclaughlin, 1971, 251-271; Rotter, 1962, 1966). 

Men zou de leertheoretische benadering van de conceptontwikkeling (White, 

1970) als criterium kunnen nemen, of de inzichten uit de Piaget-traditie 

(Flavell, 1970). Dit is met ons doel. 

We kunnen wel vaststellen dat de onderscheiden opvoedingsmethoden 

en hun effecten overeenkomen met de ideeën van andere auteurs. In de uni

laterale opvoeding herkent nen de autoritaire aanpak en in systeem 1 de 

autoritaire reactie (Cross, 1966). Het systeem 2 gedrag kan men zien als 

een ontwijkende reactie op alle stimuli die afhankelijkheidsimpulsen op

wekken (Maccoby en Masters, 1970, 89). In systeem 3 vinden we de confor

mistische effecten terug, die bijvoorbeeld door Bronfenbrenner (1974, 74) 

worden genoemd als gevolg van zowel de "love-oriented" techniek die de 

opvoeding in Amerikaanse gezinnen kenmerkt, als van de bestraffing met 

verlies van groepsbijval die in Russische kindercollectieven wordt ge

hanteerd. 

Het uitgangspunt dat de cognitieve cortplexiteit in de kinderjaren 

toeneemt (Signell, 1966; kinderen tussen 9 en 16) en afhankelijk is van 

de externe controle in de opvoeding, kan enpinsch worden ondersteund 

(Sechrest en Jackson, 1961). 
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1.3.2. Alternatieve interpretatiemogelijkheden van de opvoedingseffecten. 

Maar het model dat Harvey met betrekking tot de opvoedingseffecten 

voor ogen heeft laat verscheidene interpretatiemogelijkheden open. 

De eerste hiervan is, dat de opvoedingsmethoden verschillen bewerk

stelligen in de abstractheid of concreetheid van het gehele conceptuele 

^ysteer en dat deze zich met betrekking tot interpersoonlijke of so

ciale concepten uiten in de genoande kenirerken van de vier systemen. 

Dit model kont globaal overeen met de uitkomsten van een onderzoek van 

Vannoy (1965), waarvan Jaspars (1965, 63) kon laten zien dat cognitieve 

ccmplexiteit samenhangt met een aantal onafhankelijke persoonlijkheids-

kenmerken . 

Indien we echter een onderscheid maken tussen diverse cognitieve 

dcmeinen, bijvoorbeeld (a) object-concepten, (b) interpersoonlijke con

cepten en (c) concepten over de meer verafgelegen aspecten van de sociale 

realiteit, een indeling die door veel auteurs, impliciet of expliciet wordt 

gehanteerd (Rokeach, I960, 40; Taifel, 1964; Bruner en Taifel, 1961; 

Gardner en Schoen, 1962; Pettigrew, 1958; Piaget bij Dmont, 1966; Foa, 

1974; hitkin, 1962; Wober, 1966, 127), dan blijken bij Harvey et. al. 

geen argumenten aanwezig om de opvoedingseffecten ook op het object-

dcmein te betrekken. Dit maakt een arciere interpretatie neer plausibel, 

namelijk dat de opvoedingseffecten zich vooral concentreren binnen het 

domein van de interpersoonlijke concepten. Dan spreken we dus over domein-

geoomlen opvoedingseffecten en zijn voorzichtig met het trekken van ge

generaliseerde conclusies over structureel-cognitieve kenmerken (Scott, 

1962, 1969). In dit model past ook de bevinding van White, Alter en 

Rardin U965) dat zwart-wit oordelen bij autoritaire en dogmatische 

personen zich alleen bij syndroom-relevante stimuli manifesteert. Opvoe-

dingsbepaalde verschillen in differentiatie (als belangrijkste van de 

3 structurele kenmerken), worden dan alleen verondersteld voor het inter

persoonlijke domein. In feite beschrijft Harvey de verschillen in diffe

rentiatie tussen de systemen ook in termen die strikt tot dit domsin zijn 

beperkt en zelfs hierbinnen slechts bepaalde dimensies betreffen: systeem 1 

Vannoy intercorreleerde 20 canplexiteitsvariabelen, waaronder Schroder 
en Streufert's mtegratieve conplexiteitsmaat. Bij factoranalyse vond hij 
acht oomplexiteitsfactoren, die hij sanenvatte in drie groepen (1) breedte 
van informatieverwerkingsperspectief, (2) de aard van het hanteren van oor-
deelsdinensies en (3) het aantal gebruikte oordeelsdimensies. Jaspars acht. 
alleen Vannoy's 2e factor een zuivere complexiteitsmaat en ziet de overige 
als innoudelijke variabelen. 
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differentieert sterk tussen de nonnen van diverse autoriteiten, systeem 

2 tussen de normen van de autoriteit en van zichzelf, systeem 3 tussen 

normen van gelijken en systeem 4 tussen eigen nonnen en die van gelijken. 

Deze differentiaties impliceren op hun beurt weer afgeleide vormen van 

differentiatie, zoals tussen regel en doel, feitelijk gedrag en motief, 

informatie en evaluatie, eigen en andermans gezichtspunt, etc. 

Hierbij kan echter geen duidelijke keuze worden gemaakt tussen een 

model waarbij men de vier conceptuele systemen ziet als een reeks waarbij 

steeds nieuwe differentiaties aan de bestaande worden toegevoegd en een 

iradel waarbij de differentiatieverschillen worden gezien als dotieinspeci-

fieke effecten van inhoudelijke verschuilen tussen de gedragsnormen die 

via de verschillende opvoedingsmethoden worden overgedragen. Harvey et. al. 

laten beide interpretatiemogelijkheden open. In hun interpretatie van de 

"concreet-abstract dimensie" ligt het model van een voortdurende toevoe

ging van conceptuele differentiaties besloten, maar niet consistent, want 

concreet en abstract gelden als wederzijds exclusief, terwijl ze m dit 

geval eenzijdig exclusief zouden moeten zijn, ctndat de vroegere concrete 

differentiaties dan ook in de abstracte stadia behouden blijven. Bij de 

omschrijving van de vier systemen en de bijhorende gedragskenmerken wordt 

daarentegen impliciet het domeinspecifieke model gehanteerd en wel zodanig 

dat differentiatieverschillen met zozeer kwantitatief, maar aan inhoude

lijke normen gebonden, moeten variëren. 

Dit stelt ons voor de taak een keuze te maken uit deze interpretaties. 

Voordat we op dit probleem ingaan, bespreken we eerst een laatste element 

uit de theorie: de persoonlijkheidsverschillen die Harvey et. al. met de 

vier conceptuele stadia in verband brengen. 

1.4. Persoonlijkheidstype en conceptueel functioneren. 

De vier door Harvey onderscheiden typen van conceptueel functioneren worden 

niet alleen gekenmerkt door toenemende abstractheid, maar ook door inhou

delijke verschillen. We zullen proberen deze verschillen systematisch weer 

te geven. We letten op de structurele en inhoudelijke kenmerken van de sy-
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steinen en geven de cognitieve, dat wil zeggen perceptuele en defensieve 

(1961, 207: "interpretive manouvres"), de emotionele (1961, 206: "con

firmation and refutation") en gedragsaspecten (1961, 207: "behavioral 

expression") van het conceptuele functioneren aan. 

Systeem "een": unilaterale afhankelijkheid (1961, 185-226). 

Structureel: de neiging tot categorisch denken en oordelen. De tendens 

tot het hanteren van starre evaluatieve dichotcmieën. Functioneel: het ge

richt zijn op instemming met gegeneraliseerde externe standaarden. Het 

voorkoiren van overtreding van deze standaarden en van ambigue situaties 

door het hanteren van absolute en onpersoonlijke regels bij interpersoon

lijk gedrag. 

Perceptie: gevoeligheid voor cues mst betrekking tot externe regels, 

normen en culturele voorschriften. Selectieve inattentie voor niet met 

deze regels samenhangende persoonsversch:Hen (vgl. Adorno, 1950). Exter-

nalisering van causale gedragsfactoren (vgl. Rotter, 1962) . Personalisering 

van aan status of rol verbonden sociale macht. 

Defensie: selectieve inattentie voor gebeurtenissen die transgressie van 

regels inhouden. Vertekening of dissociatie van negatieve evaluatie door 

status-personen. Categorische uitspraken. Legitimering van het eigen han

delen op grond van plicht. Het onpersoonlijk reageren in persoonlijke 

relaties waarbij rolvoorschriften gelden. 

Emotioneel: het optreden van negatieve emoties m nieuwe en anbigue situa

ties en bij nonconformisme. Positieve gevoelens bij gestructureerde situa

ties. Bij de positieve gevoelens domineren gevoelens van veiligneid, bij 

negatieve gevoelens die van schuld. 

Gedragstendenzen: rigide reactiepatronen en onderschikking aan autoriteit. 

Preferentie voor complementaire betrekkingsrelaties (vgl. Watzlawick, 1973, 

59). Nadruk op dominantie en sutmissie als betrekkmgsskills. 

Systeem "uvee": negatieve onafhankelijkheid (1961, 162, 226). 

Structureel: geen expliciete kenmerken. 

Functioneel: het ontwijken van elke vorm van externe gedragscontrole en per-
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soonlijke afhankelijkheid. Achterdochtige en agressieve reactie op 

mogelijke vormen van externe controle. 

Perceptie: de neiging alle op de persoon gerichte handelingen van anderen 

als bedreigend te zien. Selectieve mattentie voor niet-bedreigend inter

persoonlijk gedrag. 

Defensie: het onvermogen cm verschillend te reageren op waardering en af

keuring door anderen. Geveinsde onverschilligheid tegenover potentiële 

externe controle. Het ontkennen van eigen verantwoordelijkheid. Het hand

haven van een extreem hoog aspiratieniveau. 

Emoties: negatieve emoties bij potentiële controle door anderen, dat wil 

zeggen zowel bij waardering als bij kritiek. Positieve emoties bij afwe

zigheid van interpersoonlijke evaluatie.Kritiek en agressie uiten roept 

positieve gevoelens op. Bedreigd of gemanipuleerd worden roept angst op. 

Gedragstendenzen: vergelding van inbreuk op de eigen autonomie, denun-

ciatie van bedreigende anderen. Qntvluchting van de situatie bij misluk

king. Versterking van afwijkende meningen. Alle betrekkingsaspecten 

(Watzlawick, 1973, 45) roepen angst en agressie op, behalve gezamenlijk 

verzet tegen autoriteiten. 

Systeem "drie": conditionele afhankelijkheid (1961, 185-232). 

Structureel: een grotere differentiatie tussen zelf en omgeving. 

Functioneel: het gericht zijn op wederzijdse afhankelijkheid en het ver

mijden van met-wederkerige relaties, verworpen worden door anderen of 

alleen-zijn. Gerichtheid op uitwisseling van sympathie en hulp (vgl. 

Riesman, 1950: otherdirectedness). 

Perceptie: gevoeligheid voor evaluatie door anderen. Steun of bijval 

verlenende personen worden als aantrekkelijk gezien. 

Defensie: bij potentieel verworpen morden wordt ofwel dit feit niet waar

genomen ofwel gebeurtenis en persoci worden geaissocieerd door ontkenning 

van negatieve bedoelingen. Het vrijpleiten van anderen en introjectie van 

schuld. 

DiiDties: negatieve gevoelens bij verworpen worden of alleen zijn. Dominan

tie van schaamte DIJ negatieve emoties. Bijval, instemming en waardering 

roept positieve eroties op, waarbij geborgenheid domineert. 

Gedragstendenzen: bij aantasting van centrale concepten laat de persoon 

op extreme wijze zijn zelfoordeel van anderen afgangen er prooeert waar-
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dering te krijgen door overgeneraliseerde onderschikking aan sociale 

beïnvloeding. Het verkrijgen van sympathie en waardering leidt tot 

optimaal functioneren. 

Systeem "vier"; positieve onafhankelijkheid (1961, 194-238). 

Structureel: het hanteren van alternatieve ordeningsschema's bij identieke 

stimuli. 

Functioneel: het vermogen tot persoonlijke betrokkenheid zonder vooroordeel. 

Niet afhankelijk zijn van absolute criteria of andere personen, viaarneming 

van het gedrag van anderen als functie van de persoonsstructuur en per

soonlijke ontwikkeling. Inzicht in de motieven van anderen en de histori

sche relativiteit van geldende regels (vgl. Riesnan, 1950: mnerdirected-

ness; hitkin, 1954: fleldindependence). Autonomie wordt nagestreefd, be

dreiging ervan vermeden. 

Perceptie: gevoeligheid voor verschillen tussen gebeurtenissen en verschil

len tussen competentie en probleenoplossend vermogen van personen. 

Defensie: bij aantasting van centrale concepten worden de gehanteerde 

standaarden gerelativeerd en evaluatie en informatie gescheiden. 

Erroties: negatieve emoties bij inperking van de eigen autonomie, vooral 

in de vorm van zelf-devaluatie en tekortschieten in inzicht en vermogen. 

Positieve emoties bij standpunt-differentiënng. 

Gedragstendensen: de neiging vast te houaen aan eigen standaarden bij groeps

druk, de neiging tot zelfrelativering en zelfcorrectie. De behoefte aan 

steeds nieuwe informatie bij aantasting van eigen standaarden. 

1.4.1. De structuur als aspect van de inhoud. 

Deze weergave van de vier conceptuele systeren is, hoepel criptisch, zo 

goed als uitputtend. Uit de omscirijving van de systemen blijkt dat de 

inhoudelijke kennerken (onder ao hoofdjes "functioneel", "emoties" en 

"gedragstendeizen") overaeersen. Bekijken we de structurele aspecten, dan 

blijkt dat precíese algemene omschnjvinger ontbreken (het hoofdje "struc

tureel") . We vinden de structurele kennerken het meest duidelijk omschreven 
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bij "perceptie" en "defensie". Maar hier is de arschrijving strikt 

dareingebonden. Het gaat hier om zeer specifieke verschillen in diffe

rentiatievermogen tussen de vier systemen. Vergelijking van deze speci

fieke verschillen leidt niet noodzakelijk tot de conclusie dat hier sprake 

moet zijn van een cuitulatieve toename in differentiatie. 

Het is zelfs niet moeilijk cm deze differentiatieverschillen te crt-

schrijven als verschillende inhoudelijke regels entrent de relatie tussen 

zelfconcept en reacties van interactiepartners: 

1. bij systeem 1 werken positieve reacties van personen met meer macht 

positief en negatieve reacties hiervan negatief uit op het zelfconcept. 

Er wordt scherp gedifferentieerd tussen normen van machtige interactie

partners. 

2. bij systeem 2 werken alle reacties van personen met meer macht negatief 

uit op het zelfconcept. Het zelfconcept is negatief. Differentiatie 

tussen nonnen van anderen en eigen normen is sterk. 

3. bij systeem 3 werken positieve reacties van gelijken positief en negatieve 

reacties van gelijken negatief uit op het zelfconcept. Scherpe differen

tiatie tussen de normen van gelijken is aanwezig. 

4. bij systeen 4 is het zelfconcept sterk onafhankelijk van interpersoon

lijke gedragsreacties. Alle kenmerken waarin het gedrag van interactiepartners 

kan verschillen vrorden sterk gedifferentieerd. 

Een dergelijke onschrijving van de systemen veronderstelt niet dat de 

structurele kenmerken tussen de systemen verschillen in omvang, maar wel in 

het inhoudelijke gedragsdenein waarin ze tot uiting kanen. Deze omschrijving 

past in de opscuming van de systeemkenmerken, maar is strijdig met de con

ceptie van een structurele concreet-abstract dimensie. In hoofdstuk 4 zullen 

we nagaan of deze omschrijving empirisch ondersteund kan worden (4.4.1). 

1.5. Samenvatting en conclusie. 

We hebben geconstateerd dat Harvey, Hunt en Schroder hun model over de 

werking en opbouw van conceptuele systemen niet voldoende hebben geëxplici

teerd. Het onderscheid tussen conceptuele niveau's en tussen conceptueel 

systeem en conceptueel proces ontbreekt. De structurele begrippen differen

tiatie, articulatie en integratie zijn daardoor onvoldoende duidelijk cm-
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schreven. Opvallende gedragsverschillen tussen concreet en abstract 

functioneren, zoals stumlusgebondenheid, relativisme en bevooroordeeld-

heid kunnen als gevolg daarvan niet logisch-consistent met de mate van 

ccmplexiteit van conceptuele systemen m verband worden gebracht. 

Uit de omschrijving van de effecten van diverse opvoedingsmethoden 

op het conceptueel functioneren kan met worden afgeleid of Harvey, Hunt 

en Schröder zich een model voorstellen waarin de cognitieve ontwikkeling 

een cumulatie van algemene structurele kenmerken impliceert, net als voor

naamste kenmerk cognitieve differentiatie, óf een nodel waarin de cognitieve 

systemen alleen verschillen m inhoudelijke gedragsregels, die zich uiten 

m dcmeingebonden, kwalitatieve differentiatieverschillen. 

We concluderen daaruit dat er m deze theorie een tegenspraak bestaat 

tussen het "concreet-abstract continuum" model en het "inhoudelijke stadia" 

model. In het eerste model noet men zich de stadia als wederzijds exclusief 

en in structurele kenmerken cumulatief voorstellen. In het tweede model de 

stadia als niet exclusief en de structurele kenmerken als gedragsdaœin-

gebonden. We dienen na te gaan welk van deze beide modellen empirisch het 

meest houdbaar is. Qn beide alternatieven zo scherp mogelijk te formuleren 

zoeken we als volgende stap een goede theoretische omschrijving van de be

grippen "concreet" en "abstract". 
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HOOFDSTUK II. NOTITIES OVER DE HERKOMST EN BETEKENIS ДМ CONCREET 

EN ABSTRACT 

Waarop berust Harvey's notie van het verschil tussen abstract en concreet? 

Waarom zweemt rond "concreet" de notie van primitiviteit? Om een versterkt 

beeld te gebruiken: het lijkt erop alsof Harvey een cognitieve karakteris

tiek geeft van een inadequate, primitieve mentaliteit, maar met een die, 

zoals gebruikelijk, kenmerkend zou zijn voor de leden van zoals dat heet 

"primitieve" culturen, maar van de "primitieven" in de westerse samenleving. 

(1961, 28, 38). Opvallend is, dat Harvey bij de omschrijving van "concreet" 

zowel het aan Piaget ontleende begrip "egocentrisme" (1961, 28-49), als 

het concept "magisch denken", verwijzend naar de "participation nystique" 

van Levi-Bruhl, gebruikt. Levi-Bruhl nam een zeer expliciet en onstreden 

standpunt in met betrekking tot kwalitatieve verschillen tussen enerzijds 

het "logische" westerse en het "prelogische" primitieve denken. 

Hiermee konen we bij een problematiek die al heel wat ouder is dan de theorie 

van Harvey. Namelijk de discussie tussen Lucien Levi-Bruhl en Franz Boas, 

die zich aan het begin van deze eeuw onder de antropologen afspeelde. In 

feite was deze discussie weer een variant van een eeuwen oud sociocentrisme-

thema: mag men andere volken of culturen barbaars noemen of met? 

2.1. Primitief denken. 

Vanaf 1910 begon de Franse socioloog Levi-Bruhl een reeks ronografieën te 

publiceren over de denkprocessen van primitieve volkeren. De eerste mono

grafie was "La mentalité primitive" (1947). Levi-Bruhl ging ervan uit dat 

ledere cultuur gekenmerkt wordt door een systeem van waarden en nonnen, de 

"representations collectives". In Europa zouden collectieve representaties 

op individueel niveau gekenmerkt worden door een strikte scheiding tussen 

de intellectuele (cognitieve), emotionele en lichamelijk-motonsche conpo-

nenten, terwijl deze scheidingen bij primitieve volken afwezig zouden zijn. 

Deze primitieve wijze van denken noemde Levi-Bruhl "prelogisch". Deze con

cepties. van Levi-Bruhl stonden lijnrecht tegenover de assjrpties van de 

Amerikaanse antropoloog Boas. Deze ging ervan uit dat het culturele-evolutie 

concept met kon worden belezen en dat het dubieus was on een maatschappe-
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lijke evolutie van primitief naar beschaafd te veronderstellen. Hij nam 

aan dat de functies van de menselijke geest bij de gehele mensheid het

zelfde zijn (Cole, 1971, 5). Daarom verwierp hxj Levi-Bruhl's concept 

van "primitief denken". 

Levi-Bruhl noende het denken van de primitieven "prelogisch", "magisch" 

en "concreet", ondat concepten als "kans" of "toeval", dus causale werke-

lijkheidsmterpretaties, erin afwezig leken. 

Nu stond en staat Levi-Brühl met alleen. Al іл 1905 concludeerde Rivers 

op grond van observaties bij de Todas (Zuid-India) en bij de bewoners van 

de Torres Straat Eilanden dat deze in hun visuele skills een grote aan

dacht voor kleine details hadden ontwikkeld. Hij achtte de ontwikkeling 

van deze sensore skills verantwoordelijk voor het "concrete" karakter van 

hun mentale processen (Rivers, 1905, 44 en 45; in Berry en Dasen, 1974, 5). 

Bij nog met gecollectiviseerde en ongeschoolde boeren in Rusland stelt 

Luria (1971) vast dat zij de neiging hebben objecten functioneel in plaats 

van abstract te categoriseren. Dasen concludeert op grond van onderzoek 

naar de mate van formeel denken bij ongeletterden op Sicilie (Peluffo, 

1967) en Nieuw-Gumea (Were, 1968; Kelly, 1970), dat "Piaget's prediction 

(1966, 309; 1971) that the reasoning of many individuals in socalled 

"primitive" societies would not develop beyond the stage of concrete ope

rations, may one day be verified" (Dasen, 1972, 412). Price-Williams 

(1962, 50-51) bespreekt de onderzoeken van Howard en Roland (1954, 1955), 

MoConnel (1954), Jahoda (1956) en van Maistriaux (1955), die er allen op 

wijzen dat deze "primitieve" onderzoeksgroepen gekenmerkt warden door 

concreet denken. Deze tendens bleek sterk naarnate er minder westerse 

scholing was (Price-Williams, 1962, 50). 

Men zou deze conclusies kunnen zien als een ondersteuning van Levi-Brunl's 

conceptie dat er een kwalitatief verschil bestaat tussen het primitieve 

denken en het westerse "logische" denken. Aan het primitieve denken ont

breekt in deze visie abstractievermogen, het westerse denken verloopt 

geordend volgens causale schema's die een lineaire tijdsconceptie ver

onderstellen en waarbij objecten en gebeurtenissen worden uiteengelegd 

in abstracte attributen. Bij het primitieve denken domineert de "eicomsche 
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representatie", optredend op perceptueel niveau, bij het westerse denken 

de "symbolische representatie", optredend op conceptueel niveau (vgl. 

Bruner, 1966, 21). Het primitieve denken is "diffuus", het westerse 

denken is "distancing" (Werner, 1959). 

Juist deze kwalitatieve dichotomisering is een doom in het oog van de 

door Boas geïnspireerde antropologen. Herskovitz (1961, 361) vat de kri

tiek als volgt samen: "all people think in terms of certain prejiuses 

that are taken for granted. Granted the premises, the logic is inescapable". 

(citaat bij Cole, 1971, 7). Eenzelfde conclusie bij Horton (1967 a en b) 

naar aanleiding van zijn beroemde studies over Afrikaanse magie. 

Tegenover deze antropologische "concreet-abstract" conceptie staan 

enkele recente inzichten in het domeinspecifieke karakter van het meer of 

minder abstract functioneren van met-westerse volkeren. 

Het onderzoek naar het vermogen tot abstract classificeren was altijd 

grotendeels verricht met westerse tests. flcConnell, Jahoda en de anderen 

gebruikten "Kohs Blocks" of de "Cube Test" van òoldstein en Scheerer. 

Enkele voorbeelden: Bruner, Clver en Greenfield (1966) op zoek naar 

crossculturele verschillen in classificeren op grond van perceptuele, 

functionele of taxonamsche attributen, lieten bijvoorbeeld Senegalese 

Wolof kinderen objecten sorteren en gingen na of schoolgaande kinderen 

minder classificeerden op grond van perceptuele attributen, zoals vorm 

en kleur en meer op grond van de andere attributen. Inderdaad bleken de 

met-geeuropeaniseerde kinderen neer op perceptuele analyse berustende 

attributen te hanteren. Sharp en Cole lieten Mayans in Mexico cirkels 

en driehoeken van verschillende kleur en aantal sorteren (Cole en Scribner, 

1974, 108). Hierbij bleek het vermogen tot classificatie op grond van meer

dere attributen toe te nenen met het aantal jaren westerse scholing. Sharp 

(1971) gebruikte eenzelfde soort objecten cm classificatie leer-effecten 

te onderzoeken en constateerde eveneens de superioriteit van westers ge

schoolde kinderen met betrekking tot meer abstracte classificatie-attri

buten (Cole en Scruoner, 1974, 109). 

In 1962 echter deed Pnce-Williairs eenzelfde soort classificatie-onderzoek 

bij de Tiv's m Nigeria. En hier bleek iets zeer interessants. Pnce-

Williams nad de Tiv's namelijk niet vreemdsoortige geometrische objecten 

later classificeren, maar inheemse planten en dieren. Er oleek dat zowsl 

westerse-geschoolde als ongeschoolde kinderen beide soorten objecten even 

goed konden classificeren en herelassificeren en dat beide groepen de dier-
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classificaties rechtvaardigen op grond van concrete attributen, en de 

plantenclassificaties op grond van abstracte attributen . Hier bleek 

dus de relatie tussen de mate van abstractheid van de classificatie

attributen en de mate van westerse scholing weg te vallen achter een 

belàngri]ker relatie: de samenhang tussen abstractheid van classificeren 

en de dagelijkse relevantie van het betreffende conceptuele domein. 

Enkele apdere onderzoeken wijzen in deze zelfde richting. Zo vond McLaughlin 

(1970) bij rijstboeren in centraal Liberie dat de ongeletterde volwassenen 

nauwelijks meer dan één dimensie konden hanteren cm geometrische figuren 

te classificeren en hierin slechter waren dan schoolkinderen. Maar ze 

classificeerden soorten en hoeveelheden rijst evengoed als de scnoolkm-

deren de geometrische objecten (Cole en Scribner, 1974, 117) . Iets soort

gelijks hadden Cole et. al. (1968) gevonden bij onderzoek naar hoeveelheids-

schattingen bij de Kpelle. Hierin waren de rijstboeren veel beter dan bij

voorbeeld Amerikaanse volwassenen als het njsthoeveelheden betrof, de Ame

rikanen schatten daarentegen accurater aantallen punten aangeboden via 

een tachistoscoop (Berry en Dasen, 1974, 171 en 187). 

Cole en Scribner (1974, 121) concluderen op grond van deze en soortgelijke 

onderzoeken: "it is clear that experimental findings do not allow the con

clusion that m general the thinking of any group of people is, or is not, 

abstract". 

Belangrijk is de equivalentie tussen de tweedeling van de concreet classi

ficerende primitief en de abstract classificerende westerling en Harvey's 

tweedeling van concreet en abstract functionerende individuen. De cross-

culturele onderzoeken ondersteunen de opvattingen van Gardner en Schoen 

(1962), dat conceptuele karakteristieken domsingebonden zijn. Maar de con

clusies kunnen nog iets verder reiken. Conceptuele karakteristieken zijn 

met alleen daneingebenden, maar zijn ook afhankelijk van de relevantie 

van het betreffende domein voor de betreffende persoon. 

We kunnen de eindconclusie, die duidelijk wordt uit de antropologische 

onderzoeken, m enkele stappen beschrijven. 

In eerste instantie lijkt het feit dat mensen fysische objecten meer ab

stract of meer concreet ordenen te verwijzen naar een latente dispositie, 

namelijk de mate van abstractheid van het ordenings- of conceptualiserings-

De Tiv's leefden vooral van landbouw, de inheemse diersoorten waren door 
hen verjaagd (Pnce-Williams, 1962, 58) . 
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vermogen. Abstractheid is hier een persoonlijkheidstrek. Deze opvatting 

zien we bij Goldstein en Scheerer, bij de oudere antropologische onder

zoekers en m m of meer ook bij Harvey. In tweede instantie blijkt echter 

dat er naast persoonlijkheidsfactoren nog andere determinanten in het 

geding zijn, namelijk verschillen in domein waarop de conceptualisering 

betrekking heeft. Abstractheid moet dan worden opgevat als een interactie

effect van dispositie en domein. Dit is in feite een variant van het trek-

situatie model. We vinden deze opvatting bijvoorbeeld bij Scott en ten 

dele bij Harvey. Maar in derde instantie wordt duidelijk dat de werking van 

de donein-factor gespecificeerd kan worden. Bij het onderzoek van Pnce-

Williams bleek dat betekenisvolle daremen, dat wil zeggen domeinen met een 

directe (economische of sociale; zie Holzkamp, 1973, 233-264) levensre-

levantie eerder abstract geordend vrorden dan met-betekenisvolle domeinen. 

Of er naast de betekenis- en de damemfactor sprake is van een persoon

lijkheidsfactor "abstractheid van conceptualiseren" zal blijken uit even

tuele niveau-verschillen in abstractheid bij de vergelijking van betekenis-

equivalente domeinen . 

2.2. Concreet en abstract: kwantitatief of kwalitatief verschillend? 

Harvey geeft een kwantitatieve herinterpretatie (1961, 26) van een begrip

pen-polariteit die Goldstein en Scheerer uitdrukkelijk als kwalitatief op

vatten. Goldstein en Scheerer zeggen: "There is a pronounced Ime of demar

cation between these two attitudes which does not represent a gradual ascent 

fron more simple to more complex mental sets. The greater difficulty con

nected with the abstract approach is not simply one of greater canplexity, 

measured by the number of separate, subservient functions involved. It 

demands rather the behaviour of a new energent quality, generically diffe

rent fron the concrete" (Goldstein, 1941, 22). De kwantitatieve herinter

pretatie maakt het Harvey mogelijk inhoudelijk sterk verschillende typen 

van conceptueel functioneren onder de dinsnsie concreet-abstract te vangen. 

De noemer is eigenlijk: ireer concreet dús minder abstract en meer abstract 

dós nander concreet. Goldstein en Scheerer nemen echter aan dat beide ken

merken simultaan kunnen optreden, en elkaar in psychologische processen af

wisselen. 

* Op een verwant terrein, namelijk "extreem oordelen", kont Bonarius (1971) 
tot een driefactoren moael dat net het onze veel overeenkomst heeft. 

** Harvey: "the difference between the more concrete and the more abstract ways 
of ordening the world ... are viewed by us as representing variations in magni
tude and not in quality ... (this) is not in line with the position of Goldstein 
and Scheerer". 
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2.3. Abstract-concreet en digitaal-analoog. 

Goldstein en Scheerer, expliciet uitgaande van het kwalitatieve karakter 

van het concreet-abstract verschil, - "The normal person is capable of 

assuming both, whereas the abnormal individual is confined to but one 

type of behaviour - the concrete" (1941, 1), - omschrijven abstract en 

concreet als volgt: "The concrete attitude is realistic. It does not 

imply conscious activity in the sense of reasoning. We surrender to expe

riences of an unreflected character: we are confined to the umediate 

apprehension of the given thing of situation in its particular uniqueness. 

The apprehension may be by sense of percept, but is never mediated by discursive 

reasoning ... The abstract attitude ... uiplies conscious activity in the sense 

of reasoning, awareness and self-account of one's doing. We transcend the im

mediately given situation, the specific aspect or sense inpression: we abstract 

comnon fron particular properties; we are oriented in our action by a rather 

conceptual viewpoint, by a category, a class, or a general meaning under which 

the particular object before us falls ... The highest degree of abstract 

behaviour is required for the conscious and volitional act of forming gene

ralized and hierarchic concepts or of thinking in terms of a principle and 

its subordinate cases and to verbalize these acts ... The most concrete way 

of dealing with situations or things, is to react to one aspect of them; i.e. 

reacting to one global impression or to one color alone, to a particular forrr 

of an object ... (etc)" (1941, 2-8). 

Hier vinden we dus een geheel andere cmschrijving dan bij Harvey et.al. (1961) . 

Aan de concrete conceptualisering ligt een meer globale vorm van aandacht ten 

grondslag en aan de abstracte een meer focale. Op grond van beide vormen van 

informatieverwerking kan het gedrag worden gestuurd. Beide aandachtsvannen 

vervullen eigen, specifieke functies. De concrete waarneming hoeft niet ten 

achter te blijven bij de abstracte. Eerder gaat ze anders te werk. 

In Neisser's "Cognitive psychology" vinden we een nadere aanduiding van het 

verschil tussen globale en focale aandacht: "Walking, driving, visual tra

cking and other responses that are more "literal" than "categorical", more 

In een later artikel herhaalt Goldstein expliciet de conceptie dat concreet 
en abstract functioneren elkaar afwisselen in het gedrag van normale indivi
duen (1964, 4-6). Interessant is dat hij hier ook de verbinding tussen con
creet functioneren en "primitiviteit" bespreekt. 
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"analoge" than "digital" can be made without the use of focal attention. 

Most drivers have occasionally been startled to realize that they have 

not been paying attention to the road for the last half hour: in walking 

the same experience is so camion as to arouse no interest. In these 

cases, the behaviour has been steered entirely by the preattentive ana

lysers. These mechanisms are crude and global and will not suffice for 

fine decisions, hence the driver must quickly beccane alert if a difficult 

situation arises" (1967, 92). Deze uitspraak van Neisser betreft, evenals 

het aangehaalde citaat van Goldstein en Scheerer, het aandachtsproces, dus 

de wijze van informatie-input. Wordt de zo verkregen informatie nu ook 

conceptueel anders gerepresenteerd? Naar de menmg van Calis en Julesz 

(Calis, 1974, 36 en 37) is er inderdaad een verschil. Calis néant aan dat 

het primaire waarnemingsproces in zekere zin analoog genoemd moet worden. 

Het verwerkt de informatie op een min of meer concrete wijze, zonder se

lectie in termen van reeds gecategoriseerde objecten. Daarnaast is er een 

primair representatieproces dat de stimulatie enige tijd vasthoudt in een 

aan de stimulus analoog beeldgeheugen (het "icon" bij Neisser, 1967, 20). 

De icoonrepresentatie is de basis voor alle mogelijke selecties die ver

volgens nog kunnen worden gemaakt. Dit betekent dat na het icoonstadium 

met langer alles wordt verwerkt, maar alleen nog aspecten of delen. Dit 

secundaire herkenningsproces moet volgens bepaalde strategische plannen 

verlopen (in termen van Miller, Galanter en Pribram, 1960), of volgens 

bepaalde categoriseringen op basis van hypothesen (Bruner, 1957). 

Het lijkt er dus op dat er enerzijds een samenhang is tussen globale waar

neming en analoge, concrete representatie en anderzijds tussen focale aan

dacht en categoriserende, digitaliserende representatie. Maar volgens Julesz 

(Calis, 1974, 36) is dit niet noodzakelijk: "uiteindelijk lijken zcwel 

meer analoge als meer categoriserende waamemingsoperaties op preattentief 

(in de zin van automatisch, weinig bewust) als op focaal niveau te kunnen 

plaatsvinden". Calis merkt hierbij echter op (1974, 36) dat een meer analoog 

bewustzijn zonder gecategoriseerde objecten gemakkelijker voorstelbaar is, 

dan een categorisatie die niet voortbouwt op het waargenomen geheel. 

We kunnen de stap van waamemng naar representatie (conceptueel systeem) 

dus nog niet eenduidig zetten. Ook bij andere auteurs blijft deze verbin

ding onduidelijk. Anderson (1975, 44) zegt weliswaar dat de stmulusinfor-
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natie bij de primaire waarneming volgens het analoge model wordt gecodeerd, 

naar over de relatie tussen het secundaire proces en het digitale model is 

hl] minder expliciet. 

Wat is het verschil tussen beide modellen? Het analoge model wordt geken

merkt door een parallele verwerking van aspecten van sensorische mfontatie 

en het digitale model door een sequentiële verwerking van informatie. De 

analoge codering werkt met continua, de digitale met discrete elementen 

(Anderson, 1975, 44). Attneave 0974, 494) geeft eenzelfde onschrijving: 

bij analoge codering worden relaties door relaties en continua gerepresen

teerd. Een voorbeeld hiervan is de landkaart waarbij de relaties tussen 

steden, rivieren en meren ook als relaties binnen het gekozen analogon 

(ruimte door ruimte) worden afgebeeld. Schoolvoorbeeld van de digitale 

representatie is het woordenboek waarbij de relaties in de werkelijkheid 

worden weergegeven door dingen of elementen, in casu woorden, in het code

ringssysteem. 

De overeenkomst tussen Goldstein en Scheerer's concreet-abstract-indelmg 

en het primaire en secundaire proces hoeft met al te veel nadruk te krij

gen; het is een tussenstap, die inzicht moet verschaffen met betrekking tot 

de vraag of de concrete en abstracte verwerking van informatie samenhangen 

met verschillende representatie- of coderingssystemen, nader te omschrijven 

als analoog en digitaal. Indien namelijk concreet en abstract deze repre-

sentatie-modi impliceren, dan is het niet juist deze begrippen te cmschrij-

ven als het begin en het eindpunt van een eendimensioneel continuum dat de 

mate van cognitieve conplexiteit aangeeft, de interpretatie die we bij Harvey 

et. al. (1961) vinden.Integertíeel concreet en abstract verwijzen dan naar 

vormen van stimulusrepresentatie die verschillen m coderingswijze, maar niet 

noodzakelijk m conplexiteit. 

We gaan ervan uit dat dit de manier is waarop concreet en abstract moeten 

worden opgevat. Een dergelijke conceptie is m overeenstermung met de geble

ken dcmemgebondenheid van concreet en abstract functioneren. 

Nochtans stelt ons dit voor de taak aan te geven wat het precíese verschil 

is tussen een analoge (concrete) en een digitale (abstracte) verwerking van 

stimilusinformatie. We zullen namelijk op grond hiervan verschillen in sti-
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rnulusrepresentatie tussen concrete en abstracte personen nader 

iroeten onderzoeken. De gegeven cmschrijvingen (Anderson, 1975; Attneave, 1974) 

zijn erg algemeen. De relatie met cognitieve differentiatie is onduidelijk. 

We gaan als volgt te werk. We inventariseren de gebieden waarop het 

onderscheid digitaal - analoog van toepassing kan zijn: (a) de stimulus-

mformatie en (b) de stimulusrepresentatie. We geven de stimulusdoneinen 

aan die meer analoge of meer digitale informatie bieden, speciaal bij 

sociale stimuli en in relatie tot de culturele bepaaldheid hiervan. 

Deze benadering is globaal. Als dat beeld duidelijk is dan gaan we 

focaal te werk. We proberen na te gaan op welke wijze een meer analoge 

of meer digitale representatie van bijvoorbeeld sociale stimuli kan 

worden garieten. 

2.4. Globale kennerken van digitaal en analoog; 

stimulusinformatie, representatie en culturele codes. 

Wat is het verschil tussen een abstract en een concrete verwerking 

van stumlusinformatie : een andere codering, bijvoorbeeld syrtfaolisch 

versus eicomsch of actioneel (Bruner et al, 1966; Frijda en Elshout, 

1976, 435), digitaal versus analoog, korten een codering berustend op 

abstractie van stimuluskenmerken versus een codering berustend op 

globale relaties tussen stimuli? Het verschil kan in deze richting liggen 

Neisser (1967, 36) verwijst ernaar bij de bespreking van tachistoscopische 

letter-presentatie. Het hypothetische primaire icon verdwijnt na een zeer 

kort bestaan. Maar wat gebeurt er dan? "We must assume", zegt Neisser, 

"that information is quickly read into another sanewhat more permanent form 

of memory. On logical, phenomenological and enpirical grounds, the new 

storage medium must be words. The subject formulates and remembers a 

verbal description of what he has seen." 

Wordt alle binnenkomende informatie of slechts een deel ervan op deze 

wijze verwerkt? Neisser noemt een uitzondering, namelijk het verschijnsel 

dat de gestalt-psychologen "physiognomsche" perceptie noemden: 

"Everyone has perceived such traits as suppressed anger in a face, gaiety in 

a movement or peaceful harmony in a picture. Often these perceptions 
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seem very direct. We do not first notice the tightness of the jaw and then 

infer the anger, more often it is the other way around", (1967, 96) . 

De informatie die ligt in gezichtsuitdrukking, stembuiging, gebaar of andere 

vormen van beeldtaal, is kennelijk wel deels omzetbaar in willekeurige ver

bale symbolen, echter zonder dat hieraan een bamste analyse van de informa-

tiedragerde stimuli voorafgaat**. 

De waamaning van de stimuli blijft globaal en onbannist. Hoe cctnplex de 

feitelijke stimuli zijn, behorend bij dit soort informatie, blijkt uit de 

onderzoeken naar de taal van de lichaamsexpressie (Birdwhistell, 1974). 

Hier vormt het beeld van de stimuli een "Gestalt", die samenvalt met de 

inhoud van de informatie - meestal van emotionele aard, wat wil zeggen dat 

niet de geabstraheerde attributen van de stimuli of stimuluselementen de 

categoriseringscriteria zijn, maar de relaties tussen de elementen, zoals 

syimetrie, afstand, gelijkenis, contrast en dergelijke. 

Watzlawidc et. al. (1973, 52-58) noemen dit soort informatie analoog. 

Daartegenover staat digitale informatie. In het eerste geval beeldt de re

presentatie de informatie als het ware af en in het tweede geval is de re

latie tussen de informatie en het representerende symbool willekeurig. In de 

menselijke conmunicatie konen beide informatievormen voor: analoog - de teke

ning van een boon, het boze gezicht, digitaal - het woord "boon" en de uit

spraak "ik ben boos". Bij de digitale symbolen zijn het de logische syntaxis 

en de semantische gewoonten die de symbolen een interne structuur geven, de 

relatie tot de aangeduide objecten is hieraan extern. Maar bij de analoge 

informatie is er een rechtstreeks verband tussen syirbool en aangeduid object. 

Bijna alle niet-verbale conmunicatie tussen mensen is, volgens Watzlawick, 

van analoge aard: houding, gebaar, gezichtsuitdrukking, stembuiging, woord

ritme en cadans, etc. Een belangwekkend kenmerk voor de analoge informatie is 

Goldstein (1964, 7) zegt over concreet gedrag: " ... there are other normal 
reactions and experiences which belong to concrete behaviour: physiogncmic expe
riences , emotions, religious experiences in different forms ..." 

Hiermee is met gezegd dat de taal uitsluitend op digitale wijze informatie 
overbrengt. Ligt het accent op de logische syntaxis van de taal, dan is de 
informatie dcminant in een digitale code gevat. 
Maar logisch redundante of logisch-syntactisch inconsistente taalvormen kunnen 
informatie in een dominant analoge wijze overbrengen en ook rechtstreeks beel
den oproepen. Als voorbeeld van dit laatste geldt natuurlijk de poëzie, maar 
ook de herhaling van concrete suggesties DIJ hypnose (Field, 1972). Het ver
mogen van woorden om beelden op te roepen kant in de aandacht in recent onder
zoek op het terrein van de psycholinguïstiek (b.v. Katz en Paivio,- 1975) . 
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echter dat zij in bepaalde opzichten primitiever genoemd kan worden dan 

de digitale informatie. Watzlawick et. al. (1973, 57) noemen als kenmerken 

van de analoge informatie dat deze zich niet leent tot het uitdrukken van 

negaties, dat ambivalentie in de betekenissen van de analoge symbolen niet 

kan worden uitgesloten en dat temporele attribuering onmogelijk is. 

Digitale informatie is veelzi]diger, abstracter en complexer dan analoge 

informatie. 

Dat er verschillen zijn tussen analoge en digitale informatie houdt niet 

onmiddellijk in, dat deze tweedeling van cognitief-psychologisch belang is. 

Maar er zijn gegevens die wel in deze richting wijzen. De experimenten van 

Sperry (1968), Gazzaniga (1967) en Kumra (1973) wijzen in de richting van 

een hersenfysiologische specialisatie met betrekking tot de verwerking van 

beide soorten informatie. Bij het verbreken van de verbinding tussen beide 

hersenhemisferen, het corpus callosum, bleek de verwerking van verbale in

formatie aan de linker hemisfeer toe te vallen, terwijl gelaatsstimli 

(Omstein, 1972, 52) spatiele informatie (Kumra, 1973, 75; Luria, 1973, 142) 

vooral door de rechter hersenhemisfeer wordt verwerkt. Bogen (1969) en Omstein 

(1972, 51-52) vatten deze laterale mformatieverwerkingsspecialisatie als 

volgt samen. De linker hersenhemisfeer vervult meer analytisch-logische 

funkties, samenhangend met taal en mathematiek. Haar werking is lineair; dat 

wil zeggen dat de inforratie sequentieel wordt verwerkt en gecodificeerd. Dat 

houdt in dat concepten als "causaliteit" en een lineaire tijdsconceptie met 

dit soort informatieverwerking samenhangen. De rechter hemisfeer verwerkt 

nauwelijks taalinfornatie. De informatie wordt meer holistisch verwerkt. 

Vandaar de aanwijzingen dat herkenning van gezichten, ruimtelijke oriëntatie 

en lichaamsbeeld tot het verwerkingsdomein van deze hemisfeer behoren. De 

aangeboden stimuli worden hier sumltaan verwerkt en de verwerking zelf is 

meer diffuus . 

Misschien kan men deze bevindingen samenvatten door te zeggen dat de rechter 

hemisfeer de primaire verwerker is van analoge informatie en m het verwer

kingsproces meer analoog te werk gaat, terwijl de linker hemisfeer de pri

maire verwerker is van digitale informatie en hierin ook meer digitaliserend 

Voor een recent overzicht op dit terrein, zie Vroon (1976). 
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te werk gaat . Hier is natuurlijk geen sprake van een scneiding, want beide 

ververkingsvormen worden geïntegreerd via de pons en veel analoge informatie 

wordt cmgezet in woorden - ik "zie" dat leriand "boos" is, Ik "hoor" dat 

lanand "gespannen" is. Das, Kirby en Jarman (1975) bijvoorbeeld vinden daarom 

de laterale specialisatieonderzoeken niet van groot belang voor de cogni

tieve psychologie. 

We hebben nu een uitgangspunt voor een kwalitatieve herinterpretatie van de 

begrijpen concreet en abstract. Onze these is dat concreet functioneren een 

danmantie van analoge informatieverwerkingstechnieken impliceert en abstract 

functioneren van digitale technieken. Concreet functioneren impliceert 

eveneens een sterkere differentiatie van analoge mformatie. Abstract func

tioneren houdt een meer gedifferentieerde hantering van digitale conceptuali-

saties in . We veronderstellen voorts dat de bestaande culturele ratio van 

digitale en analoge codes en de mate waarin deze ratio kemerkend is voor 

levensrelevante cognitieve domeinen de belangrijkste invloed heeft op de 

mate waarin de leden van de betreffende cultuur informatieverwerkingstech-

meken leren. Deze ratio van analoog-digitaal codes zal histonsch-cultureel 

bepaald zijn. Dit laatste punt werken we iets verder uit. 

Zowel Watzlawick (1973, 54) als Shands (1971, 33) wijzen erop dat analoge 

ccmnunicatie m oudere fasen van de evolutie wortelt dan de relatief jonge 

en abstracte vorm van verbale conmunicatie. Wundt (1921, 143-257) en Mead 

(1972, 42) delen dit standpunt, de gebarentaal gaat aan de verbale taal vooraf. 

Zo gauw als digitale codes of methoden zich ontwikkelen, overwoekeren ze de 

analoge codes of methoden waaruit ze voortkomen (Shands, 1971, 33). Is het 

Goldstein zegt bij de bespreking van de relatie tussen abstract en concreet 
gedrag en primitiviteit (1964, 8):"I have соте to the conclusion that man al
ways lives in two spheres of experience: the sphere in which the subject and 
the object are experienced as separate and only seconcarily related and another 
one m which he experiences oneness with the world". De verbinding concreet-
analoog en abstract-digitaal dringt zich als het ware op. Teneer daar Gold
stein "abstract" verbindt met bewuste redenatie en cognitieve differentiatie 
en bij "concreet" refereert aan ernpathie, het vermogen cm aar te voeler wat 
in een ander omgaat (hetgeen de differentie tussen zelf en arder impliceert). 

Een van de manieren cm deze hypothese nader te exploreren is na te gaan 
of abstracte personen een significant hogere verbale intelligentie hebben. 
Hunt, Lunneborg en Levis (1975) wijzen erop dat een van neest interessante ver
mogens van verbaal begaafde personen schuilt in het snel kunnen omzetten van 
fysische representaties in conceptuele betekenissen (1975, 223). 
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een al te gewaagde speculatie dit beeld toe te passen op de evolutie van 

culturele systemen? (vgl. Sahlins en Service, 1960). 

Dit zou betekenen dat a) culturen intern evolueren door een vervanging 

van analoge mformatieverwerkings- (en energie-transmissie) systemen door 

digitale en b) culturen met digitale systemen die met analoge systemen 

zullen overwoekeren. Een nadere specificatie van de eerste these zou kunnen 

zijn dat mtraculturele institutionele differentiatie zijn impuls zal ont

vangen van die institutionele donemen die het sterkst gedigitaliseerd zijn 

in hun informatiecodes. Deze domeinen zullen tevens de meest expansieve 

zijn en daardoor de aard en grenzen van de differentiatie van de andere do

meinen determineren. 

Een nadere specificatie van de tweede these is dat de integratie of overheer

sing van externe culturen plaats zal vinden middels de in hun codes sterkst 

gedigitaliseerde instituties van de dominante cultuur. 

In de richting van de these van de interne evolutie als vervanging van ana

loge door digitale codes wijzen veel gegevens over historisch-economsche 

ontwikkelingen. Meestal gaat in eerste instantie afwezigheid van arbeidsver

deling tezamen met ruil van goederen tegen goederen. Dan ontstaat systematische 

ruil (handel) waardoor zich geldstandaarden ontwikkelen - de waarde van de 

goederen komt in de vorm van een kwantitatieve code naast de goederen te staan. 

ben verdere interne arbeidsverdeling leidt tot warenproduktie en unificatie 

van de geldstandaard. In dit stadium krijgt het goed een dubbel aanzien: naast 

de analoge gebruikswaarde komt de kwantificerende digitale ruilwaarde te staan. 

De digitale standaard maakt accumuldtie van kapitaal mogelijk en leidt tot 

digitalisering van de arbeid-abstracte loonarbeid, gegeven althans bepaalde 

eigendomsverhoudingen. 

Een digitaal waardestelsel maakt tevens toenemende centralisering en reallo

catie van energie mogelijk via belastinginning door nationale staten. Dit 

garandeert intern weer een grotere productieve output en extern grotere do-

minantievenrogens. 

Interne stabilisering en externe dominantie zijn mogelijk via de institutie, 

die van oudsher par excellence is gedigitaliseerd, het militaire apparaat. 

De overgang in West-Europa van de feodale naar de kapitalistische productie

wijze (vlg. Marx, 1969, 383-503 en 741-791; Mandel, 1968, 101-135) kan vanuit 

zo'η uitgangspunt worden geschetst. De kern ervan schuilt in een digitalisering 
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van een groot aantal energievormen, die binnen de econcmsche instituties 

worden gecoribineerd. Een oontrapunt is te zien in het stagneren van de 

economische ontwikkeling van de Chinese cultuur tijdens de Ch'ing dynastie, 

die was te wijten aan politiek-institutionele inhibities van de accumulatie 

van geld door sancties op koop en verkoop van grond en door verplichte 

wettelijke erfdeling van het grondbezit (Weber, 1968, 79-83; Ahlers, 1973, 

98) en aan het voorkomen van digitalisering van de arbeidskracht door de 

verkoop van arbeid te verbieden (Ahlers, 1973, 73-113). 

Voor de tweede these pleiten allerlei vormen van militaire en economische 

overheersing in de nieuwe geschiedenis. Bijna elke cultuur die in contact 

kwam met de westerse econome ging hieraan ten gronde of nam de westerse 

digitale econcmische technieken over (warenproductie, loonarbeid, waarde-

accumulatie, etc.) . 

Wat waren de effecten van deze ontwikkeling? Binnen de westerse cultuur 

ontstonden gigantische institutionele transformaties, die eveneens beschrijf

baar zijn in termen van universalisering of digitalisering. De kwalitatief 

verschillende, dus ongelijke, feodale standen werden vervangen door de gelijke 

burgers (Poulantzas, 1970, 131). Hierdoor kwam de sociale waarde van de per

soon van zijn geboorte (Parsons: ascription) in zijn maatschappelijk nut 

(achievement) te liggen. Dit was het effect van het ontstaan van een utili-

teitscode die detmnant werd met de opkomst van de burgerij (Gouldner, 1971, 

66-68). Een groot aantal institutionele sferen werd hierdoor anoniem, dat 

wil zeggen dat institutionele uitwisselingen werden losgekoppeld van personen 

(Weber: bureaucratisering). Er ontstond een lineair tijdsbewustzijn (Winnubst, 

1975, 171; Von Martin, z.j., 38). 

Een van de psychologisch meest interessante gevolgen was de noodzaak die 

binnen dit culturele systeem ging ontstaan om een steeds groter deel van de 

mensen hoog gesystematiseerde digitale codes te leren. Het westerse school

systeem ontstond waarin aritmetische en verbale codesystemen overneersten. 

We zien hier een kwantitatieve expansie van het gebruik van digitale codes 

en inforratiever^erkingstechnieken op levensnoodzakelijke culturele terreinen. 

Vanuit dit paradigma kan begrijpelijker worden dat Bruner U966, 232) en vele 

andere onderzoekers constateren, dat de belangrijkste cognitieve verschillen 
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tussen leden van westerse en "primtieve" culturen samenhangen met de mate 

van westerse scholing. Het ontbreken van westerse formele scholing kan be

tekenen dat analoge informatieverwerkingstechnieken nog domineren. Enkele 

voorbeelden van deze mogelijke aominantie. Doob (1964) geeft een fraai 

voorbeeld: bij op het Nigeriaanse platteland wonende volwassen Ibo's bleken 

eidetische beelden een normale zaak te zijn. Maar bij vergelijkbare geür

baniseerde Ibo's was dit vermogen afwezig. Weisser concludeert op grond hier

van tot een kennelijke moompatibiliteit tussen "eidetic imagery" en "urban 

life" (1967, 148). Gladwin (1964, 31) verbaast zich over het enorme naviga-

tievemogen van de Truks dat teverk gaat zonder een enkele expliciete logi

sche beredenering: simultaan-analoge verwerking van amgevingsinformatie? 

Price-Williams (1962) constateert dat de Tiv's inheemse planten abstract 

kunnen classificeren, maar met-levensrelevante dieren met. Berry conclu

deert tot superioriteit in het hanteren van spatiele concepten bij de 

Eskimo's (jagerscultuur), vergeleken met Temne (landbouwcultuur). In het geval 

van de jagerscultuur geven analoge technieken een grote overlevingskans 

(Berry en Dasew,1974, 139). Dasen wijst erop dat jagersculturen, gezien hun 

ecologische context, eerder ruimtelijke concepten zullen ontwikkelen dan ge

tal- en maatconcepten. Bij Australische inboorlingen bleken deze relaties 

inderdaad op te gaan (Dasen, 1974, 385). In de westerse samenleving geven 

daarentegen digitale codes, waarbij logische taalsyntaxis en wiskundige 

concepten dominant zijn, een grote overlevingskans (Berry en Dasen, 1974, 240) . 

Foa (1974, 25-50) gaat ervan uit dat de verregaande institutionele differen

tiatie binnen de westerse cultuur parallel loopt aan een sterke institutionele 

specialisering van interpersoonlijke uitwisselingen. Deze uitwisselingen zijn 

te beschrijven m termen van "resources" die het individu in de loop van de 

socialisatie heeft leren differentiëren. Uit het vooreerst nog vage en brede 

concept "liefde" en "syrpathie" hebben zich de concepten "waardering" en "hulp" 

afgesplitst. Uit "waardering" is vervolgens "informatie" en uit "hulp" is 

"goederen" en vervolgens "geld" gedifferentieerd. Men kan zien dat deze dif

ferentiatie-sequentie in de cognitieve ontwikkeling van meer aan personen ge

bonden en moeilijk verbaliseerbare, kortom "analoge" uitwisselingsbronnen 

naar meer "gedigitaliseerde" uitwisselingsbronnen verloopt. Foa spreekt hier in 

Brainerd (1973, 109): "Whether we like it or not, number conpetence is social
ly prescribed in modern civilization. One might even say that number conpetence 
has come to nave significant survival value". 
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termen van Parsons over meer particularistische en meer universalistische 

resources (Foa, 1974, 80). De behoefte aan meer universalistische resour

ces is beter verbaliseerbaar en berust in zijn expressievormen minder op 

paralinguïstische contnunicatie (Foa, 1974, 386). 

2.5. Voorlopige samenvatting en overzicht. 

Wij zijn er explicieter dan Harvey vanuit gegaan, dat abstract en concreet 

functioneren domein-afhankelijk zou zijn. We twijfelen aan een kwantitatief 

verschil m cognitieve cctnplexiteit tussen concreet en abstract functioneren. 

Door terug te grijpen op de oorspronkelijke cmschrijving van concreet en ab

stract door Goldstein en Scheerer konden we wijzen op een, mogelijke herin

terpretatie van concreet en abstract functioneren als twee gelijkwaardige, 

maar kwalitatief verschillende, elkaar niet uitsluitende vormen van infor

matieverwerking. De concrete vorm omschreven we als analoog, de abstracte 

vorm als digitaal. We gingen ervan uit dat de bepaling van op welke dcmeinen 

en in welke situaties een van beide verwerkingstechnieken domineert van 

culturele aard is. We hebben aangegeven dat we ook deze culturele determi

nanten aan historische transformatie onderhevig achten en herinterpreteerden 

in het licht hiervan enkele voorbeelden van cross-cultureel onderzoek op 

het terrein van het cognitieve functioneren. Een overzicht van de begrippen

paren die met digitaal en analoog verwantschap vertonen, geven we in schema 2.1. 
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Schema 2.1. Equivalenten van de begrippen analoog en digitaal in relatie 

tot het toepassingsgebied bij diverse auteurs. 

1. stinuluskenmerken; 

Watzlawick et. al. (1973) analoog en digitaal 

Foa (1974; Parsons) 

Eigen cmschrijving 

particularistisch en uni

versalistisch 

analoog en digitaal 

2. informatieverwerking: 

Goldstein en Scheerer (1941) concreet en abstract 

Neisser (1967) globaal en focaal 

Anderson (1975) analoog en digitaal 

Omstein (1972) 

3. stimulusreprcsentatie: 

Attneave (1974) 

Bruner (1966) 

Price-Willianis (1962) 

rechter en linker hemi

sfeer 

analoog en digitaal 

eiconisch en symbolisch 

concreet en abstract 

betrekking versus inhoud 

van interpersoonlijke 

cormunicatie 

gedragsui twisselingen 

tussen personen 

culturele codes voor 

bepaalde domeinen 

waarneming 

waarnaning 

primaire en secundaire 

waarneming en codering 

informatieverwerking 

codering 

representatie 

classificatie 

2.6. Analoge en digitale stimuluskenmarken. 

Geen van de tot op dit punt behandelde auteurs heeft zich expliciet bezigge

houden met de kenmerken en verwerking van sociale stimuli. Alleen Watzlawick 

(1973) geeft enkele aanwijzingen voor de wijze waarop het onderscheid analoog-

digitaal bij dit soort stimuli gehanteerd zou kunnen worden. Er zijn ons 

slechts enkele studies bekend, die de relevantie van dit onderscheid binnen 

het gebied van de sociale psychologie kunnen ondersteunen. Deze vallen binnen 

de sfeer van de bestudering van comriunicatieprocessen (Birdwhistell, 1974; 

Hall, 1959, 62). Bij de cognitieve sociale psychologie (balanstheorie. Heider, 

1958; dissonantietheorie, Festinger, 1957) wordt meestal niet op verschillen 

in stimuli gelet. De stimulus is hier een begrip dat "alles" kan omvatten 

(Manis, 1966, 5), de representatie of veranderingen erin staat in het middel-
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punt van de belangstelling. Hetzelfde geldt voor de theorieën van Kelly 

(1955), Rokeach (1960), Harvey et. al. (1961) en Schroder et. al. (1967). 

Geheel anders is de benadering van Gamer (1974) . Garner gaat ervan 

uit dat de representatie van stimuli wordt bepaald door de "structuur" van 

de stimulusdimensies. Deze structuur kan onafhankelijk van de waarnemer 

worden beschreven, cndat zij als attribuut- of dimensionele structuur aller

eerst een kenmerk is van de werkelijkheid, dus van de verzameling stimuli 

waar het cm gaat (Gamer, 1974, 181) . Het nieuwe in deze benadering is dat 

de betekenis die een stimulus heeft in verband wordt gebracht met de totale 

contextuele set van stimuli, die de waarnemer uit een gegeven stimulus af

leidt. Gamer laat zien dat de snelheid waarmee subjecten differentiëren 

binnen een gegeven set stimili samenhangt met de mate van redundantie die 

de set kenmerkt. Redundantie is equivalent aan gecorreleerdheid van stimu

lusdimensies . 

Vanuit deze context gaat Gamer (1974, 97-121) nader in op de vraag hoe 

gelijkenisstructuren bij het classificeren van stimuli tot stand komen. We 

zullen een gedeelte van zijn redenatie volgen. Eerst een vraag die ons als 

leidraad kan dienenbij Gamer's betoog. 

Stel dat we lanand vragen om drie welbekende personen in gedachten te nemen 

en op een schaal van bijvoorbeeld tien punten aan te geven in welke mate 

deze personen van elkaar verschillen. Hoe komen de verkregen gelijkemsoor-

delen tot stand? Men kan zich voorstellen dat de beoordelaar zegt: "Jan is 

totaal anders dan Piet, waarom precies is me onduidelijk, maar dit anders

zijn kan iJt afbeelden met de afstand negen. Maar Piet lijkt zo sterk op Неіж 

dat dit met de afstand twee moet worden weergegeven". De persoon redeneert 

Attribuut gebruiken we in de algemene zin van kenmerk. De stimulus is het 
"object" dat het attribuut "bezit" of "draagt". Dimensie en attrinuut vallen 
dus samen (Torgerson, 1958, 248 maakt fijnere onderscheidingen: hij omschrijft 
de "hoeveelheid" van een attribuut als de stimulus, stimulusdimensies zijn 
dan elementen waaruit het attribuut is opgebouwd). Attributen kunnen van 
verschillende aard zijn, zij kunnen verschillen in de mate waarin zij 
bij 3e categorisering als criterium gelden (Bruner, Goodnow en Austin, 1956), 
statisch of dynamisch zijn (Nelson, 1974) en al dan niet gecorreleerd en on
derscheidbaar (Salz, 1971; Garner, 1974). Concepten (stimuli) verschillen 
naar de caribmatie-regel van de attributen, er zijn bijvoorbeeld affirmatieve, 
conjunctieve, inclusief disjunctieve en conditionele regels (Bourne, 1970, 
547). Ook de stimulusconcepten zijn m te delen. Frijda noemt individuele con
cepten klasseconcepten, dimensionele concepten en concerten die funkties, regels 
of principes aanduiden (1976, 440). 
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dan op grond van globale geli^kenisoordelen. Een andere beoordelaar zou 

daarentegen kunnen zeggen: "Als ik aan Piet denk, dan denk ik aan de ge-

dragskenraerken die Piet bezit, hij is rustig, verstandig, vriendelijk en 

verlegen. Jan is ook wel verstandig, naar tegelijk actief, bars en dominant, 

etc. terwijl Henk sterk op Piet lijkt, rnaar zonder verlegen te zijn. 

Het verschil tussen Piet en Jan is dus bijvoorbeeld zeven en dat tussen Piet 

en Henk twee". In dit geval heeft de beoordelaar kennerken of elementen 

uit de stimuli geabstraheerd en geeft hij zijn gelijkemsoordeel op grond 

van overeenkctnst in elementen. De eerste beoordelaar codeert de stumlus-

verschillen in termen van een globale afstandsanalogie, de tweede als een 

optelsom van kenmerken. De vraag is of dit verschil in codering uit de ge

geven gelijkenisoordelen (responsen) is af te leiden . 

Hoe benadert Gamer dit probleem? Laten we ervan uitgaan, zegt Gamer 

(1974, 97), dat we een set stimuli hebben samengesteld uit twee dimensies 

met elk twee niveau's. We vragen een subject deze vier soorten stimuli te 

verdelen in twee klassen. En we zien dat de stimuli ofwel binnen de niveau's 

van de ene of binnen de niveau's van de andere dimensie worden ingedeeld. 

Kennelijk classificeert het subject met behulp van de dimensies door de 

belde niveau's van één dimensie te gebruiken om de klassen te differentiëren 

en elk van de niveau's afzonderlijk,om aan te geven dat de stimuli in dat 

opzicht gelijk zijn. Een van beide dimensies wordt dus als relevant uitge

kozen zcwel om te differentiëren als cm gelijkheid aan te geven, terwijl de 

andere dimensie irrelevant is. 

Maar er is ook een andere ordening denkbaar, namelijk dat het subject de 

stimuli zo classificeert, dat de waargenomen verschillen tussen de klassen 

zo groot mogelijk en de gelijkenissen binnen de klassen maximaal zijn (Gamer, 

1974, 98). In het eerste geval bestaat de gelijkenis binnen de dimensies, in 

het tweede geval leiden de dimensies tot gelijkenissen. Men kan zich dan af

vragen welke relatie er bestaat tussen de waargenanen gelijkenis van stimuli 

die verschillen op elk van de twee durensies afzonderlijk. Anders gezegd, 

indien stimulus A en В op dimensie X in de mate dx als gelijk worden gezien 

en stimulus A en С op dimensie Y m de mate dy als gelijk, wat is dan de 

waarde van dxy, de mate van gelijkenis tussen В en C, die op beide dimensies 

verschillen? 
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Als we gelijkenis voorstellen als afstand, dan kan als geometrisch model 

de euclidische ruimte worden gebruikt cm de waarde dxy te berekenen . 

In dit geval levert de stelling van Pythagoras de oplossing: de afstand 

tussen С en В is de wortel uit de som van de afstand A-B in het kwadraat 

en de afstand A-C m het kwadraat. Maar de afstand B-C zou ook kunnen vol

doen aan de regels van een ander ruimtelijk model dan het euclidische. 

Shepard (1964, 57) wijst op de Minkowski-ruimtes, waarvan met name het 

city-block model door Attneave (1950) m de psychologie werd geïntroduceerd 

(Torgerson, 1958, 251; Jaspars, 1965, 22; Garner, 1974, 99). In dit rodel 

is de afstand B-C de optelsan van de afstanden A-B en A-C. Dat houdt in dat 

de waargenomen gelijkenis van stinuli die op twee dimensies verschillen over

eenkomt met de som van de verschillen op elk van de dimensies afzonderlijk. 

Dat gelijkenisoordelen van stimuli zich beter voegen naar de kenmerken van 

de city-block ruimte, dan van de euclidische ruimte kan psychologisch bete

kenen dat de persoon zijn oordelen baseert op de abstractie van attribuut-

dimensies die in de stimulus liggen. Hij onderscheidt deze dimensies en telt 

de verschillen op elke dimensie op. 

In de euclidische ruimte zijn de stimulusafstanden invariant ten opzichte 

van de coördinaten van de ruimte. Dat houdt in dat het assenstelsel gero

teerd kan worden zonder dat de ordening verandert. In de city-block ruimte 

is het assenstelsel echter cruciaal, en niet roteerbaar, want bij rotatie 

zouden de projecties van de punten op het assenstelsel andere afstanden ten 

opzichte van elkaar krijgen. Dit kan niet,omdat juist het verschil per di

mensie tot het gegeven gelijkenisoordeel leidt. 

Wat bepaalt nu het feit of ordeningen van stinulusverschillen beter voldoen 

aan de euclidische of aan de city-block metriek? Dit is volgens Garner af

hankelijk van de typische interactie van de stimulusduaensies m de gegeven 

set (Gamer, 1976) . Als dimensie kan elk attribuut met twee of meer niveaj's 

gelden. Als we een set stimuli afleiden uit twee dimensies, dan kunnen deze 

op verschillende mnieren interacteren. Ze kunnen in alle combinaties over 

de niveau's оогкоішп (bijvoorbeeld rode en groene vierkanten er cirkels) of 

Hoewel er een analogie is tussen gelijkenis en afstand, noeft een afstands-
model niet de beste representatie van gelijkenisgegevens op te leveren 
(Roskam, 1970, 38). 
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gecorreleerd zijn (de subset rede cirkel en groen vierkant). Maakt dit 

verschil voor de waarneming van de stimuli? Bewerkstelligt correlatie 

tussen dunensies een grotere discriminatiesnelheid met betrekking tot 

deze stimuli en is bij ongecorreleerde dimensies selectieve aandacht 

gericht op een van beide dimensies mogelijk? Dit blijkt afhankelijk te 

zijn van de aard der dimensies. Uit een aantal onderzoeken naar de reactie

tijd bij discruninatie-of classificatietaken bleken de dimensies als volgt 

te kunnen worden ingedeeld (Garner, 1976, 100): 

(a) integrale dimensies: deze interacteren zodanig dat de discriminatie

snelheid wordt vergroot als ze gecorreleerd zijn. Selectieve aandacht voor 

de afzonderlijke dimensies is hier niet mogelijk. Als bijvoorbeeld twee 

alternerende auditoire stimili op een gecorreleerde wijze zowel in frequen

tie als in intensiteit variëren, is de reactietijd korter, dan wanneer ze 

beide slechts op een dimensie variëren. Variëren ze op een ongecorreleerde 

manier, dan is de reactietijd voor discriminatie op grond van één van beide 

dimensies langer, dan wanneer ze slechts variëren binnen één dimensie. 

(b) configúrele dimensies: ook hier is selectieve aandacht voor één van de 

dimensies onmogelijk, maar bij gecorreleerde dimensies treedt er geen snellere 

discriminatie op. De comoinatie van de dimensies vormt hier als het ware een 

nieuwe noninale dimensie (Gamer, 1976, 101). 

(c) onderscheidbare dimensies: deze mteracterer zodanig dat de herkennings-

snelheid niet wordt verhoogd bij gecorreleerde dimensies. Wel is het mogelijk 

cm de aandacht selectief op een van de dimensies te richten als deze onge

correleerd zijn. 

(d) asyimetrisch onderscheidbare dimensies: hierbij is herkenning gemakkelijker 

als de dimensies gecorreleerd zijn en selectieve aandacht gericht op een van 

de dmensies is mogelijk, zij het slechts in één richting. 

Met name de integrale en de onderscheidbare dimensionele interacties zijn 

voorwerp van uitgeoreide onderzoekingen geweest. Liet men onderzoekspersonen 

gelijkenisoordelen geven tussen paren van stimuli die uit twee of ireer dimen

sies waren samengesteld, om de verschillen na te gaan tussen de aangegeven 

gelijkenis bij paren die slechts op één dimensie varieerden en paren die op 

twee dimensies gelijktijdig varieerden, dan bleek dat bij bepaalde dimensies 

de tweedimensionele variatie meer overeenkwam met de hypothenusa-relatie 

van (beide) afzonderlijke variaties er bij andere dimensies dat de afzonder

lijke dimensionele verschillen eerder werden opgeteld. Anders gezegd, de in 
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afstanden cmgezette geli]kenisoordelen voldeden ofwel beter aan de voorwaar

den van euclidische metriek, ofwel aan die van de city-block metriek. Het 

eerste was het geval bij integrale dimensies, het tweede bij onderscheid

bare dimensies. De city-block metriek gaf de beste beschrijving bij dimen

sies als grootte, vorm, helderheid (Attneave, 1950), cirkels variërend in 

grootte en middellijn-hellingshoek (Shepard, 1964), cirkels met lijnen 

(Нупвп en Well, 1968), kleur en vorm (Imai en Handel, 1972) . De euclidische 

metriek gaf een betere beschrijving bij helderheid en verzadiging (Torger-

son, 1958; Hyman en Well, 1968; Imai, 1972) . 

Uit Gamer's gedachtengang leiden we twee conclusies af: (a) dat niet alle 

stunuluskenmerken onderscheidbaar of abstraheerbaar zijn en (b) veranderin

gen binnen niet-abstraheerbare (integrale) stmuluskenmerken de betekenis 

van de stimulus in zijn totaliteit modificeren; anders gezegd dat verschil

len op integrale dimensies totale interstunulusverschillen zijn. Het onder

scheiden (abstraheren) van stimulusdunensies of attributen is dus iets ge

heel anders dan het discrimineren tussen stimili (Gamer, 1974, 149) . 

Is het verschil tussen integrale en onderscheidbare dumensies ook hanteer

baar voor sociale stimuli? Dit lijkt wel voor de hand te liggen, met name 

als men denkt aan interpersoonlijke gedragswaarneming. Een eenvoudig voor

beeld kan dat duidelijk maken. Als persoon a en с beiden vriendelijk zijn 

tegen b, en a meer en с minder macht bezit dan b, dan bestaat de kans dat b 

de vriendelijkheid van с als "onderdanige hielenlikkerij" ziet en de vrien

delijkheid van a als "menselijkheid en warmte". Dat betekent dat voor b de 

dimensie macht integraal is ten opzichte van de dimensie vriendelijkheid 

en dus dat de beide vormen van vriendelijkheid voor b verschillende stimuli 

vormen. Natuurlijk zal bij sociale stimuli de mtegraliteit en onderscheid

baarheid van dimensies samenhangen met sociaal-structurele en cultureel-

normatieve variabelen . Daardoor hoeft er niet minder sprake te zijn van 

stimulusconcepten, maar mogelijk liggen wel de subjectieve keuzemogelijkheden 

met betrekking tot onderscheidbaarheid ruimer dan bij fysische stimuli. 

Integraliteit en onderscheidbaarheid van sociale stimuli zou d.m.v. classi
ficatie-experimenten kunnen vrorden onderzocht. Bij het gegeven voorbeeld valt 
te denken aan stimuli als "vader is vriendelijk", "het kind is vriendelijk", 
"de leerling is lui", "de chef is lui", "de collega is onbeleefd", "de onder
geschikte is onbeleefd". Men zou specifieke gedragingen (eerder separabel) 
kunnen corbineren met specifieke betrekkmgskenmerken (eerder integraal) . 
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Uit de theorie van Gamer krijgen we een zeer letterlijke omschrijving 

van abstraheren en abstractievermogen. Abstraheren is alleen mogelijk als 

er sprake is van onderscheidbare dimensies. Abstractievermogen is het 

kunnen onderscneiden van onderscheidbare dimensies. Verschillen in abstrac

tievermogen zouden dus constateerbaar moeten zijn aan de hand van gelijkenis-

oordelen net betrekking tot stimili waarvan de dimensies zowel integraal 

als onderscheidbaar kunnen vrorden gezien. We veronderstellen dat deze optio-

naliteit voor veel sociale stimuli opgaat. Een andere vraag is of een zo 

letterlijke interpretatie van abstract en concreet functioneren in termen van 

abstractievermogen houdbaar is. Deze vraag moeten Goldstein en Scheerer (1941) 

kunnen beantwoorden. We gaan nogmaals bij hen te rade. 

2.7. Goldstein en Scheerer over de abstractie en stimulusdimensies. 

Allereerst moet worden gezegd dat Goldstein en Scheerer (1941) met werken 

met begrippen als "differentiatie", en "stimulusdimensies". 

Concreet en abstract zijn in hun conceptie "houdingen" waarmee de werkelijk

heid vürdt benaderd (1941, 2). Zij beschrijven deze houdingen in termen van 

de mate waarin algertene kenmerken uit waargenomen objecten worden geabstraheerd. 

In hun experimenten werken Goldstein en Scheerer alleen met figuren en patronen 

en niet met sociale objecten, meningen of gedragingen. 

Goldstein en Scheerer's studie is een voortzetting van onderzoek dat begon 

met Gelb en Goldstein's "Psychologische Analysen Himpathologischer Fälle" van 

1920*. 

Deze studies waren erop gericht om vast te stellen wat de gedragseffecten waren 

van (tijdens de eerste wereldoorlog opgelopen) hersenletsels. Hiertoe werden 

vooral testsituaties gebruikt waarin aeze patiënten figuren, kleuren, objecten, 

blokken en dergelijke moesten classificeren en beschrijven. Kenmerkend voor 

deze patiënten, ortdekten Goldstein en Scheerer, was dat zij geen "abstracte 

houding" ten opzichte van de stimuli konden aannemen. 

Nomale personen warer daarentegen m staat in hun benadering van gegeven sti

muli te altemeren tussen een abstraherende en een concrete perceptie. Wat is 

Vvaarin het klassieke geval Schreiner staat beschreven. Schneider had een her
senletsel en kon (adaron) geen Gestalten waarnemen, Seelenblindheid. In 1944 
blijkt uit röntgenfoto's dat het 1-ersenletsel geen naam mag hebben. Schneider 
was alleen uiterst suggestibel (Vroon, 1976, 35; Linschoten, 1964, 102). 
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hier abstract en concreet? Welnu, concreet zijn we, volgens Goldstein 

en Scheerer, als gedrag en denken geschieden vanuit ëén aspect van het 

voorhandene, hetzij een zintuigelijke indruk of samenhang, hetzij een expres

sief kenmerk van een object, een gezicht of een situatie, zoals het "nut" er

van, een"middel-doel" relatie of een toevallige tijdruimtelijke contingen

tie. Hier ontbreekt distantie ten opzichte van de gegeven stimuli, inzicht 

in de potentiële alternatieve attributen of functies van de stimuli en re

lativering van het emotionele appèl. De stimuli vrorden niet gepercipieerd 

als representanten van een categorie of klasse. 

Op twee manieren kan het subject hierdoor zijn interne gedragscontrole ver

liezen: (1) door een onventogen om van perspectief te wisselen (a lack of 

"shifting"), of (2) door een extreme gevoeligheid voor variërende angevmgs-

stimuli, die als "steeds nieuw" of als dwingend in hun marentane valenties 

worden ervaren. 

Bij de abstracte houding wordt daarentegen het onmiddellijk gegevene over

stegen, het algemene en het bijzondere worden onderscheiden en het handelen 

is gericht vanuit categoriserende ordeningen waarin betekenissen vigeren die 

uitgaan boven de aarwezige stimuli. Ten opzichte van de onmiddellijke indrukken 

wordt afstand genomen . De abstracte houding is voorwaarde voor een aantal 

bewust-decisiomstische ("volitional", Goldstein en Scheerer, 1941, 4) vormen 

van gedrag, zoals het onderscheiden van het ik ten opzichte van bmnen- en 

buitenwereld, het kiezen van een specifieke instelling (mental set), het zich 

rekenschap geven van gedragingen en dit verbaliseren, het kunnen "shiften 

tussen aspecten van een situatie, het simultaan voor ogen houden van meerdere 

gezichtspunten, het isoleren van delen van een geheel, ze weer kunnen inte-

greren en de essentie van deze relatie vatten , het kunnen abstraheren van 

gemeenschappelijke kenmerken en hiërarchische conceptverbindingen, het mentaal 

Dit afstand nemen houdt m dat emoties niet het verbeeldingsveld domineren. 
Dit verbeeldingsveld moet wellicht letterlijk vrorden genomen. Recente publi
caties wijzen op de verbeeldingsaspecten in de taal (Katz en Paivo, 1975) en 
op de limieten die verbeelde objecten stellen aan de nuances van of de detail-
canplexiteit m het beeld (Kosslyn, 1975). Afstand nemen is relativeren, dus 
via abstracte categorieën verbinden met niet onmiddellijk gegeven referentie-
stimuli, hetgeen natuurlijk betere onderscheidingen en differentiaties moge
lijk maakt (zie Harvey, Reich en Wyer, 1968) . 

Hetgeen de abstractie van een deel - geheel regel of ccmpositieprincipe 
impliceert. 
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vooruit kunnen plannen, zich mogelijkheden kunnen voorstellen en denken 

in symbolen 

Over de graduering van concreet en abstract zeggen Goldstein en Scheerer 

(1941, 9): (a) extreem concreet is het reageren op één aspect van stimuli, 

(b) minder concreet is onreflexief reageren op een totale situatie of ob-

jectconfiguratie, (c) enigszins abstract is planning van gedrag op grond 

van verworven inzicht - ook zonder scherp besef van iedere stap - en het 

aanvoelen van symbolen en metaforen. Ook het onderbreken van concreet gedrag 

bij "bottlenecks" voor anticipatoire overwegingen en het zoeken van een op

lossing, (d) zeer abstract is het bewust formeren van generaliserende en 

hiërarchisch geordende concepten, het denken in termen van wetmatigheden, het 

tot in onderdelen controleren en sturen van het gedrag en het verbaliseren van 

deze processen. 

Met behulp van vijf tests werden de reacties van de patiënten onderzocht, 

overigens zonder vergelijking net met-patiënten. Aan de hand van het gedrag 

konden de concrete kenmerken nader worden gespecificeerd. Zo bleek bij de 

Goldstem-Scheerer cube test, waarbij de patiënten figuren moesten namaken 

met behulp van gekleurde kubussen, dat ze niet in staat waren om van afmeting, 

achtergrond, kleurpatroon en figuurpositie te abstraheren. Zij konden zich ook 

niet richten op deelaspecten en relaties tussen kleurposities. Bij een kleur-

sorteertest (Gelb en Goldstein) bleek dat de patiënten kleuren niet konden clas

sificeren of als dat wel gebeurde, dan werden verschillende kleuren tezamen-

gebracht, bijvoorbeeld"cndat geel een rok en bruin een blouse" was. 

Bij het vrij en gedwongen classificeren van dagelijkse objecten die varieer

den in materiaal, kleur en vorm, stonden de auteurs echter opeens voor een 

probleem (1941, 82-93). Eenzelfde classificatie van objecten op grond van 

overeenkcmst kon namelijk zovel als resultante van een abstracte als van een 

concrete houding optreden. Een classificatie bijvoorbeeld op grond van situa

tionele contingentie, zoals gebruikswaarde (eetgerei), handelingscontext 

Dit lijkt op wat Piaget reversibiliteit noemt (Dumont, 1966). 

De auteurs geven voorbeelden die we bij Luria (1971) - de concreet denkende 
boeren in Rusland 1940 - en Gabel (1962) - over concreet of gereïficeerd denken -
terugvinden. Enkele voorbeelden van de respectievelijk genoemde kenmerken zijn: 
(een patiënt) kan het zinnetje "de sneeuw is zwart" niet herhalen; kan de klok 
niet op een gevraagde tijd zetten; gooit perfect ballen op afstand in dozen, 
maar kan geen afstandsverschillen benoenen; kan na net alfabet niet de dagen 
van de v/eek opnoemen; kan bij de Rubm-figuren niet van het gezicht op do vaas 
overschakelen; kan m сет patroon van overlappende figuren wel punten in één 
figuur, maar niet de intersecties aanwijzen; kan geen puzzel oplossen (deel-
geheel); begrijpt geen analogieën of metaforen; kan een dagelijkse route niet 
uittekenen of doen alsof hij een glas leegdrinkt. 
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(spijker-haner) , nabijheid (warenhuisartikelen) of zintuigelijke sanenhang 

(zelfde kleur) is concreet. Maar een aantal van deze classificaties kunnen 

ook op grond van abstractie ontstaan. Het concrete "dingen om mee te werken" 

(situationele samenhang) kan ook het abstracte "werktuigen" (klasse) zijn. 

Dit geldt ook voor kleur, vorm en materiaal. Dus verschillende groeperings

principes kunnen eenzelfde groeperingsuitkcmst opleveren. De oplossing van 

dit onderzoeksprobleem lag natuurlijk in het laten herhalen van de classi

ficaties op grond van wisselende principes. Dan bleek dat het vermogen cm van 

classificatie-attribuut te veranderen bij de patiënten ontbrak. 

Dit leidt tot twee belangrijke conclusies: (a) dat op grond van één classi

ficatie of oordeel met de mate van abstractheid van de persoon kan worden 

afgeleid en (b) dat een concrete classificatie met betekent dat iemand con

creet is, maar hoogstens dat hij op dat moment verkiest om concreet te func

tioneren. Gedrag en vermögen moeten worden onderscheiden. Abstract is, zoals 

we eerder zagen, met alleen anders dan concreet, maar ook méér, want het 

sluit het vermogen tot concreet functioneren met uit. 

Uit de aanpak en bevindingen van Goldstein en Scheerer valt op te maken dat 

zij de abstracte houding inderdaad letterlijk opvatten als het vermogen om 

te abstraheren. Dus, in termen van Gamer, als het kunnen ordenen van stimuli 

op grond van onderscheidbare dimensies, of het kunnen onderscheiden van on

derscheidbare dinensies. 

Eveneens belangrijke conclusies uit de lezing van Goldstein en Scheerer zijn, 

zoals we zagen, dat een aangebrachte stimulusordening niet de bepaling van de 

concrete of abstracte houding toelaat en dat een gegeven concrete ordening 

het vermogen tot abstract ordenen met a priori uitsluit. De capaciteit tot 

"shiften" van de persoon levert wel additioneel inzicht in de houding van 

waaruit hij opereert, paar het aantal shifts dat iemand kan maken correspon

deert niet met de mate van abstractheid. 

Dit is van belang, omdat cognitieve complexiteit en abstractheid (Harvey et. al. 

1961) veelal worden gedefinieerd in termen van differentiatie. Goldstein en 

Dat de neiging tot concreet classificeren in deze vorm ook van situationele 
factoren, zoals het opgenomen zijn m het productieproces of van socialisatie-
effecten (scholing) kan afhangen,laat Denny (1974) zien. Hij toonde aan, dat er 
tussen zes en negen jaar een veranderingstendens is van complementaire criteria 
voor groeperingen (hamer-spijker) naar gelijkeniscnteria (spijker-naald) . Op 
late leeftijd is er een reversie terug naar de ccmplerientaire criteria. 
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Scheerer (1941, 101) wijzen er echter op dat een klein aantal spontane of 

opgelegde shifts, zcwel kan betekenen dat iemand concreet opereert, als 

dat nij ordent op grond van klasseconcepten en goede (b.v. logische) gron

den heeft om af te zien van andere groeperingsuitgangspunten, terwijl hij 

daartoe wel in staat zou zijn. Multidimensionaliteit of rrulticlassificatie 

zijn dus met zonder meer indicaties van abstractheid. Een groot aantal ver

schillende groeperingen (veel differentiatie) kan evengoed betekenen dat 

iemand abstract opereert, als dat de betekenissen van de stimuli voor de 

persoon van situatie tot situatie variëren, hetgeen naar de concrete houding 

verwijst. Het aantal "shifts" en differentiaties is dus als indicator op 

zich voor de abstracte of concrete houding onbruikbaar. Abstractheid ілріі-

ceert een bepaald soort dimensies en differentiaties, namelijk op grond van 

geabstraheerde onderscheidbare stumluskermerken. 

2.8. Concrete en abstracte differentiatie. 

Het blijkt onjuist te zijn on abstractheid en differentiatie van conceptuele 

ordeningsdimensies gelijk te stellen. Er zijn namelijk twee differentiatie

concepties omschrijfbaar, waarvan er slechts één het abstraheren van attributen 

m strikte zin inhoudt. 

Ten eerste kan aan de m afstanden omjezette gelijkenisoordelen met betrekking 

tot stimuli, dus aan de gekozen categorisering of ordening, een door het in

dividu gebniLkte ordeningsregel ten grondslag liggen die doet zoeken naar de 

grootste interstimulusverschillen. Globale mterstunulusafstand is een alge

mene term voor het specifieke analoge criterium dat de persoon hanteert. 

De afstandsrelaties zijn gebaseerd op de stimulus m zijn totaliteit en re

presenteren verschillen die van continue aard zijn. 

Een analysemethode die de afstanden in een euclidische ruimte representeert, 

kan op een adequate wijze de coördinaten opsporen van de ruimte die wordt ge-

vorrrri door de gelijkenisafstanden. Maar omdat hier de afstanden tussen de 

stimuli invariant zullen zijn ten opzichte van de coördinaten en deze dus 

vrijelijk roteerbaar zijn, geven deze coördinaten niet de stimulusdimensies 

aan die het subject als gemeenschappelijke elementen uit de stimulus abstra

heert. De geëxtraheerde coördinaten mogen dus met worden gebruikt om de mate 

van attribuut- of dimensionele abstractie te indiceren. Als de ordening van 
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Uïterstiinulusafstanden adequaat middels een euclidisch ruimtelijk model represen

teerbaar is, dan betekent dat dat het subject de stimuli wel in meerdere of 

mindere nate adequaat kan onderscheiden (stunulusdiscriminatie), raar deze on

derscheidingen niet systematisch groepeert volgens overeenkomst en versemi 

van Stimuluselementen en attributen. Deze vorm van differentiatie kan men 

"concreet" noenen, m zoverre er geen garantie is dat het subject bewust ab

stracte principes hanteert, zoals Golostem en Scheerer aie omschrijven. 

Als een uit conbinaties van een gegeven set "dimensies" opgebouwd stunulus-

bestand gelijkemsoordelen doet genereren adequaat beschrijfbaar middels een 

euclidisch model, betekent dit dat de persoon deze stimili concreet groepeert. 

Dit urpliceert niet dat het vermogen tot abstract groeperen bij deze persoon 

ten opzichte van deze of andere stumli afwezig is. 

Ten tweede kan aan de in afstanden orrgezette gelijkemsoordelen een dunensione-

le ordening van de stumli ten grondslag liggen. In dat geval kan de persoon 

zich bewust zijn van de criteria op grond waarvan de stimuli al dan niet ver

schillen. De criteria worden los van elkaar gezien m die z m dat stimuli 

op het ene criterium kunnen verschillen zonder dat hierdoor net verschil op 

een ander criterium verandert. De persoon ontleedt de stimuli als het ware 

in elementen en vergelijkt de elenenten die als van eenzelfde soort worden 

gepercipieerd. Een dergelijke ordening kan beschreven worden middels een 

cityblock-metriek. De cityblock dimensies waaruit de gegeven oraenmg is op

gebouwd geven de aard en het aantal van de kenmerken weer die de persoon uit 

de stimuli abstraheert. Naarmate een gegeven stunulusordemng beter represen

teerbaar is middels een cityblock nodel nag men aannemen dat de ordening meer 

op abstracte principes berust en stumljsdinensies of - attributen worden 

onderscheiden,αιε groeperingen volgens de klassenlogica mogelijk naken. 

Bij een dergelijke ordening wordt iets anaers dan stunulusdiscrimratie ge

ïndiceerd, namelijk abstractie van attributen. Deze vorm van differentiatie 

kan men abstract noemen. Of er abstracte differentiatie plaatsvindt bij een 

gegeven set van stimuli, hangt zcwel af van de aard ("obviousness of "inte

grality") van de stimulusdinensies, als van het abstractievermogen van bet 

individu. Onder constanti.ouding van de aard der stiruiusdmensies en gegeven 

een bepaalde nate van optionaliteit bij het herkennen van ondersoneidbare 

dinensies zouden verschillen in abstract clasbificerer tussen individuen 

aldus kunnen worden gemeten. Het feit dat personen abstract te werk gaan im

pliceert niet dat het vemogen tot concreet groeperen van stinuli afwezig is. 
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Het onderscheid tussen concreet en abstract differentiëren verschaft ons 

een instrument cm na te gaan of de diverse onderzoekers de relatie tussen 

de mate van abstractheid of concreetheid en cognitieve differentiatie 

op de juiste wijze hebben onderzocht (Harvey, Wyer en Hautaluoma, 1963; 

Harvey, Reich en Wyer, 1968; Le Cann, 1969; Naus, 1970; Schalken, 1974; 

Osteil, 1974). We komen hier in hoofstuk 3 op terug. 

Het geeft ons ook een uitgangspunt om zelf de relatie tussen Harvey's 

conceptuele systemen en de nate van cognitieve differentiatie te onderzoeken, 

gebruik makend van het gehanteerde onderscheid. Dit komt ter sprake in hoofd

stuk 4. 

Ons inziens lost het onderscheid tussen concrete en abstracte differen

tiatie enkele van de kernproblemen met betrekking tot de interpretatie van 

het "concreet-abstracf'-concept op. De toepassing van Harvey (1961) van dit 

concept in de sfeer van cognitieve persoonlijkheidstheorieën en gedefinieerd 

als structureel kenmerk van conceptuele systemen heeft een verschuiving te-

weeggebraent in de omschrijvingen van de kernbegrippen, zoals we die bij 

Goldstein en Scheerer vinden. Het abstractieverrrogen bij de "abstracte hou

ding" is door Harvey uit het oog verloren. 

Nog één onduidelijkheid is open. Hoe stringent komt het abstraheren van 

(onderscheidbare) stumlusdimensies overeen met het "meer gericht zijn op 

digitale aspecten van stinulusinformatie en het neer digitaal verwerken 

(representeren) van deze inforretie?" We proberen deze vraag vanuit een iets 

ander uitgangspunt te beantwoorden. 

2.9. Analoge en digitale componenten bij het verwerven var, concepten. 

Lang is verondersteld dat concepten tot stand komen middels de coirbinatie 

van geabstraheerde attributen van de stimuli die als conceptreferenten 

fungeren. Dit hojdt in dat processen van abstractie aan conceptvorming vooraf

gaan. 

Deze operaties zijn overigens meer verondersteld dan expliciet bestudeerd. 

Nelson analyseert de modellen van de abstractietheorie, de semantische ken-

rerkentheone, de theorie van Piaget en de relationele concepttheorie (Cas-

sierer) en concludeert dat bij geen van deze theorieën afdoende duidelijk 

is op welk tijdstip abstractie een rol gaat spelen bij de conoeptopbouw 

(Nelson, 1974). 
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Zij geeft echter zelf een ojiteressant paradigna voor de overgang van 

dynamische naar statisch-abstracte canceptkenmerken. Dit kant op het 

volgende neer. 

Cm het oonoeptfomatie-proces te kunnen begrijpen moeten de relaties tussen 

drie kernbegrippen worden nagegaan. Dit zijn: "concept", "gebeurtenis" en 

"attribuut". Verondersteld wordt dat voor het kinderoog alleen gebeurtenis

sen perceptuele gehelen vonren. Concepten zijn synthetische cognitieve con

structen en attributen zijn analytische cognitieve constructies. Concepten 

hebben als functie gebeurtenissen in hun veelvoud te reduceren door ze te 

herschrijven m termen van functionele of dynamische relaties. Deze her

schrijving geschiedt door middel van een synthese (samenvatting) van de re

laties waarbinnen de conceptreferent (gebeurtenis) zich manifesteert. Het 

concept is de synthese van deze relaties. Als bijvoorbeeld een kmd voor het 

eerst een bal ziet, dan wordt de (eerste) manifestatie van de bal geconcep-

tualiseerd in termen van de acties en relaties waarin de bal voorkant, zoals 

" m de kamer"; "moeder gooit, vangt, houdt vast"; " ik gooi, vang, hou vast"; 

"rolt, stuit"; "op de vloer, onder de bank", etc. Dus in termen van relaties 

met betrekking tot zichzelf, anderen, handelingen en de effecten hiervan 

en geplaatst in de tijd. De relaties zijn variabel, de bal is constant. 

De bal is de synthese van de relaties en door de synthese van deze functio

nele relaties is in één keer de basis voor het concept gelegd. Vergelijking 

of analyse is hiervoor met nodig. Een volgende manifestatie van hetzelfde 

object kan gemakkelijk in dit basisconcept worden ingepast: bal (2), "op 

de speelplaats"; "de jongen gooit, vangt"; "rolt, stuit"; "over de stenen, 

over het zand", etc. Bepaalde functies zijn identiek, andere verschillend. 

Sonmige functies blijken nu irrelevant te zijn net betrekking tot de func

tionele kern van het concept, bijvoorbeeld de plaats van handeling. 

Zo leert het kind welke relaties definierend zijn en welke met. Nieuwe 

manifestaties van de conceptreferent worden vervolgens geïdentificeerd door 

de vaststelling of de relaties waarin zij voorkomen identiek zijn aan het be

staande basisconstruct. 

Maar om nieuwe ranifestaties die buiten het bestaand relatiecluster vallen 

te herkennen is additionele informatie vereist. Om een stilliggende bal als 
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bal te herkennen,zal analyse van relevante attributen noodzakelijk zijn. 

Den dergelijke analyse is niet mogelijk op grond van een of meerdere mani

festaties van hetzelfde object. Voor het onderscheid tussen relevante en 

met-relevante attributen is het nodig dat verschillende objecten zich bin

nen eenzelfde netwerk van functionele relaties manifesteren. Als de eerste 

bal bijvoorbeeld gestreept, rood, groot en rond is en de tweede egaal, wit, 

klein en rond en de relationele kenmerken constant zijn, dan is de kans 

aanwezig, dat het attribuut "rond" als essentieel wordt onderscheiden, andat 

het stabiel is. Dus eigenlijk al vanaf het begin van het conceptvormings-

proces, maar secundair aan de funtionele synthese van het relatie-netwerk, 

kunnen attributen worden onderkend. Het concept kan vrijwel meteen zcwel 

functioneel-relationele als perceptueel-descriptieve informatie bevatten. 

Men mag aannemen dat ook andere dan objectconcepten vanuit een relationeel 

netwerk ontstaan. Bijvoorbeeld actor-concepten verschillen m eerste instan

tie in termen van de functies die de actoren in relatie tot het kind ver

vullen. Na differentiatie van de functionele samenhang in algemene en speci

fieke relationele kenmerken kan als tweede stap de abstractie van statische 

kenmerken plaatsvinden en kunnen de "actors" worden benoemd. 

Nelson's model is vooralsnog theoretisch. Er wordt verordersteld dat in het 

conceptvormingsproces twee, grotendeels parallele fasen worden doorlopen. 

De eerste fase heeft betrekking op de relationeel-dynamische kenmerken, de 

tweede op abstractie van statische attributen. 

Zolang als het concept bestaat uit een cluster van relationele kenmerken 

en deze kenirerken onderling niet worden onderscheiden, is de differentiatie 

tussen stimuli, die met behulp van dit concept kan worder aangebracht, gering. 

Dat wil zeggen, er is alleen een concrete differentiatie mogelijk tussen ge

beurtenissen die meer of minder lijken op de gebeurtenis waaraan het concept 

"bal" is gekoppeld. De codering van deze gebeurtenissen berust op een algeme

ne, maar mogelijk inconsistente analoge regel, waarbij de Stimulusattributen 

ten opzichte van elkaar integraal zijn. Irrelevante durensies kunnen hierbij 

nog een grote rol spelen, waardoor veel gebeurtenissen onder het concept 

worden geclassificeerd die er niet thuishoren. Worden de irrelevante dimen

sies onderscheiden van de i elevante, dan kan de analoge regel worden gespeci

ficeerd. Dit gebeurt het meest genaJdcelijk als de irrelevante attributen 
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onderscheidbaar zijn ten opzichte van de relevante, raar ordering inte

graal (Gamer, 1976, 109) . Het concept bestaat vanaf dat moment uit een 

affirmatieve regel: "alles wat stuit en rolt, is een bal". De discriminatie 

van stimuli wordt hierdoor precieser, maar sluit nog geen objecten uit die 

alleen rollen of alleen stuiten, ook een hoepel kan hier "bal" heten. 

Het concept omvat hier meer dan alleen "bal" en het omvat met alles wat bal 

is, want stilliggende ballen worden uitgesloten. Als,lstuiten,,en"rollen"als 

onderscheidbare dimensies worden gezien en zo een conjunctieve regel mogelijk 

makenjneemt het discriminatievermogen verder toe. Een alle andere referenten 

dan een bal uitsluitende conceptregel is pas mogelijk indien ook statische 

attributen in de regel vvorden opgenomen. Hierdoor worden in eerste instantie 

wellicht nog neer dan alleen ballen onder het concept opgenomen, maar in ieder 

geval ook alle stunuli die "bal" zijn.Een verdere specificatie van stabiele 

statische kenmerken, zoals "bal is alles wat rond en indeukbaar is en rolt 

en stuit, maar met klapt als je erop trapt", maakt de regel steeds precieser. 

Het concept cmvat dan een reeks van attributen,die volgens een bepaalde com-

binatieregel als discriminatiecriterium worden gebruikt. Deze regel is digi

taal in zoverre dat informatie, betrekking hebbend op meer dan één aspect 

van de stirrulus, moet worden geïntegreerd om vast te stellen of de bij een concept 

behorende referent (stimulus) aanwezig is of met. 

In globale zin kan men zeggen dat codering van stimuli gebaseerd op re

lationele kenmerken "analoog" is en die gebaseerd op statische kenmerken "digi

taal". Dat klopt voor het geval de relationele kenmerken onderling integraal 

zijn en de statische onderling onderscheidbaar. Maar beide coderingswijzen 

vormen de uiteinden van een continuum waarop een successieve uitfiltenng van 

eerst relationele en dan statische kenmerken plaatsvindt naar de mate van re

levantie voor het betreffende concept. Deze uitfiltenng is een stapsgewijze 

abstractie, dat wil zeggen berust op het onderscheidbaar worden van dimensies 

ten opzichte van elkaar. De conceptregel blijft binnen dit proces analoog 

zolang als discriminatie slechts met benulp van één unitaire dimensie plaatsvindt 

(concrete differentiatie) en wordt digitaal zogauw als de conceptregel een 

ccnbinatie van meer dan één stimulusdimensie omvat. 

We kunnen dus vaststellen dat dunensionele onderscheidbaarheid een voorwaarde 

is voor digitale coderingen ir. de vom van conceptuele regels, maar dat deze 

onderscheidbaarheid nog net het bestaan van zo'η regel impliceert. Van di

gitale codering is pas sprake als verscheidene onderscheiden dimensies ge-



81 

combineerd worden. Deze dimensies kunnen zowel van meer analoge (relationele) 

als van meer digitale (statische) aard zijn. 

Analoge regels maken concrete differentiaties mogelijk. Digitale regels 

zijn een voorwaarde voor abstracte differentiatie. Deze beide vormen van dif

ferentiatie moeten dus onderscheiden worden. Dit verschil in differentiatie 

is essentieel en berust op verschillende vormen van conceptuele ordening. 

De ordening zelf kan berusten op neer "analoge" of meer "digitale" stimulus-

kenmerken. 

De accentuering van het onderscheid tussen beide vormen van differentiatie 

vinden we ook bij onderzoekers op geheel andere terreinen dan het onze. 

Van Galen bespreekt in zijn studie van focale en ambiente infontatieverwer-

king onder meer de concepties van Trevartnen, die hier op neer kenen dat 

zich in de evolutie van het visuele systeem twee, gedeeltelijk onafhankelijke, 

perceptieve en motorische systemen hebben gevormd, die zich onderscheiden in 

coderingsproces. Het anbiënte systeem codeert volgens een analoge regel. 

Het focale volgens een digitale regel. In het eerste geval berust de waar

neming op discriminatie met behulp van één sLinulusdimensie, terwijl in het 

tweede geval de informatie van een groter aantal dimensies wordt gecombineerd 

(Van Galen, 59). 

Wilden (1972, 155-195) geeft een opsoitming van allerlei systemen waarin 

analoge en digitale codes gecombineerd zijn. Hij legt veel nadruk op de af

wisseling tussen beide principes die m deze ccmbinaties ligt besloten. Ook 

hij kont, maar dan in algemene termen, tot de conclusie dat digitaal en analoog 

verwijzen naar twee verschillende soorten verschillen (Wilden, 1972, 169). Analoge 

verschillen zijn verschillen in intensiteit, frequentie, verdeling, patroon of 

organisatie. Digitale verschillen zijn verschillen codeerbaar m termen van on

derscheidingen en opposities waarvoor discrete elementen met welomschreven 

grenzen nodig zijn. 

Bij Riegel (1973, 1975) vinden we eenzelfde nadruk, maar nu in de termen 

van Goldstein en Scheerer, op het altemeren en op het integreren van de con

crete en abstracte houding, ben integratie van concreet en abstract denken 

acht Riegel kenmerkend voor dialectisch denken. 

Ook Kaplan en Ten Houten (1975), die proberen de uitgangspunten voor 

een "neurosociologie" te schetsen, steunena op de split-brain experimenten van 
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Sperry en Garzaniga, omschrijven dialectisch denken als de integratie 

van de concrete en abstracte cognitieve operaties die kenmerkend zijn 

voor elk van beide hersenhamsferen. 

2.10. Samenvatting. 

In het eerste deel van dit hoofdstuk hebben we getracht een andere conceptie 

van de begrippen concreet en abstract uit te werken dan we bij Harvey, Hunt 

en Schröder aantroffen. We gingen ervan uit dat concreet en abstract functio

neren twee elkaar niet uitsluitende wijzen van informatieverwerking zouden 

kunnen zijn die, afhankelijk van het voorgevonden stunulusdomein, worden 

gehanteerd. Binnen deze conceptie zou men de vier door Harvey et. al. onder

scheiden conceptuele systemen kunnen opvatten als niet exclusieve variaties 

in het differentiatievenrogen met betrekking tot specifieke inhoudelijk on-

schreven conceptuele domeinen finnen dat gedeelte van het conceptuele systeem 

dat betrokken is bij de ordening van sociale stimili. 

Antropologische onderzoeken bleken een aan levensrelevantie van do-

itEuien gebonden conceptie »ran concreet en abstract functioneren te onder

steunen. Goldstein en Scheerer bleken eveneens een non-exclusieve conceptie 

te hanteren met betrekking tot beide begrippen, die zij zien als verschillende 

vormen van informatieverwerking. Op een globale wijze hebben we deze concep

tie van Goldstein en Scheerer verder uitgewerkt door de overeenkcmsten aan te 

geven met Neisser's onderscheid tussen globale en focale waarneming. Op grond 

hiervan werden twee soorten stirmluskemrerken en twee soorten representatie-

of coderingskenmerken onderscheiden, analoge en digitale. De gebieden waarop 

deze begrippen zoal van toepassing zouden kunnen zijn werden geschetst, gaan

de van waarneming tot culturele codes. 

In de tweede helft van dit hoofdstuk hebben we de synthetische benadering 

ingewisseld voor een meer analytische. Het doel hiervan was om met de begrip

pen analoog en digitaal de structureel cognitieve kenmerken van concrete en 

abstracte representaties zo goed nogelijk aan te geven. Hieroij bleek het 

door Gamer geconstateerde verschil tussen integrale en onderscheidbare 

stimulusdimensies ons op het spoor te brengen van mogelijke verschillen in 

de wijze van ordenen van stimulusverschillen. Bij integrale stimulusdimensies 

zou de ordening overeen konen net ae kenmerken van de euclidische, bij on-
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derscheidbare dimensies met die van de cityblock-metriek. 

Bi] Goldstein en Scheerer vonden we een cmschrijving van de abstracte 

houding die neerkwam op het kunnen onderscheiden (of abstraheren) van onder

scheidbare stimulusdimensies. Zo konden we twee differentiatiebegrippen uiteen 

halen. De concrete differentiatie, berustend op een analoge codering van 

globale stimulusverschillen en de abstracte differentiatie, coderend volgens 

een digitale regel ,waarbi;j stimulusverschillen berusten op verwerking van 

verscheidene stimulusdimensies. 

Dit onderscheid geeft ons een manier om na te gaan of en in welke op

zichten de door Harvey onderscheiden conceptuele systemen verschillen in het 

verneigen tot het hanteren van abstracte differentiaties. De hypothese dat 

het abstract differentieren ¿ich met zo zeer op een kwantitatief, maar eer

der op een kwalitatief verschillende wijze bij de vier systemen uit, zullen 

we in hoofdstuk vier nader onderzoeken, berst gaan we na welke gegevens in 

de afgelopen 15 jaar door de diverse onderzoekers over deze conceptuele sy

stemen zijn verzameld. Een overzicht hiervan wordt m hoofdstuk III gegeven. 
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HOOFDSTUK III ONDERZOEK MET BETREKKING TOT CONCREET EN ABSTRACT 

FUNCTIONEREN 

1. De constructvalidenng van Harvey's theorie: een voorlopig 

theoretisch netwerk als startpunt 

Nu in het voorafgaande een aantal theoretische problemen zijn 

oesproken die verband houden met de begrippen concreet en ab

stract, kunnen we terugkeren tot de theorie van Harvey, Hunt 

en Schroder (1961). In dit hoofdstuk zullen we aangeven welke 

begrippen en samenhangen uit deze tneorie door anderen zijn 

onderzocht en op welke wijze. 

We zagen in het eerste hoofdstuk (p. 42-46) dat Harvey spreekt 

over een concreet-abstract continuum waarop de conceptuele 

ontwikkeling zich sprongsgewijze via stadia en niveau's voort-

oeweegt. Ideaaltypisch valt deze ontwikkeling te penodiseren 

in vier fasen. Elke fase kan als fixatiepunt optreden en als 

zodanig een typische modale conceptuele structuur scheppen, 

vandaar de indeling in vier conceptuele systemen. 

Elk systeem kan worden beschreven in termtn van drie soorten 

kenmerken (a) structurele kenmerken, zoals differentiatie, 

articulatie en integratie, (b) kenmerken van de waarnemings-

selectie en verwerking van relevante informatie en (c) gedrags-

kenmerken*. 

Volgens Harvey et al (1961) is de fixatie in een van de fasen 

en dus de modale conceptuele structuur een effect van de op-

voedingsstij1. 

De informatieverwerkings-en gedragsimplicaties van het aan

wezige conceptuele functioneren komen het sterkst naar voren 

als aan bepaalde condities is voldaan, namelijk bij een bepaald 

soort situationele druk en bij een bepaalde mate van oetrokken-

heid, emotionaliteit of relevantie van de in het geding zijnde 

cognitieve domeinen. 

* De categorie b is in feite een deelverzameling uit categorie c, het 
onderscheid tussen oeide wordt vooral uit het oogpunt van overzich
telijkheid gemaakt, маг еу geeft zelf geen kenmerkenindeling. 
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Samengevat hebben we te maken met de navolgende be

grippen, variabelen en condities (figuur 3.1). 

Figuur 3.1: typen van conceptueel functioneren 

Opvoedingsstij1 

consistent unilateraal •+ 

inconsistent " •+ 

beschermend inter
dependent -<· 

informationeel inter
dependent ->-

Conceptueel functioneren 

systeem 1 (modaal) 

systeem 2 " 

systeem 3 

systeem 4 " 

Uitingscondities 

situationele 
controle 

betrokkenheid 

relevantie van 

cognitieve do

mein 

We gaan er vanuit dat de structurele, informatiever-

werkmgs- en gedragskenmerken van deze conceptuele 

systemen als volgt kunnen worden samengevat (zie de 

kenmerken in hoofdstuk I; figuur 3.2). 

Figuur 3.2: kenmerken van conceptuele systemen 

A. Structurele kenmerken 

toenemende differentiatie, articulatie en integratie van concep

tuele dimensies van concreet (systeem 1) naar abstract (systeem 4) 

B. Informatieverwerkingskenmerken i.v.m. 

Systeem 1 

1.categorisch denken 
en oordelen (d) 

2.ambiguiteitsinto-
lerantie (i) 

3.externallsering 
van causale ge
dragsfactoren (l) 

4.scherpe waarneming 
van regels en nor
men (d) 

Systeem 2 

9.scherpe waarneming 
van externe con
trole (d) 

10.geen differentia
tie tussen waar
dering en afkeu
ring (d) 

11.inattentie voor 
met-bedreigende 
stimuli (d) 

differentiatie (d) en inte

gratie (l) 

Systeem 3 

12.scherpe waarne
ming van inter
persoonlijke sym
pathie (d) 

13.differentiatie-
zelf/ongeving (d) 

14 . inattentie voor 
negatieve bedoe
lingen d) 

15.inattentie voor 
afkeuring (i) 

Systeem 4 

16.flexi
bele orde
ningssche
ma's (i,d) 

17.relatie 
ve beoorde 
lingscrite 
n a (i) 

18.scherpe 
waarneming 
van per-
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5.personalisering van 
macht (d) 

6.weinig aandacht voor 
persoonsverschillen(d) 

7.inattentie voor regel-
transgressie (i) 

S.inattentie voor nega
tieve evaluatie door 
statuspersonen (i) 

soons-en 
situatie-
verschillen(a) 
19.diffe
rentiatie 
tussen in
formatie en 
evaluatie (d) 

20.standpunts
differentiatie 
(d) ι 

С Gedragskenmerken 

Systeem 1 

1.autoritaire sub-
missie 

2.rigide gedrags
schema's 

3.conformisme met 
betrekking tot 
bestaande normen 

4.angst voor 
nieuwe en ambi
gue situaties 

5.het zoeken van 
veiligheid en 
het vermijden 
van schuldgevoe
lens 

Systeem 2 

6.verzet tegen 
autoriteit 

7.agressie bij 
controle 

8.het verster
ken van af
wijkende me
ningen 

9.het ontlopen 
van afhanke
lijkheid en 
controle 

10.het vermij
den van 
angstgevoe
lens 

Systeem 3 

11.conformisme 
aan groeps-
regels 

12.overname 
van oorde
len van an
deren bij 
kans op 
verworpen 
worden 

13.het zoeken 
van gebor
genheid en 
het ontlo
pen van 
schaamte 

Systeem 4 

14.autonomie en 
vermijden van 
zelfdevaluatie 

15.het vasthouden 
aan eigen me
ningen bij 
groepsdruk 

16.bij dissonante 
informatie het 
zoeken van nieuwe 
gegevens en het 
relativeren van 
het eigen stand
punt 

Bij een uitgewerkte theorie zouden al deze begrippen zoda

nig zijn omschreven en onderling verbonden, dat althans een 

aantal ervan geoperationaliseerd zou kunnen worden in termen 

van onder specifieke condities empirisch waarneembaar ge

drag. In dat geval zouden er mogelijkheden tot constructva-

lidering van de kernbegrippen, dus de vaststelling van de 

generaliseerbaarheid van de constructen over individuen, ge

dragingen en situaties en tot toetsing van de construct-

interrelaties aanwezig zijn. 

We moeten met Seiler (1973, 56) instemmen dat Harvoy's 

theorie niet aan deze eisen voldoet. Onderzoek met behulp 



88 

van deze theorie dient eerder tot een verdere specificatie 

van het begrippenapparaat dan tot strikte constructvalide-

ring. 

De ambivalenties en onduidelijkheden in de door Har

vey tot op heden uitgewerkte theorie (Harvey, 1975) concen

treren zich rond de volgende punten. 

1. De tests waarmee vastgesteld wordt welk niveau van con

ceptueel functioneren een persoon kenmerkt, dus de meting 

van de systemen, geschiedt grotendeels in termen van 

een aantal begrippen die zowel vallen onder de structure

le, de informatieverwerking-als de gedragskenmerken. Er 

is daarom gevaar voor contaminatie wanneer de relatie 

tussen de systemen en een van deze kenmerken nader wordt 

onderzocht. 

2. De condities waaronder de structurele kenmerken zich ma

nifesteren zijn onduidelijk. In algemene zin gaat Harvey 

er vanuit dat differentiatie, articulatie en integratie 

zullen toenemen in de richting van het meer abstracte 

functioneren (Harvey, et.al., 1961). Als de relatie na

der gespecificeerd wordt door te stellen dat dit alleen 

opgaat als er concepten waarbij een hoge betrokkenheid 

aanwezig is in het geding zijn, begint Harvey te twijfe

len. Enerzijds valt te beredeneren (zie Shenf en Hov-

land, 1953) dat sterke betrokkenheid bij een cognitief 

domein of elementen hieruit de mate van differentiatie 

doet dalen. Maar het is ook mogelijk, zoals antropologen 

laten zien (zie Boas, 1938), dat de differentiatie hier 

juist groter is, want dikwijls treden er betere lin

guïstische onderscheidingen op naarmate een domein 

cultureel relevanter is (men denke aan de sneeuwcon-

cepten bij de eskimo's en de paard-concepten bij ara

bieren) . Wat doet dus involvement, differentiatie remmen 

of bevorderen? 

In het eerste hoofdstuk kozen wij, steunend op an

tropologische standpunten voor de hypothese "bevorderen". 
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In het tweede hoofdstuk lieten we zien dat er echter twee 

differentiatiebegrippen te onderscheiden zijn, waarvan er 

maar één met abstractie samenhangt. Harvey maakt deze on

derscheidingen niet. Verderop zullen we zien dat hij en 

anderen proberen uitsluitsel over de bovenstaande vraag 

te krijgen middels het verkeerde differentiatiebegrip. 

Eén gegeven blijft hoe dan ook staan, het is zeer 

waarschijnlijk dat betrokkenheid of domeinrelevantie een 

grote rol speelt. Differentiatieverschillen tussen de con

ceptuele systemen moeten dus bestudeerd worden door ver

gelijking van objecten of domeinen met eenzelfde betrok-

kenheids- of relevantie index. De op te lossen vraag is 

dan of abstract functioneren vergeleken met concreet 

functioneren een lager niveau van (digitale) differentia

tie inhoudt (a) over domeinen met een hoge betrokkenheid 

of relevantie, (b) over neutrale domeinen en (c) over al

le domeinen tezamen. Ook van belang is de vraag of het 

hoogste differentiatie-niveau bij concreet functioneren 

hoger of lager is dan het laagste differentiatie-niveau 

bij abstract functioneren. De mogelijkheid dat er rela

ties bestaan tussen de wijze van conceptueel functione

ren en de mate van betrokkenheid met betrekking tot de 

verschillende cognitieve domeinen zal moeten worden gecon

troleerd. 

Wat Harvey betrokkenheid noemt is overigens niet het

zelfde als wat de antropologen "relevantie" van een domein 

noemen. De subjectieve variaties in betrokkenheid zijn na

tuurlijk veel groter. Relevantie is een grotendeels cul

tureel-objectief gegeven, bijvoorbeeld samenhangend met de 

aanwezige arbeidsverdeling en het type economie, betrokken

heid is meer een individuele preferentie. 

Harvey laat open of de richting van de betrokkenheid 

een rol speelt met betrekking tot differentiatie. Ener

zijds zou een goede differentiatie van negatief gewaar

deerde omgevingsaspecten psychologisch functioneel zijn 

(Troland, 1928; zie Harvey et al., 1968, 472) anderzijds 
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mag men verwachten dat positieve betrokkenheid tot bete

re onderscheidngen leidt. Het kan ook echter zijn dat 

niet de richting, maar alleen de intensiteit van de be

trokkenheid van belang is (Harvey, Reich en Wyer, 1968, 

473) . 

Over de relatie tussen betrokkenheid of relevantie 

en articulatie of integratie van cognitieve dimensies 

wordt door Harvey niets gezegd. 

3. Deze begrippen articulatie en integratie zijn uitermate 

onduidelijk. Het is mogelijk om Harvey's theorie zo te 

"lezen" dat differentiatie het onderscheiden van ver

schillende waarnemingsdimensies betekent (óf als stimu-

lusdiscnminatie) , dat articulatie het onderscheiden van 

niveau's binnen stimulusdimensies inhoudt en dat integra

tie het combineren van dimensies volgens vereenvoudigen

de regels is. Maar ook een andere "lezing" van deze be

grippen is mogelijk. Zo zegt Harvey (1961, 86; 1966, 40; 

Naus, 1970, 52) dat differentiatie en integratie "sac-

cadisch" verlopen. Dit houdt in dat de sensore of con

ceptuele criteria eerst in termen van bipolaire uiter

sten (zwart-wit, goed-slecht, etc.) worden opgesplitst, 

dat vervolgens de binaire elementen worden "geïntegreerd" 

en zich tot één continuum strekken, waarop dan fijnere 

gradueringen kunnen worden aangegeven. De graduering is 

dus de pijl die wordt afgeschoten op de spanning van de 

beide polen, de interne motor van de conceptuele ont

wikkeling (een Hegeliaans idee). De graduering zelf 

heet dan soms differentiatie, soms articulatie. Integra

tie heeft zo betrekking op één dimensie. Maar combinatie 

van dimensies is ook integratie. Deze verwarring hangt 

samen met het feit dat Harvey soms de term "concept" ge

lijkstelt met dimensie en soms met een clustering van 

specifieke dimensiewaarden (attribuutcombinatie). Want 

enerzijds zijn "concepten" evaluatieve dimensies, ander

zijds zijn ook objecten, personen en instituties "con-
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cepten" die meer of minder worden gedifferentieerd (zie 

Harvey, Wyer en Hajtaluoma, 1963; Harvey, Reich en Wyer, 

1968) . 

4. Dat de in figuur twee genoemde informatieverwerkings- en 

gedragskenmerken noodzakelijk voortvloeisel zijn uit de 

structurele kenmerken wordt door Harvey niet voor elk 

kenmerk logisch beredeneerd. Harvey volstaat meestal met 

een eclectische opsomming van kenmerken. 

5. Harvey veronderstelt dat de vier conceptuele systemen als 

het ,vare op één kwantitatieve dimensie liggen van concreet 

naar abstract. De aard van deze dimensie is echter on

duidelijk. Maar als we de concreet-abstractdimensie op

vatten als een "kenmerk van hogere orde dat aan de 

vier systemen ten grondslag ligt" (Harvey, 19 75, 1) dan 

moeten de kenmerken-clusters van de vier systemen in fei

te een soort latent continuum vormen (Lazarsfeld, 1968) 

dat als volgt kan worden gerepresenteerd (figuur 3.3). 

Figuur 3.3: systeemkenmerken en de concreet-abstractdimensie 

Λ 
de mate waarin 
systeemkenmer
ken voorkomen УХУ-

concreet abstract 
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Harvey heeft tot op heden niet getracnt een dergelijke in

terpretatie van de concreet-abstractiedimensie uit te werken 

of empirisch te toetsen. 

2. Operationaliseringen van concreet en abstract functioneren: 

inventarisatie en kritiek 

Concreet en abstract functioneren is door Harvey geoperatio

naliseerd in de vorm van twee tests, de "This I believe test" 

(T.I.В.) van projectieve aard en de "Conceptual Systems Test" 

(C.S.T.), een likert-schaal. Op grond van beide tests kunnen 

personen worden ingedeeld naar het conceptuele systeem dat hun 

functioneren het meeste kenmerkt. 

2.1. De "This I believe test" 

De T.I.В. is een soort zinaanvultest waarbij de onderzoeks-

persoon zijn opvattingen over een aantal persoonlijk en 

sociaal belangrijke conceptreferenten weergeeft, op grond 

van een aantal stimuluswoorden (Harvey, 1964; 1965 b; 1966 b; 

White en Harvey, 1965) . Meestal zijn dit woorden als 

vriendschap, zonde, huwelijk, de amenkaanse levenswijze, 

ikzelf, godsdienst, schuld, het verleden, compromis, 

de publieke opinie, de toekomst, mensen in het algemeen (Harvey, 

1967 a, 211). Binnen een vastgestelde tijd (meestal 2 minuten) 

moet de persoon per onderwerp een aantal zinnen opschrijven. Inde

ling m een van de vier systemen of een combinatie ervan vindt 

plaats door per onderwerp de mate van relativisme, originaliteit, 

variatie en normativiteit te bezien. Iemand wordt als dominant 

systeem 1 geclassificeerd bij de kenmerken: noog absolutisme, 

veel tautologieën, veel normatieve uitspraken of platitudes, 

hoog etnocentrisme, sterke godsdienstigheid, nadruk op de 

superioriteit van de amenkaanse moraal en sterk positieve houdingen 

ten opzichte van institutionele autoriteiten. Als systeem 2 bij: 

sterke evaluatie en absolute uitspraken en een negatieve houding 

tegenover het huwelijk, de godsdienst, de amenkaanse levenswijze 
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en andere autora.teitsreferenten. Als systeem 3 bi] meer 

relativisme en minder evaluatief oordelen, sterk posi

tieve opvattingen over vriendschap, mensen m het algemeen 

en interpersoonlijke relaties. Als systeem 4 bxj antwoor

den die origineel en toepasselijk zijn en bij onafhankelijk

heid zonder negativisme, sterk relativisme, hoge samen

hang en meer-dimensionele interpretatieschema's (Harvey, 

1967 a, 212; Harvey, 1965 с). 

Harvey zegt dat er een zeer betrouwbare classifica

tie van personen mogelijk is op grond van alle stimulus-

woorden tezamen. De interbeoordelaarbetrwoubaarheid tus

sen drie of vier beoordelaars van dezelfde Τ.1.В.-testen 

was hoger dan .90 bij twaalf verschillende steekproe-

van (Harvey, 1966 b). De gemiddelde interbeoordelaarbe-

trouwbaarheid van een groep Τ.1.B.-gegevens door zes be

oordelaars was .91 (Harvey, 1970 b). De test-hertest be

trouwbaarheid van de T.I.B. zowel met een interval van 

een week als van zes maanden bleek hoger dan .80 te zijn 

(Harvey, 1970 b). 

Het is niet duidelijk of de gegevens van de 12 

steekproeven en die van de 6 beoordelaars al dan niet op 

hetzelfde materiaal betrekking hebben. Over de omvang, 

samenstelling en representativiteit van de steekproeven 

(vermoedelijk psychologiestudenten) wordt niets gerappor

teerd. De betrouwbaarheid van de totaal-classificatie wordt 

niet vergeleken met die van de classificatie per item. 

De aard van de (correlatie?) coëfficiënten wordt niet ver

meld. Het is ook niet duidelijk of de coëfficiënten zijn 

berekend over de "zuivere" systemen of ook over de "ge

mengde" classificaties (Ostell, 1974, 110). Een explicie

te classificatiehandleiding is afwezig (de manual van 

Harvey 1965 с is beperkt). 

Nochtans bevestigen andere onderzoekers de betrouw

baarheid van de Τ.Ι.В.-classificaties. Greaves (1971) 
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vond als Kendall concordantiecoëfficiënt tussen de onaf

hankelijke scoring van 82 Τ.1.В.-protocollen door twee 

beoordelaars een waarde van .986. Maar in dit materiaal 

domineerden de gemakkelijk te scoren systemen 1. (Onder

zoeksgroep ongenoemd). Ostell (1974, 115) rapporteert 

een interbeoordelaarsovereenkomst tussen drie beoorde

laars bij de protocollen van 36 studenten van .84 (rho). 

Bi] een tweede groep van Τ.I.B.-protocollen rappor

teerde Greaves (1971) een stabiliteitscoëfficiënt tussen 

de eerste afname en de tweede na negen weken van .94 (34 

studenten). Hij vond geen verschuivingen tussen zuivere 

systemen, wel van zuiver naar gemengd en omgekeerd. 

Greaves (1971, 388) constateerde ook dat het moeilijk 

blijkt de T.I.B.-antwoorden te veinzen of zomaar wat 

in te vullen, want na acht colleges over de conceptuele 

systeemtheorie van Harvey bleven de scores op de T.I.B. 

van de betreffende studenten ongeveer hetzelfde als 

vooraf. 

In tabel 3.1 is weergegeven welke verdelingen van de 

onderzoekspersonen over de vier systemen door de diverse 

onderzoekers met behulp van de T.I.B. zijn gevonden. 



95 

Ta e 3 1 VercoLny van de " Τ В -antwoorden over de 4 syslemen 

bij aiverbL onder-Oekers (in percentages) 

Onderzoekerb Onderzoeksgroep Verdeli ig over bystemen 

¿ 3 4 gomengd 

Verenigde Sba^cn 

Harvey 196é b, 

Harvey 1970 a, 

Greaves І-З?! 

Greaves 1971 

b n q e l a n d 

O s L e l . .974, 

O s t r l l 1974, 

^ernon tos Lei1 

1241 

f*ederlaric 

3 8 8 

388* 

1 1 7 

2 1 5 

1D74 

Naus 1970, э 

Naus '973, 112 

\djs 19"Ό
#
 124 

Esser 19"Ί, 96 

sLJderzen Colorado 

le rarer opvoed* inde 

leraren 

p r i r c i D a l s Colorado* 
U t a h , Wyonng, New-
Mexico 

b u p e m e e n d a n t s , 
і а е п 

studenten 

studenter 

s t u d e n t e n S J S S C X 

b t jdeni- tn S t i r l i n g 

roen Сеть 

sLudenter 

st Jde'-'er 

stJderLcn 

scioliercn 

30 

45 

5э 

90 

53 

59 

I e I i e ι 
9,4 13, 

16 

I 0 I 11 

I 
, I 

28,9 ' 1,2 Il4,2 

22,6 I 2,9 14,6 

26,8 0 18,7 

49 15 15 

28 

20 

26 

100 

100 

100 

too 

7 lOO 

34 I 100 

28 100 

35,6 

39 

100 

100 

9 , 3 

8 , 8 

7 , 3 

3 

4 5 , 4 

5 1 , 1 

4 7 , 2 

18 

100 

too 

100 

ico 

* zonder tijdsliriet 



96 

Ostell (1974, 117) wijst erop dat b±j vergelijking 

van een viertal subgroepen de verdeling over de systemen 

sterk (maar met significant) varieert. Het verschil 

tussen de amenkaanse verdeling (Harvey, 1966 b, 47) en 

de engelse van Ostell (1974, 117) is echter zeer signifi

cant (Kolmogorov-Smirnov test, Siegel 1956? Ostell, 1974, 

116: ρ < .01, tweezijdig). De engelse groep gaf meer sys

temen 1 en 4 en minder 2 en 3 dan de amenkaanse groepen. 

We zien echter dat er over alle onderzoeken tezamen nogal 

grote verdelingsvanaties zijn. De homogeniteit en aard 

van de onderzoeksgroep, culturele verschillen en verschil

len in scoring door beoordelaars kunnen hieraan debet zijn. 

Dit raakt aan een aantal problemen die het gebruiken 

van de T.I.B. met zich brengt. Het gevaar bestaat dat sub

jectieve beoordelingselementen een rol spelen. Hoge mter-

rater betrouwbaarheidscoëfficiënten kunnen betekenen dat 

de betreffende beoordelaars de gegeven theorie op dezelf

de wijze (goed of fout) interpreteren. Het zou de moeite 

waard zijn om de betrouwbaarheidscoëfficiënten te kennen, 

berekend op classificaties van hetzelfde materiaal door 

verschillende onderzoekers. Zowel Ostell (1974, 118) als 

Naus (1970, 92) hebben geprobeerd om Harvey hun materiaal 

te laten herclassificeren, maar slaagden daarin geen van 

beiden. 

Naus moest tot zijn ongenoegen vertrouwen op zijn 

eigen indeling; naar zijn mening zijn er buiten de groep 

rond Harvey eigenlijk geen ervaren T.I.B.-beoordelaars te 

vinden. Harvey heeft te weinig oog voor de subculturele 

en crossculturele verschillen in de inhoud van de T.I.B.-

antwoorden volgens Ostell (1974, 290). 

Een rol speelt hierbij ook dat niet alle onderzoe

kers dezelfde Τ.1.В.-concepten gebruiken, dat de beteke-

n l
s en de relevantie van de concepten in de tijd ver

andert en dat de verschillende concepten niet voor elk 

conceptueel systeem even belangrijk zijn. Afname van de 

T.I.B. bij groepen mensen die niet zijn gewend hun gedach-
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ten op papier te zetten levert naar onze ervaring on

bruikbare of zeer korte antwoorden op.* 

Het grootste probleem bi] de beoordeling van de T.I.B. 

antwoorden is ons inziens het feit dat de inhoud en de 

structuur van de antwoorden niet apart worden beoordeeld. 

Abstractheid kan zo een waarde-oordeel over culturele nor

men verbergen. De Paragraph Completion Test van Schroder 

(1967, 115) is in dit opzicht een zuiverder instrument 

om structureel cognitieve kenmerken te meten dan de T.I.B. 

2.2. De "Conceptual Systems Test" 

De C.S.T. is later ontwikkeld dan de T.I.B. Ook deze uit 

likert-items bestaande schaal is bedoeld om de responden

ten in een van de systemen te kunnen indelen. De schaal 

bestaat uit 67 statements afgeleid uit T.I.B.-antwoorden 

en uitgeselecteerd na een achttal revisies middels factor

analyse (Tryon's clusteranalyse, Tryon en Baily, 1965; zie 

Harvey, 1970 ,73). Deze factoranalyses leverden steeds 

zes consistente clusters van items op (Harvey, 1967 b, 

213; Harvey 1975, 25) , waarop 50 van de 67 uitspraken ho

ge ladingen hadden. Harvey (1969, 73) interpreteerde deze 

clusters als (1) godsdienstigheid (2) behoefte aan struc

tuur en orde (3) hulpvaardigheid (4) behoefte aan gezel

ligheid (5) interpersoonlijke agressie en (6) algemeen 

wantrouwen. 

De indeling van personen op grond van hun C.S.T.-ant

woorden verloopt enigszins omslachtig. Zij vindt plaats op 

grond van de verhoudingen tussen de factorscores van de 

zes factoren. Als iemand een hoge factorscore heeft op 

de eerste factor ( •> 4.19) geldt hxj als systeem 1. 

* Ook Hunt en Hardt (1965, 24) signaleerden dit probleem. 
Zij concludeerden mede daaruit dat er een extreem concreet 
stadium aan dat van systeem 1 voorafgaat, gekenmerkt door 
het ontbreken van geassimileerde culturele standaarden en 
een zeer lag« verbale mte ligentie. 
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Als iemand hoge factorscores heeft op factor 5 (>3.75) 

en 6 (>3.39) en een lage op 1 (<4.19) geldt hij als 

systeem 2. Hoog op 4 (>4.10) en laag op 1 (<4.19) en 

5 (<3.75) geeft een systeem 3 classificatie en laag op 

1 (44.19), 2 U4.10), 4 U4.10) en 5 «3.75) een 

systeem 4 classificatie. De derde factor speelt dus ken

nelijk. geen rol. Het toewijzingssysteem is ontstaan op 

grond van vuistregels en relaties met Τ.Ι.В.-indelingen. 

De uitspraken waaruit de C.S.T. bestaat zijn van 

het type als: "The dictates of one's religion should be 

followed with trusting faith" en "I like my friends to 

confide in me and to tell me their troubles". De ant

woorden worden op een zespuntsschaal, lopend van -3 tot 

+3, zonder nulpunt, gescoord. 

2.3 De relatie tussen T.I.B. en C.S.T. 

Harvey is van mening dat T.I.B. en C.S.T.-classificatie ongeveer 

dezelfde resultaten opleveren, althans bij de systemen 

1, 2 en 3. De C.S.T. heeft de neiging meer systeem 4 

personen aan te wijzen dan de T.I.B. Volgens Harvey komt 

dit omdat kenmerken als creativiteit en integratie niet 

met de C.S.T. kunnen worden gemeten, terwijl dit indica

toren van systeem 4 functioneren zijn. 

Naast Harvey hebben alleen Naus (1970) en Ostell 

(1974) de relatie tussen T.I.B. en C.S.T. onderzocht. 

Naus nam de C.S.T.-67 items af bij 463 religieuzen 

(U.S.A.) en vond eenzelfde clusterstructuur als Harvey. 

Maar niet alle proefpersonen voldeden aan de profielcri-

teria, in het bijzonder niet de waarschijnlijke systeem 4 

personen (Naus, 1970, 73). Naus loste dit probleem op 

door de factorscores van een "higher order abstractness 

cluster" in het profiel te betrekken. Hij geeft echter 

niet aan hoe deze abstractheidsscore is berekend* 

* Naus' verwijzingen naar Harvey (1966a en 1967a) kloppen niet 
(Naus, 1970, 74). 
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Bi] iteratieve clusteranalyse (Boon van Ostade, 1969) 

op de scores van een nederlandse vertaling van de C.S.T.-

67, afgenomen bi] 78 eerstejaars psychologiestudenten 

vond Naus een achttal clusters. Deze clustering is op 

zich minder interessant, omdat de te verwachten clusters 

tevoren werden opgegeven (toetsende analyse), wel is de 

K.R.-21 per cluster van belang. Deze bleek voor vier 

clusters hoger te zijn dan .70. De overige clusters waren 

dus niet voldoende homogeen. Een tweede С S.T.-versie van 

89 uitspraken afgenomen bij 129 studenten leverde even

min betrouwbare clusters met voldoende items op (Naus 

1970, 89). Een derde C S .T.-versie van 124 items lever

de 4 goede clusters op, volgens Naus (1970, 111) onvol

doende om de C.S.T. als een aan de T.I.B. equivalente 

indicator voor abstract en concreet functioneren te ge

bruiken. Toch bleken op grond van de T.I.B. als systeem 

1 en 4 geclassificeerde personen (n = 31) significant 

verschillende gemiddelde clusterscores op drie van de 

vier clusters te nebben (t-toets, eenzijdig). Bij een 

vierde С.S.T.-versie van 130 items, afgenomen bij 123 

studenten bleek het bij exploratieve clusteranalyse 

(Boon van Ostade, 1969) van de C.S.T.-124 gevonden eerste 

cluster (godsdienstigheid) zich op te splitsen in twee 

clusters (het tweede bleek behoefte aan zekerheid en or

de te zijn: KR21 = .82) waarvan het tweede goed discri

mineerde tussen met de T.I.B. (n = 31) gevonden systeem 

1 en 4 personen. 

Er is dus een tendens tot convergerende validiteit 

tussen de T.I.B. en de C.S.T., maar niet m voldoende 

mate. 

Ostell (1974, 216) nam zowel de T.I.B. als de C.S.T. 

-67 af bij twee onderzoeksgroepen (Stirling, η = 88 en 

Sussex, η = 52; studenten). De spearman rho voor de rang

orde van systeemtoewijzing voor beide tests was respec

tievelijk 0.31 en 0.11. Ook Ostell (1974, 217) wijst er-
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op dat de C.S.T. de personen als te abstract doet indelen 

en vindt de test geen goed equivalent van de bewerkelijke 

T.I.B. 

Bi] vergelijking van de volgens de T.I.B. in syste

men ingedeelde personen (combinatie van beide groepen, 

η = 93) op hun gemiddelde C.S.T.-factorscores van de zes 

door Harvey gevonden factoren, bleken echter redelijk 

goede resultaten. De systeem 1 personen (T.I.B.) scoor

den significant hoger op de factor "godsdienstigheid" dan 

de overige systemen, die hierop geen significante ver

schillen lieten zien (t-toets, ρ <.01, tweezijdig). 

Systeem 1 scoorde significant hoger op de factor "be

hoefte aan structuur en orde" dan systeem 3 en 4. Sys

teem 1 scoorde ook significant hoger op de factor "hulp

vaardigheid" dan systeem 2 en systeem 2 significant la

ger dan systeem 3. Systeem 1 scoorde eveneens significant* 

hoger dan systeem 2 en systeem 4 op de factor "gezellig

heid" en hierop scoorde systeem 2 (s) lager dan systeem 

3. De factor "interpersoonlijke agressie gaf geen (s) 

verschillen. Op de factor "algemeen wantrouwen" scoorde 

systeem 2 (s) hoger dan systeem 1, 2 en 4. 

Deze resultaten zijn fraai, gezien de scepsis die 

met betrekking tot de C.S.T. gerechtvaardigd was. De 

factorscores van de systemen 3 en 4 voldoen aan de "cut-

off'-waarden die Harvey vaststelde en de systemen die 

hoog moeten scoren op factor 1, 2 en 6, doen dat ook. 

Op grond hiervan concludeert Ostell (1974, 221) dan ook 

dat de toewijzing aan de systemen volgens de T.I.B. bij 

zijn beide groepen constructvaliditeit bezit. 

Ook bij een onderzoek van Severy, Brigham en Harvey 

(19 75) werden zowel de T.I.B. als de C.S.T. afgenomen. 

De relatie tussen de systeemclassificaties wordt in dit 

onderzoek niet gerapporteerd. 

* Verder aan te duiden als (s). 
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2.4. Bezwaren bij de T.I.В. en de С.S.T. 

Enkele problemen met betrekking tot de betrouwbaarheid 

van de T.I.В. zijn reeds aangeduid. Ostell vermoedt dat 

de voor onderzoek weinig handzame T.I.B. een van de be

lemmeringen is geweest voor conceptueel-systeem onder

zoek buiten de Verenigde Staten (Ostell, 1974, 304) . 

Een technisch probleem bij de T.I.B. is een onver

mijdelijk aantal gemengde classificaties. Harvey heeft 

niet uitgewerkt welke mengvormen wel en welke niet mo

gen voorkomen. 

Over de cross-culturele validiteit van de T.I.B. is 

m e t veel bekend. Ostell (1974, 142) constateert bijvoor

beeld dat de klassieke autoritair-godsdienstige systeem 1 

in Engeland nauwelijks voorkomt. Is hier de systeem 1 af

wezig of verschuilt hij zich achter het masker van andere 

culturele waarden en zo ja welke? Ook de systeem 2 is in 

Engeland nauwelijks te constateren. Ostell (1974, 143) 

brengt dit in verband met de meer expliciete klassenstruc

tuur van de engelse samenleving. Voor het weinig voorkomen 

van systeem 3 heeft Ostell geen verklaring. Het hoge engelse 

percentage systeem 4 schrijft hij toe aan het tolerante 

normsysteem dat in de onderzochte studentengroepen vigeert. 

Onduidelijk is bij deze zaken of de diverse systemen zich 

bij elk waarden- en normensysteem kunnen manifesteren, of 

zoals Harvey aangeeft, juist de specifieke opvoeding via 

het conceptuele systeem een preferentie oproept voor be

paalde soorten waarden en normen. 

Ons inziens zeggen de variaties m de percentages van 

de systemen over de diverse landen niet erg veel zolang 

niet is vastgesteld of de gebruikte tests valide zijn voor 

de groep waarbij zij zijn afgenomen. Elke nieuwe culturele 

testsetting noodzaakt tot een nieuwe validering van de 

tests en dus in feite tot een onderzoek naar de generali-

senngsgrenzen van de theorie. Vertaling van bestaande 

tests is zelden adequaat (zie Hagendoorn 1969 a en b), dik

wijls is het beter een geneel nieuwe operationalisering 
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van de theoretische begrippen te construeren. 

Met name geldt dit voor de С.S.T., waarbij ingewik

kelde vuistregels gelden, die zijn ontstaan vanuit de 

praktijk van het amenkaanse onderzoek. Het is niet dui

delijk waarom onderzoekers als Naus (1970) en Ostell (1974) 

erg hechten aan de door Harvey gevolgde procedures en tech

nieken en niet zelf voor hun eigen culturele context nieuwe 

operationaliseringen proberen te standaardiseren. 

3. Onderzoek met betrekking tot conceptueel functioneren en 

opvoedingsmethode 

Men zou vele modellen kunnen maken over de hoofddeterminan

ten van conceptueel functioneren. Te denken valt aan geneti

sche, maturistische, situationele, opvoedings- en sociaal-

structurele determinanten. In deze gevallen ziet men het 

conceptueel systeem als afhankelijke variabele. Harvey kiest 

voor de opvoedingsdeterminant als verklaringsprincipe. 

Deze hypothetische verklaring is toetsbaar, zij het moei

lijk. Laten we veronderstellen dat (a) een vierstadiatheorie 

van conceptueel functioneren cross- en subcultureel houdbaar 

is - hoewel daar geen onderzoek naar is gedaan - dat (b) de 

verschillen tussen de conceptuele stadia van structurele aard 

zijn - wat tot op heden niet overtuigend is aangetoond, zie pa

ragraaf 4 - en dat (c) het zinvol is om er vanuit te gaan dat 

er langdurige structurele evenwichtstoestanden in cognitieve 

systemen bestaan in plaats van voortdurende spanningen rond 

contradicties en verschuivingen - zoals Riegel (1975) contra 

Piaget inbrengt. Dus de uitgangspunten van Harvey et al (1961). 

Dan kan men zeggen: welnu, deze conceptuele verschillen vin

den hun oorsprong in de opvoedingsstijl die het kind m zijn 

vroege jeugd heeft ervaren. Dat lijkt eenvoudig, maar is het 

niet. 

Ten eerste is de opvoedingsstijl zelf een culturele 

variabele (Whiting en Child, 1953) , niet altijd van evenveel 

belang, wisselend in structuur en inhoud van samenleving tot 
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samenleving (zie bijvoorbeeld Taylor, Д948) niet onder te 

brengen in vastliggende typologieën en eventueel meer of min

der aan overgedragen inhouden gebonden (Miller en Swanson, 

1960; Gottschalch, 1973; Zigler, 1970). 

Onder welke condities determineert nu de opvoeding het 

conceptueel functioneren? Wat is in deze opvoeding precies 

van belang, de alledaagse bekrachtigingsgeschiedenis - zie 

hoofdstuk een voor de kritiek - of enkele emotionele trau

ma's zoals Freud, of Yanov (1971) beweren? Welke latere in

vloeden doen de eventuele effecten weer teniet of verster

ken deze? 

Ondanks het feit dat de opvoedingsmethoden door Harvey 

de hoofdrol krijgen toegewezen zijn de effecten ervan op 

het conceptuele functioneren niet uitvoerig onderzocht 

(Adams, Harvey en Heslin, 1966;Harvey en Felknor, 1970; in 

Nederland: Esser, 1971; Van Basten en Van Heck, 1971; in 

Duitsland: Kaiser en Seiler, 1973) . We zullen deze onderzoe

ken m het kort bespreken. 

3.1. Opvoedingsmethode en conceptueel functioneren: overzicht 

onderzoek 

De beste manier om de relatie tussen opvoedingsstijl en 

conceptueel functioneren te onderzoeken is middels longi

tudinaal onderzoek waarin zowel het opvoedingsgedrag van 

de ouders als het latere conceptuele functioneren van het 

kind worden gemeten onder constandhouding van alle ande

re variabelen. Een meer indirecte methode is meting van 

de opvoedingshouding van de ouders onder de veronderstel

ling dat er een positieve samenhang bestaat tussen opvoe

dingshouding en opvoedingsgedrag. Deze veronderstelling 

is echter riskant (Wicker, 1969). Nog indirecter is een 

simultane meting van het conceptuele functioneren van het 

kind op volwassen leeftijd gekomen en de opvoedingshouding 

van de ouders op dat moment, of hun herinnering aan de 

vroegere opvoedingshouding of het gedrag. Hier moet dan 
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worden veronderstelt dat de herinnering juist is en de 

houding constant is gebleven, hetgeen niet zo plausibel 

is. Het meest zwanger aan veronderstellingen gaat de me

ting van de herinneringen van de kinderen aan hun opvoe

ding, gecorreleerd met conceptueel functioneren. In dit 

geval kan de band tussen herinnering van het kind en wer

kelijk opvoedingsgedrag van de ouders geheel zoek zijn. 

Harvey's eerste poging om iets over de relatie opvoe

ding-conceptueel functioneren te weten te komen was geba

seerd op het laatst genoemde vanabelenschema (Harvey 1966 

b, 62). Representanten van elk van de vier conceptuele 

systemen kregen 170 vragen voorgelegd die betrekking had

den op de vier opvoedingsmethoden. Slechts vier van de 

170 vragen werden door één van de vier systemen signifi

cant verschillend van de andere beantwoord. Een opvallend 

resultaat, ook als we er a priori al vanuit gaan dat op 

deze wijze de relatie tussen conceptueel functioneren en 

opvoeding niet valt te bestuderen. 

Adams, Harvey en Heslin (1966) weten op een ingeni

euze manier de hele design-problematiek te omzeilen. Zij 

gaan ervan uit dat als zij mensen onder hypnose een van 

de vier opvoedingsmethoden als herinnering suggereren, na 

blokkering van de aanwezige jeugdherinneringen en als de

ze mensen zich dan in testsituaties gedragen volgens de 

criteria van de bij deze opvoedingsherinnering thuis ho

rende wijze van conceptueel functioneren, hiermee iets 

van de gezochte relatie is aangetoond. 

Dat is natuurlijk niet helemaal juist, want het 

blijft dan nog de relatie tussen opvoedingsherinnering 

en conceptueel functioneren. 

Adams, Harvey en Heslin namen bij psychologiestuden

ten de T.I.B. af en vroegen hieruit vijf systeem 1, vier 

systeem 2, vijf systeem 3 en vier systeem 4 representan

ten om deel te nemen aan hypnose experimenten. Deze per

sonen waren getest op hypnotiseerbaarheid tot een niveau 

waarop amnesie van het verleden optrad en ze met open ogen 

konden praten. 
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In het experiment werden ze onder diepe hypnose ge

bracht, het verleden werd uitgeschakeld en een van de vier 

standaard-opvoedingsherinnenngen werd gesuggereerd (zie 

Adams et al 1966, 222). Elke onderzoekspersoon doorliep 

vier sessies mei- telkens een andere opvoedingssuggestie 

en moest m elke sessie een serie taken verrichten. Om 

een experimenteel leereffect bi] de taakoplossing te voor

komen was steeds een goede posthypnotische uitwisseling nood

zakelijk. Deze werd gecontroleerd middels de afname van een 

test (Common Associates Test) in elk van de sessies. Zes 

personen, waarbij op deze test leereffecten bleken, werden 

van het verdere experiment uitgesloten. Vier ervan waren 

systeem 2 personen, een was systeem 1 en een was systeem 4. 

Elk van de overgebleven onderzoekspersonen (n = 12) 

moest viermaal vier taken verrichten, namelijk (1) vier 

conceptreferenten, te weten "the amencan way of life", 

"religion", "castroism" en "black muslimism", scoren op 

zes adjectieven-schalen met een vijfpuntsverdeling; de hy

pothese was dat systeem 1 gunstiger over de eerste twee 

en ongunstiger over de tweede twee conceptreferenten zou 

oordelen dan systeem 2. Voorts dat systeem 1 extreF.er dan 

de overige systemen over de onderwerpen zou oordelen, (2) 

een rigiditeitsschaal van 14 uitspraken invullen (Lough's 

Fx scale of the California Personality Inventory), (3) de 

Common Associates Test invullen en (4) onder drie condi

ties - alleen, met autoriteit, alleen - de afstanden schat

ten van een bewegend lichtpunt (zie Shenf, 1935 - het au-

tokinetische experiment). 

Adams, Harvey en Heslin verwachten dat systeem 1 per

sonen meer rigide zouden zijn dan systeem 4 personen. Bij 

het autokinetische experiment zou systeem 1 meer dan sys

teem 2 door autoriteit beïnvloed moeten worden, zou sys

teem 3 onder elk van de condities dezelfde respons moeten 

geven en zou systeem 4 zijn eventuele responsverandering 

onder de tweede conditie ook onder de derde moeten hand

haven. 

Dat deze hypothesen overeenstemmen met typische gedrags-
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wxjzen behorend bij de systemen is af te leiden uit deel В 

en С van tabel 3.1 (pg. 86). 

Aan de toetsing van deze hypothesen moest vooraf eerst 

worden nagegaan of wellicht door de hypnose heen toch nog 

de werkelijke systemen (s) effecten hadden op de testres-

ponses. Two-way vanantieanalyse (randomized blocks - van

wege taakherhaling - fixed effects design) per variabele 

gaf een (s) F-waarde bij de C.A.T. voor de werkelijke sys

temen (p <.10) maar niet voor de geïnduceerde systemen. 

De effecten van de werkelijke systemen speelden dus nog 

een rol. 

Betreffende de hypothesen bleek dat: (1) op de ri

gidi teitstest systeem 1 personen (geïnduceerd, niet wer

kelijk) gemiddeld (s) hoger scoorden dan alle andere (ge

ïnduceerde systemen en systeem 4 (s) lager dan de andere 

systemen (resp. ρ <.01 en <.001);(2) de geïnduceerde 

systeem 1 gunstiger oordeelde over godsdienst en amen-

kaanse moraal en ongunstiger over castroisme en zwarte 

moslims dan de geïnduceerde systeem 2 (s, ρ <.005) , ech

ter geïnduceerde systeem 4 was niet minder gunstig dan 1 

over de eerste twee referenten; (3) de geïnduceerde sys

teem 1 scoorde (s) extremer dan de andere geïnduceerde sys

temen en (4) bij het autokinetische experiment bleken er 

noch bij de werkelijke, noch bij de geïnduceerde systemen 

verschillen in effect van de autonteitsconditie. Wel bleek 

de gemiddelde verandering bij de geïnduceerde systeem 3 (s) 

lager dan bij systeem 1 (p <.01) en systeem 4 (p <.05) . 

Onder conditie drie gingen zowel geïnduceerd systeem 1 als 

2 terug naar hun uitgangsschatting, 3 bleef onderanderd en 

4 veranderde nu pas in de richting van de autoriteit. 

Over het geheel genomen hadden dus vooral de geïndu

ceerde systemen en niet de werkelijke effect. Het grootste 

deel van de effecten was conform de verwachtingen, als waren 

systemen aan het werk behorend bij de gesuggereerde opvoe

ding. Echter op het belangrijkste punt, de autoriteitson-

derschikking, was er geen verschil tussen de systemen (be

halve voor systeem 3). 
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Daarmee is maar ten dele aangetoond dat een systeem

specifieke opvoedingsherinnering ook systeemspecifiek ge

drag oproept. Over de relatie opvoeding-conceptueel func

tioneren strikt genomen kan dit experiment geen uitsluit

sel geven.* 

Een derde onderzoek naar de relatie tussen opvoedings-

hermneringen en conceptueel functioneren deden Harvey en 

Felknor (1970). Hierbij werd van een vragenlijst gebruik 

gemaakt. Bi] psychologiestudenten werd eerst de T.I.B. af

genomen en de antwoorden werden door drie onafhankelijke 

beoordelaars in de systemen geclassificeerd; Bij 106 per

sonen waarvan twee van de drie beoordelaars eenzelfde clas

sificatie gaven (15 mannen en 15 vrouwen systeem 1, 19 man

nen en 7 vrouwen systeem 2, 15 mannen en 15 vrouwen systeem 

3 en 15 mannen en 5 vrouwen systeem 4), werd een vragenlijst 

over de ouder-kind relatie afgenomen. De vragenlijst bestond 

uit 70 vragen, waarvan 62 over de ouder-kind relatie, 6 over 

de relatie tussen de ouders en 2 over kerkbezoek. De vragen 

waren gericht op de leeftijdnlveau's van 0 tot 6, 7 tot 12 

en 13 tot 17 jaar. 

Over de antwoorden op de moeder-kind relatie vragen en 

de vader-kind relatie vragen werd apart clusteranalyse gedaan 

(Tryon en Baily, 1966; Harvey en Felknor, 1970, 179,189) 

zodat voor beide sexen en voor de totale groep de ge

middelde clusterscores (gemiddeld 50, standaarddeviatie 10) 

door t-toetsen konden worden vergeleken. Deze clusteranaly

se is door Harvey en Felknor niet volledig gerapporteerd 

(1970, 179). De gemiddelden van de overige aparte vragen 

werden eveneens middels t-toetsmg vergeleken. 

We vatten de gevonden (s) verschillen kort samen 

a. systeem 1: zowel mannen als vrouwen verschilden van een 

of meer van de andere systemen, doordat zij zeiden zich 

te herinneren dat hun ouders het 't minste onderling on-

* Het was overtuigender geweest als Adams et al het type 
conceptueel functioneren na de hypnose-mstructie apart had
den gemeten. 
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meest streng waren, de moeders de minste vrijheid lieten 

Ze waren meer van beide ouders afhankelijk dan systeem 4 

(mannen), kregen meer warmte van de moeder dan systeem 2 

en de ouders gingen het meest frequent naar de kerk. Bi] 

systeem 1 bestonden er de grootste verschillen tussen 

beide geslachten in de houding ten opzichte van de va

der. De mannen herinnerden zich de vader als minder con

sistent dan de vrouwen, maar deze kregen minder waarde

ring dan de mannen. 

Systeem 2: deze personen herinnerden zich de meeste ru

zies tussen de ouders, de minste consistentie, de vaders 

als het minst (mannen) of het meest streng (vrouwen), de 

minste warmte door de moeder, minder vrijheid door de 

moeder dan systeem 4 en minder controle door de vader 

dan systeem 1, de minste kerkgang van de vader en de 

grootste kerkgangdiscrepantie tussen beide ouders. De 

vrouwen hadden een negatieve relatie met de vader. De 

verschillen tussen beide ouders in betrokkenheid bij de 

opvoeding waren hier het grootste met een onbetekenende 

rol van de vader. 

Systeem 3: deze respondenten herinnerden zich consisten

ter gedrag van de moeder dan bij systeem 2, maar minder 

consistente vaders dan bij systeem 1, meer afhankelijk

heid van de moeder dan bij systeem 4 (gelijk aan 1) en 

de sterkste neiging bij de moeders om "sociale" gedrags-

cnteria aan te leggen, meer warmte en lof van de moeder 

dan bij systeem 2. Er was geen sexe verschil in Ce rela

tie tot de vader, slechts in geringe mate tot de moeder. 

De moeder was wel sterker op het kind gericht dan de va

der. 

Systeem 4: Zij herinnerden zich een grotere consistentie 

bij beide ouders dan bij systeem 2 (vrouwen), minder ru

zie tussen de ouders dan bij 2, minder strenge ouders 

dan bij 1 (mannen) en bij 2 (vrouwen), de minste con

trole door de vader, de meeste vrijheid bij de moeder, 

de minste afhankelijkheid van beide ouders (mannen) en 
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meer warmte van de moeder dan bij systeem 2. De ouders 

hanteerden het minst sterk "sociale" gedragscriteria, de 

vrouwen hadden een uiterst positieve relatie met de va

der en de mannen met de moeder. De mannen genoten meer 

vrijheid op alle leeftijden dan bij alle andere syste

men. Beide ouders waren sterk bij de opvoeding betrok

ken . 

In grote lijnen bevestigen deze resultaten Harvey's 

vermoedens (1961) over de opvoedingscondities bij de vier 

conceptuele systemen. De onderzoeksresultaten zeggen ech

ter niets over de causale relatie tussen opvoeding en cogni

ties, wel laten zij de typische samenhang tussen concep

tueel functioneren en opvoedingsherinnering of ouderbeeld 

zien. Dit kan evengoed een effect als een verwijzing naar 

een antecedent van het conceptueel functioneren inhouden. 

Twee andere onderzoeken, verband houdend met de relatie 

opvoeding-conceptueel functioneren werden in Nederland 

door Van Basten en Van Heek (1971) en Esser (1971) gedaan. 

Van Basten ging na of er enige relatie was tussen de 

resocialisatie-opvattingen van groepsleiders in een jeugd

gevangenis en de conceptuele systemen van de gevangenen in 

de bijbehorende paviljoens. Hij ging eveneens na of de con

ceptuele organisatie van de gedetineerden samenhing met hun 

waarneming van de opvoedingshouding der groepsleiders. 

Voor de localisenng van de systemen gebruikte Van 

Basten in eerste instantie de T.I.B. met een aantal aange

paste conceptreferenten. Bij een vooronderzoek (n = 47, 

jeugdgevangenen) bleek echter liefst 81% van de totale 

Τ.I.В.-invulling onclassificeerbaar te zijn (vergelijk Hunt en 

Hardt, 1965), gezien het lage verbale intelligentie-niveau 

van de onderzoeksgroep. 

Bij een andere vooronderzoeksgroep (n = 46) werd een 

eigen versie van de C.S.T. (99 uitspraken, 4 antwoordmoge

lijkheden) afgenomen. Bij toetsende iteratieve clusterana

lyse (Boon van Ostade, 1969) bleken alle zes de clusters 

van Harvey aanwezig te zijn, maar niet allemaal met vol-
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doende uitspraken en een hoge betrouwbaarheid (KR.21 > .65). 

Bi] de afname van een tweede CS.T.-versie van 98 uit

spraken, waarvan 13 nieuw, bij de onderzoeksgroep (n = 47) 

gaf de toetsende clusteranalyse weer de zes factoren van 

Harvey, allen met voldoende uitspraken (>10) en hoge 

KR.21 (>.65), behalve bij het cluster "moreel absolu

tisme (3)". Middels een gewijzigde versie van Harvey's 

profielcritena konden 27 personen m de systemen worden 

ingedeeld (7 : 1, 8 : 2, 12 : 3 en 4 = abstract). 

Om de opvoedingshouding van de groepsleiders te me

ten werden 74 uitspraken (likert-items, 4 antwoordmoge

lijkheden) geconstrueerd, conform Harvey's (1961) opvoe-

dingsptypen. Exploratieve iteratieve clusteranalyse van 

de antwoorden op deze uitspraken van 27 groepsleiders 

gaf (bij een overeenkomstenindex van .38) 12 clusters, 

waarvan er drie met Harvey's opvoedingstypologie in ver

band konden worden gebracht: (1) "betrouwbaar unilatera

le opvoeding" (KR21 =.92; 32 uitspraken), (2) "distantie", 

een aspect van de onbetrouwbaar unilaterale opvoeding 

(KR21 =.73; 4 uitspraken) en (3) "angstvallige controle" 

(KR21 =.72; 4 uitspraken), een aspect van de systeem 1 op

voeding. Overigens valt de toewijzing van het tweede clus

ter aan de systeem 2 opvoeding te bestrijden, omdat het in-

consistentie-aspect eraan ontbreekt. Dus alleen de systeem 

1 opvoeding komt als een samenhangend geheel uit de ant

woorden naar voren. 

Van Basten gaat vervolgens na of de gesloten groepen 

van groepsleiders per paviljoen vaneëren m hun dominante 

opvoedingshouding. Er blijken geen significante verschil

len in gemiddelde clusterscores tussen de paviljoens te 

zijn. De relatie opvoedingshouding groepsleiders met sys

teemtype gedetineerden wordt niet nader onderzocht. 

Afname van de 74 opvoedingsuitspraken bij 30 gevan

genen levert bij exploratieve clusteranalyse van de ant

woorden (0.index = .36) vier clusters op, waarvan er twee 

aspecten van de systeem 2 opvoeding aangevan (resp. KR21=94; 

35 items en KR21=73; 6 items) en één aspect van de systeem 
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1 opvoeding (KK21 = 79; 8 uitspraken). Omdat van de gevan

genen ook (deels) het conceptuele systeem bekend was (C.S.T.) 

konden de volgende hypothesen worden getoetst: (1) Zien de 

systeem 1 gevangenen de opvoedingshouding van de groepslei

ders sterker als betrouwbaar unilateraal dan de systeem 2 en 

"abstracte" gevangenen? De t-toets op het verschil in ge

middelde clusterscores tussen de groepen liet een (s) ver

schil zien tussen systeem 1 en de "abstracte" groep, maar 

in omgekeerde richting (p <.01),· (2) Zien de systeem 2 

gevangenen de groepsleiders als meer onbetrouwbaar uni

lateraal in hun houding dan de systeem 1 en de "abstrac-

ten"? Toetsing leverde geen (s) verschil op; (3) Nemen de 

"abstracte" gedetineerden de betrouwbaar unilaterale op

voedingshouding van de leiders adequater waar dan de sys

teem 1 en 2 personen? De correlaties tussen beide varia

belen verschilden niet (s) tussen de drie groepen (toet

sing door z-transformatie, Edwards, 1954, 305). De abso

lute verschillen tussen de perceptiescores en de houdings

scores gaven, omgekeerd aan de hypothetische verwachting, 

(s) grotere gemiddelde discrepanties (t-toets, ρ <.10) 

voor de "abstracte" personen. 

Van Basten en Van Heek hebben hun eerste probleemstel

ling niet onderzocht, terwijl het interessant zou zi]n ge

weest te weten of de resocialisatiestijl van de groepslei

ders samenhing met het conceptuele functioneren van de ge

detineerden. De hypothese was gewaagd, omdat het hier soci

alisatie als omgevingskenmerk betreft en wellicht te al

gemeen, omdat ze niet op het gedetineerd-zijn was toege

spitst. 

Dat de groepsleiders niet per paviljoen homogeen wa

ren in opvoedingshouding is niet verbazingwekkend, waarom 

zouden ze het wel zijn? Het feit dat de "abstracte" perso

nen het minst adequaat de opvoedingshouding van de groeps

leiders waarnamen is een onverwachte maar niet onbegrijpe

lijke uitkomst. 

Op de eerste plaats zullen de "abstracte" personen 
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in de gevangenis niet sterk worden bekrachtigd in abstract 

functioneren. Ze kunnen daardoor indirect zijn gaan func

tioneren, dus terug zijn gevallen op een vroeger concep

tueel stadium. Dit stelt waarnemingsverschillen tussen 

concreet en abstract al ter discussie. De concrete perso

nen zijn in de gevangenis in die zin in hun element dat 

zij hier een vorm van unilaterale controle aantreffen 

die enigszins tot hun persoonlijke historie behoort en dus 

gemakkelijk waarneembaar is voor nen. 

Over de relatie vroege-socialisatie - conceptueel 

functioneren geeft dit onderzoek verder geen informatie. 

Het onderzoek van Esser (1971) is wel gericht op de 

ouder - kind relatie. Hij nam bij 139 scholieren de T.I.B. 

af en deelde de antwoorden naar de vier systemen in (49%: 

1, 15% : 3, 3% : 4, 18% gemengd; een steekproef 

van 44 T.I.B.'s werd door een tweede beoordelaar voor 75% 

equivalent geclassificeerd). De ouders van deze scholieren 

(n = 139; 49,5% respons van postenquete) vulden een vra

genlijst in met 96 uitspraken over opvoedingsgedrag. De 

uitspraken (likert-items met ja-nee antwoorden) represen

teerden aspecten van de vier opvoedingsmethoden. 

Zowel exploratieve als toetsende iteratieve cluster

analyse (Boon van Ostade, 196 9) over de antwoorden van 

de ouders leverden niet meer dan één cluster op met een 

KR21> .65 en een voldoende aantal uitspraken (0.index = 

.20). Dit cluster bevatte in beide gevallen uitspraken 

over de systeem 1 opvoeding, bij de exploratieve analyse 

polair tegenover de systeem 2, 3 en 4 opvoeding. Cluster

analyse over de onderzoekspersonen (Q-analyse) gaf nauwe

lijks betere resultaten, zodat Esser (1971, 113) op grond 

van een geforceerde clustertoewijzingsprocedure tot groe

pen van personen met eenzelfde opvoedingshouding moest 

komen. De ene groep had een interdependente opvoedingshou

ding, de andere een (protectief) unilaterale. De protectief 

unilaterale ouders hadden echter niet (s) meer systeem 1, 

2 of 3 kinderen dan de interdependente en deze niet (s) 
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meer systeem 4 kinderen dan de unilaterale. Er was dus 

geen (s) relatie tussen conceptueel functioneren van de 

kinderen en de(actuele) opvoedingshouding of herinnering 

van de ouders bi] deze kleine groep onderzoekspersonen. 

Ongeveer op dezelfde wijze als Esser (1971) onder

zochten Kaiser en Seiler (1973) de relatie opvoeding - concep

tueel functioneren. In plaats van de C.S.T. of de T.I.B. 

gebruikten zij een duitse versie van de Paragraph Comple

tion Test van Schroder (1967). Deze werd afgenomen bij 85 

scholieren, waarvan de ouders (n = 48, moeders) over hun 

opvoedingsmethode werden geïnterviewd. De interview-

antwoorden konden worden ingedeeld op de dimensie unila

teraal - interdependent en kregen hierop schaalwaarden. 

Er bleken geen substantiële correlaties te bestaan tussen 

deze schaalwaarden en de uit de P.C.T. afgeleide differen

tiatie- en integratiescores (ook gemeten met Bieri's, 1966 

R.E.P.-test) van de kinderen (Kaiser en Seiler, 1973, 185). 

3.2. Betekenis van de onderzoeksresultaten opvoeding - concep

tueel functioneren 

De uitkomsten van deze onderzoeken overziende kunnen we 

vaststellen (a) dat niet is aangetoond dat Harvey's (1961) 

vier opvoedingsstijlen de actuele opvoedingshouding van 

de onderzochte ouders of andere opvoeders dimensioneren 

(bij Harvey en Felknor ontbreekt een goede dimensionele 

analyse op de antwoorden; Van Basten en Van Heek (1971), 

Esser (1971) Kaiser en Seiler (1973)), (b) dat er enige re

latie is tussen conceptueel functioneren en de kenmerken 

van de eigen opvoedingsherinneringen (Adams, Harvey en 

Heslin, 1966; Harvey en Felknor, 1970), (с) dat er geen 

duidelijke relatie is tussen conceptueel functioneren en 

het waarnemen van de opvoedingshouding van opvoeders (Van 

Basten en Van Heek, 1971), (d) dat er geen relatie is 

tussen de actuele opvoedingshouding van de ouders en het 

conceptuele functioneren van het kind (Esser, 1971; Kaiser 

en Seiler, 1973), (e) dat geen van de uitspraken onder (a) 
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tot en met (d) gegeneraliseerd kan worden buiten onderzoch

te groepen en tenslotte dat (f) de relatie tussen het fei

telijke opvoedingsgedrag van de ouders en het conceptuele 

functioneren van het kind niet is onderzocht. 

Er zijn dus geen redenen om uitspraken over deze 

laatste relatie te doen. 

4. Studies over de structurele kenmerken van conceptuele 

systemen 

Het onderzoek naar de structurele kenmerken van de conceptu

ele systemen vormt het zwaartepunt van de validering van een 

conceptuele systemen-theorie. De optiek van deze theorie is 

immers gebaseerd op de veronderstelling dat individuen meer 

of minder onderscheidingen in het stimulusveld kunnen aan

brengen en dat een toename van het aantal percipieerbare onder

scheiding zowel een meer adequate "lezing" (template) van sti-

mulusverschillen mogelijk maakt (dus minder eenzijdigheid, on

genuanceerdheid, stereotypie, enzovoort, impliceert), als een 

grotere responsflexibiliteit inhoudt. Dit response-aspect om

schreven we in het eerste hoofdstuk als een "vlakkere" verde

ling van respons-waarschijnlijkheden bij een gegeven aantal 

stimulusonderscheidingen. 

Harvey zelf geeft geen duidelijke omschrijving van de ab

stracte en concrete houding in termen van de stimuluszijde 

(de accuraatheid van het perceptuele raster) èn van de res-

ponszijde (de structuur van respons-waarschijnlijkheden) 

van de houding (vergelijk Jaspars, 1974, 7). Hij laat de 

keuze tussen een meer afferente en een meer efferente con

ceptie van abstractheid open, omdat hij niet precies duide

lijk maakt of deze houding opgevat moet worden in termen 

van een stimulusdiscriminatieregel of als een type evalua

tieve respons. Beide componenten zijn in de theorie van 1961 

aanwezig, met wisselend accent, maar een verbinding ertussen 

wordt niet geëxpliciteerd. In het latere onderzoek naar het 

differentiatie-vermogen van abstracte en concrete personen gaat 

de afferente conceptie domineren (Harvey, Wyer en Hautaluoma, 196 3; 

Harvey, Reich en Wyer, 1968), abstractheid wordt in termen van sti-

mulus-discnminatievermogen gedefinieerd. Geformuleerd in termen 

van de "expectancy-value" theorie (Rosenberg, 1956; Fishbein, 1967) 
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wordt het verschil tussen de concrete en de abstracte hou

ding dan allereerst als een verschil in de "belief-com

ponent gezien. De "value"-component wordt gehanteerd als 

een conditionele variabele die (onafhankelijk van de be

liefs) varieert per cognitief domein en de naam "betrok

kenheid", "arousal", "centraliteit" of (bij ons) "relevan

tie" krijgt. 

De perceptuele en de responszijde van de abstracte en 

concrete houding zouden evenwicntiger in de omschrijving 

van abstractheid zijn verbonden als Goldstein en Scheerer's 

omschrijving van abstractheid door Harvey consistent was 

overgenomen. Het abstraheren van stimulusdimensies impli

ceert namelijk zowel (a) een perceptuele (multipele) her-

defimtie van de onmiddellijk gegeven stimulus en (b) 

een potentiële activering van verscnillende bij de diverse 

stimulusdimensies behorende "value"-compctEnten en dus, op 

grond van de combinatie van beide (c) meerdere responsmo-

gelijkheden per stimulus. Hierdoor is er bij de abstracte 

houding een decisionistisch element (zie Goldstein en 

Scheerer, 1941) hetgeen betekent dat de responswaarschijn-

lijkheden bij een gegeven stimulus lager zijn. 

Omdat Harvey vanuit gegeven "value"-componenten (be

trokkenheid en centraliteit per domein) de mate van sti-

mulusdiscriminatie onderzoekt ontsnapt nem de mogelijk

heid om een onderscheid te maken tussen concrete en abstracte 

differentiatie. Abstracte differentiatie Detekent namelijk 

dat in het stimulusveld, op grond van de onderkende stimulus

dimensies, meerdere, simultaan aanwezige waarderingsmoge-

lijkheden worden onderscheiden. 

Dus kan alleen uitgaande van abstracte differen

tiatie het verschil tussen de concrete en abstracte hou

ding zowel in termen van verschillen in stimuluswaarne-

ming als in termen van daaruit voortvloeiende respons-

dispositieverschillen worden beredeneerd. 
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We zullen vanua-t deze focus enkele onderzoeken naar 

differentiatie, articulatie en integratie in hun samen

hang met concreet en abstract functioneren beschrijven 

en evalueren. 

4.1. Verschillen in differentiatie-, articulatie- en 

integratievermogen bij concrete en abstracte personen 

Een van de eerste onderzoeken naar de structurele kenmer

ken van conceptueel functioneren werd door Harvey, Wyer 

en Hautaluoma (1963) gedaan. Bi] 65 studenten namen zij 

de T.I.B. af en deelden, met unanimiteit tussen twee van 

de drie beoordelaars, 44 personen in naar de systemen 

(11 van ieder systeem). Ieder van deze 44 personen moest 

10 evaluatieve persoonsattributen noemen (zoals eerlijk

heid, intelligentie, etc.) en deze gebruiken om op een 

vierpuntsschaal acht voor hem positieve, acht negatieve 

en acht neutrale personen te beoordelen. Tevens moest 

worden aangegeven welke twee van de 10 attributen het 

belangrijkst werden gevonden. Eenzelfde beoordeling, maar 

dan met gegeven attributen en conceptreferenten, vond 

plaats van instituties (F.B.I., boy scouts, etc) en fy

sische objecten. 

Er was zo een variatie in drie domeinen (personen, 

instituties, objecten) en drie evaluatieve richtingen 

(positief, neutraal, negatief). Voor elk van deze negen 

combinaties werd een differentiatie en een integratie-

index berekend. 

De differentiatie-index gaf de spreiding van de 

scores binnen zo'η combinatie aan, middels een disper-

sie-index (D), berekend op grond van het aantal categorie-

en per dimensie (h = 4), het aantal scores per dimensie 

(n = 8) en de frequentie waarmee een bepaalde categorie 

werd gebruikt (n,)* 
" 2 

h(n
2
 - Σ η ) 

* Harvey, Wyer en Hautaluoma, 1963, 10: D = ι=1 

η
2
 (h-1) 
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Integratie werd opgevat als de gemiddelde range van 

attribuutimplicaties bi] elk afzonderlijk attribuut, dus 

als de mate waarin een evaluatie op een gegeven attribuut 

eenzelfde evaluatie op een ander attribuut oproept. De in

dex hiervoor werd alleen berekend vanuit de twee belang

rijkste attributen, de formule wordt overigens niet gerap

porteerd (Harvey et al, 1963, 12)*. 

Omdat de differentiatie en integratie-indices .64 

bleken te correleren, konden ze echter niet als onafhanke

lijke kenmerken worden beschouwd. Middels vanantie-analyse 

werden de effecten van conceptueel systeem, domein en eva

luatierichting nagegaan. 

De belangrijkste uitkomst was dat conceptuele systemen 

en domeinen geen van beide een zelfstandig effect nadden op 

differentiatie en integratie, noch een gezamelijk interac

tie-effect (p>.10). Vvel differentieerde systeem 1 afzon

derlijk (s) lager dan systeem 4 (pc .01) . Er was een (s) 

interactie-effect tussen systemen en evaluatieve richting 

(zie figuur 4) . 

Figuur 4: Stimulusdiscriminatie afhankelijk van soort eva
luatie bij de 4 conceptuele systemen (Harvey, 
et al, 1963, 17) . 

• 3 · 2 » Ί 

• 1 · 3 

• ι» 

• 2 • 1 

+ - neutraal 

waardering 

* Bij een steekproef van 20 personen uit de totale groep bleek de 
integratie-index voor alle attributen .81 te correleren met die 
van de twee belangrijkste attributen. 

340 --

320 ·-

Я 300 
с 

e 280 + 

υ 260 у 

10
 240 --

220 --
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De systeem 1 en 3 personen differentieerden positie

ve stimuli (s) minder dan negatieve en (s) slechter dan 

systeem 4 (p <.05). Systeem 1 personen differentieerden 

neutrale stimuli (s) minder dan de andere systemen. 

Nu kan het zijn dat systeem 1 en 3 negatieve stimu

li "relevant" vinden en 2 en 4 positieve stimuli "rele

vant". Als personen, instituties en objecten als een af

lopende relevantiereeks werden beschouwd, bleken negatie

ve relevante stimuli (s) beter gedifferentieerd en geïn

tegreerd te worden dan positieve irrelevante stimuli 

(p <.01) . 

Er was een (s) mteractie-effect tussen systemen, 

domeinen en richting: negatief en neutraal gewaardeerde 

mensen en instituties werden door alle systemen (s) beter 

gedifferentieerd dan positieve. Hetzelfde gold, met uit

zondering van systeem 4 ook voor objecten (p <.01). Neu

trale personen werden het beste door systeem 2, institu

ties het minst door systeem 1 en objecten niet verschil

lend door de systemen gedifferentieerd. 

Wat betekenen de uitkomsten? De differentiatiemaat 

geeft de spreiding van de scores binnen de dimensies aan, 

gemiddeld over het totale aantal dimensies. Er is m e t nagegaan 

of de personen deze dimensies of attributen uit de concept

referenten kunnen abstraheren. Differentiatie is daarom 

in dit geval een aspect van stimulusdiscnminatie waarin 

concrete en abstracte personen niet behoeven te verschil

len (het kán wel, als de abstracte personen deze attribu

ten kunnen abstraheren). 

Integratie, zoals hier gemeten, geeft de gelijkenis 

in scoring over verschillende dimensies aan, dit is dus 

in feite gebrek aan dimensionele differentiatie. Het feit 

dat beide maten hoog intercorreleren betekent dat de at

tributen onderling sterker samenhangen naarmate de sprei

ding binnen de attributen zelf groter is; dit wijst op de 

mogelijkheid van integrale stimulusdimensies: de intersti-

mulusverschillen worden groter als de dimensies sterker 
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geïntercorreleerd zi]η. Het ligt voor de hand te vermoeden 

dat de meting hier niet digitale of abstraherende differen

tiatie, maar stimulusdiscrimiiiatie of analoge differentia

tie betreft. 

Alle conclusies over richting, domein of relevantie 

zi]n voorbarig, omdat (a) de domeinen door de onderzoekers 

zijn opgelegd, (b) de richting voor instituties en objec

ten door de onderzoekers zijn vastgesteld en (c) de rele

vantie niet afzonderlijk is gemeten. Conclusies laat dit 

onderzoek niet toe. 

White en Harvey (1965) proberen in een volgend onder

zoek de "relevantie"- of persoonlijke betrokkenheidsfactor 

onder controle te krijgen. Zij lieten studenten die lid 

waren van de Latter Day Saints kerk (mormonen) de T.I.B. 

invullen (n = 183, helft vrouwen; overeenstemming twee 

beoordelaars: 52 systeem 1 en 38 systeem 4). Daarna moesten 

de personen op een 5-puntsschaal hun instemming met, en op 

een 11-puntsschaal de positieve of negatieve waardering 

die sprak uit 50 uitspraken (likert) over de LDS-kerk aan

geven. Ze moesten ook zelf pro en con LDS-uitspraken maken. 

De concrete personen bleken nu, volgens Harvey en White 

"op grond van hun absolute, ongedifferentieerde en discon

tinue interne standaarden" (1965, 336) onder constanthou

ding van de mate van instemming (s) minder van de elf eva

luatieve categorieën te gebruiken (p <.005), (s) meer aangren

zende categoriewaarden open te laten (p <.0O5) en een groter (s) 

aantal pro-uitspraken te bedenken (p <.005) dan de abstracte 

personen. 

Eerder was gebleken dat abstracte personen bij het 

classificeren van neutrale stimuli, bijvoorbeeld gewichten 

(White en Harvey, 1962; White en Alter, 1965) en beroepen 

(White, Alter en Rardin, 1965 - hierbij was abstractheid 

middels combinatie van de D- en F-schaal gemeten) niet meer 

categorieën gebruikten dan concrete personen. 
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In het onderzoek van White en Harvey (1965) was ook 

gebleken dat de concrete personen, ongeacht hun eigen 

standpunt, de waardering die sprak uit de L.D.S.-uitspra

ken als (s) meer extreem zagen dan de abstracte personen. 

Nu zal de kans dat minder categorieën worden ge

bruikt en meer aangrenzende categorieën niet worden ge

bruikt groter zijn naarmate er meer extreme categorieën 

worden gehanteerd. We kunnen dit dus als één fenomeen 

beschouwen, namelijk: de concrete personen zien uitspra

ken over de L.D.S.-kerk als meer positief öf als meer ne

gatief dan abstracte personen. Dit resultaat kan op twee 

manieren worden geïnterpreteerd, (1) ofwel de concrete 

personen zien minder fijne nuances op het gunstigheidscon-

tinuum waarop de uitspraken worden beoordeeld dan de ab

stracte, - dan is hier sprake van verschil in articulatie 

en niet van differentiatie in de zin van abstractie, (2) 

ofwel de concrete personen staan zelf meer positief of 

meer negatief tegenover de L.D.S.-kerk, - een mogelijk

heid die White en Harvey niet onder controle hebben ge

houden, omdat ze alleen binnen de concrete en abstracte 

groep de eigen standpunten hebben "gematched", - en zien 

daarom ook de gunstigheid extremer. 

Harvey deed, zelf kennelijk ook niet tevreden, een 

derde onderzoek met betrekking tot differentiatie, teza

men met Reich en Wyer (1968) . De richting van de betrok

kenheid werd nu niet meer als belangrijk beschouwd, wel 

de intensiteit ervan. De hypothesen waren: (1) als houdingen 

met betrekking tot stimuli weinig intens zijn zullen 

concrete personen evengoed differentiëren als abstracte 

personen, maar (2) als de houdingen zeer intens zijn zul

len abstracte personen beter differentiëren dan concrete 

personen. 

Van de T.I.B.-antwoorden van 150 studenten werden una

niem door 3 beoordelaars 10 personen van ieder systeem 

geselecteerd en gecombineerd tot een concrete (1 en 2) 
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en een abstracte (3 en 4) groep. Deze personen moesten uit 

een voorbeeldlijst θ attributen kiezen die zi] relevant 

vonden voor het beschrijven en evalueren van sociale op

vattingen*. Vervolgens moesten ze driemaal 8 sociale opvat

tingen uitkiezen, waartegenover ze respectievelijk posi

tief, neutraal en negatief stonden. Deze 24 opvattingen 

werden op een vierpuntsschaal aan de hand van de attribu

ten beoordeeld. Dezelfde procedure werd gevolgd voor 24 

soorten mteipersoonlijke relaties. Voor elk van de twee 

domeinen en de drie soorten betrokkenheid werden twee dif-

ferentiatiematen berekend, namelijk (1) stimulusdifferenti-

atie, een spreidingsindex van de scores van iedere set van 

stimuli over de acht dimensies en (2) dimensionele diffe

rentiatie, een spreidingsindex van de stimulusbeoordelingen 

op iedere dimensie. Beide indices werden over stimuli res

pectievelijk dimensies gemiddeld. 

Op een tienpuntsschaal gaven de personen bij elke 

stimulus aan hoe intens hun gevoelens ten opzichte van de

ze stimulus waren. Op grond hiervan werd een betrokkenheids-

index per domein en per richting berekend voor iedere per

soon. 

Bij analyse bleken de verschillen in differentiatie 

tussen de domeinen niet significant te zijn, daarom wer

den de scores over domeinen gecombineerd. De beide diffe-

rentiatiematen bleken niet onafhankelijk te zijn, ze cor

releerden .63. 

Vanantieanalyse (3-way, gerepliceerde metingen, on

gelijke n's door dichotomisenng van de betrokkenheidsin-

dices op de mediaan) apart voor beide soorten differentia

tie toonde aan: (l)dat bij beide differentiatie-maten 

neutrale domeinen (s) beter werden gedifferentieerd dan 

positieve (bij stimulusdifferentiatie) en negatieve do

meinen (p-^.001). Dimensionele differentiatie was (s) 

hoger bij geringe dan bij hoge betrokkenheids-

mtensiteit. (2) De stimulusdifferentiatie van neutrale do

meinen werd met beïnvloed door de intensiteit van de be-

* Bijvoorbeeld "constructief", "moralistisch", "autoritair", 
etc. (Harvey, Reich en tfyer, 1968, 474). 
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trokkenheid, wel werden negatieve domeinen (s) beter gedif

ferentieerd bij lage dan bi] hoge betrokkenheidsintensiteit 

(p <.01). Hetzelfde bleek bij dimensionele differentiatie 

(p <.01) maar gold hier ook voor positieve domeinen. (3) 

Voor beide soorten differentiatie bleek dat concrete per

sonen (s) beter differentieerden dan abstracte personen bij 

lage betrokkenheid, maar dat abstracte personen (s) beter 

differentieerden bij hoge betrokkenheid (p <.05 resp. 

<.001). Dit laatste is interessant omdat er geen zelf

standig concreet-abstract effect was voor beide differen

tiatiematen (zie tabel 3.2). 

Tabel 3.2: Gemiddelde differentiatie van concrete en abstracte 

personen op drie betrokkenheidsintensiteitsniveau's 

conceptuele 
systemen 

concreet 

abstract 

stimulusdifferentiatie dimensionele differentiatie 

betrokkenheid 

H M L 

49.58 53.98 60.25 

59.23 52.79 54.06 

H M L 

42.37 60.94 71.88 

64.40 64.16 64.16 

Waarom is er geen zelfstandig concreet-abstracteffeet op 

differentiatie en waarom differentiëren concrete personen 

beter bij lage betrokkenheid en abstracte personen bij hoge 

betrokkenheid? De afwezigheid van een zelfstandig concreet-

abstract effect betekent dat bij de onderzochte domeinen er 

geen "overall"-differentiatieverschil bestaat tussen concrete 

en abstracte personen, de "persoonlijkheidsfactor" werkt dus 

niet los van andere condities. Nu de relatie tussen betrokken

heid en differentiatie. Hier kunnen een aantal dingen door 

elkaar heenlopen. De personen kozen zelf de beoordelingsattn-

buten, we mogen dus aannemen dat de attributen voor hen iets 

betekenden. Of ze in staat zouden zijn de gekozen attributen 

uit de stimuli te abstraheren als deze zonder attributen zou

den worden gegeven is niet te zeggen. Lataiwe nu eens aanne

men dat concrete personen bepaalde dimensies niet uit de sti

mulus kunnen abstraheren, dus dat de dimensie voor hen niet 

op het concept van toepassing is. Wat doen ze dan? Scoren 
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ze midden op de schaal of geven ze randomscores? Misschien 

het laatste, omdat er bij de gebruikte schalen geen schaal-

midden is (vierpuntsschaal). Bi] meer random-scores zal de 

differentiatieindex stijgen. Het kan dus zi]n dat de concrete 

personen hogere differentiatiescores kregen bij lage betrok

kenheid, niet omdat ze daar zo goed differentieerden, maar 

omdat hun gebrek aan betrokkenheid parallel liep aan hun 

gebrek aan abstractievermogen. Laten we anderzijds eens aan

nemen dat alle individuen de attributen uit de concepten kun

nen abstraheren, geeft dan de spreiding over de schaalposi-

ties bi] de attributen een meer of minder aan abstractiever

mogen weer? Niet noodzakelijk, lijkt het, want de spreiding 

over de schaalposities geeft alleen aan in welke mate een 

attribuut in het stimulusconcept aanwezig is volgens de be

oordelaar en niet of een attribuut al dan niet aanwezig is 

of onderkend wordt. 

In de door ons gebruikte terminologie kan van dit on

derzoek gezegd worden dat personen die eerder digitaal 

(abstract) of eerder analoog (concreet) informatie verwerken 

gevraagd werd digitale (lage betrokkenheid) en analoge (hoge 

emotionele betrokkenheid) stimuli op een digitale wijze 

(scoring op attribuut-dimensie) te beoordelen. De beoordelings

techniek beronderstelt dus al een digitalisering. Aangezien 

zowel dit vermogen tot digitaliseren (differentiatie zoals door 

Harvey, Reich en Wijer gemeten) als het onvermogen om digitali

serend te werk te gaan (randomscores geven) tot uiting komt m hoge 

differentiatie-indices, zijn de uitkomsten van dit onderzoek 

niet interpreteerbaar. 

VergelijKbare bezwaren gaan op voor de navolgende drie 

onderzoeken naar de relatie tussen conceptueel functioneren 

en structurele kenmerken, die geen positieve uitkomsten op

leverden. 

LeCann (1969) onderzocht of cognitief eenvoudige (REP-

test) en concrete personen minder accuraat waren in hun per

soonswaarneming dan cognitief complexe en abstracte personen. 
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Zi]n onderzoeksgroep bestond uit 141 studenten (18-45, m. en 

v.)· Deze personen kregen zes films over het dagelijks ge

drag van zes personen te zien en moesten een aantal schalen 

en vragenlijsten invullen over het gedrag van de filmpersoon, 

over persoonkenmerken, uitspraken in de film gedaan en ver

schijning en beweging van de stimuluspersoon. 

Cognitieve complexiteit werd gemeten middels Kelly's 

Role Construct Repertory Test met 10 roltypen en 10 voor

gegeven bipolaire constructen (6-puntsschaal). De com-

plexiteitsscore werd berekend door optelling van de over

eenstemmende scores tussen alle naastgelegen rijen (split-

half betrouwbaarheid tussen even en oneven en naastgelegen 

rijen bij 40 personen was r = .57). Als tweede complexi-

teitsmaat werd de gemiddelde kolomvariantie genomen. 

Abstractheid werd gemeten met Harvey"s C.S.T. (67 

items). Tryon's clusteranalyse van de C.S.T.-uitspraken gaf 

dezelfde factoren als bij Harvey. De personen werden 

volgens Harvey's factorscorecritena in systemen inge

deeld. (64 : 1, 40 : 3 en 13 : 4; LeCann, 1969, 53). 

Er bleken geen (s) verschillen in gemiddelde complexi

teit tussen de systemen. Van de correlaties tussen com

plexiteit en de zes C S .T .-factorscores waren er maar 3 

significant en die wezen op een positieve relatie tussen 

complexiteit en concreetheid! De hypothese dat abstracte 

personen complexer zouden zijn dan concrete personen 

moest dus worden verworpen. Ook bleken abstracte en con

crete personen niet (s) te verschillen op vier maten voor 

accuraatheid van persoonswaarneming (LeCann, 1969, 80). 

Afgezien van het feit of LeCann een relatie tussen 

abstractheid en complexiteit (aldus gemeten) had mogen 

verwachten, kan het opleggen van constructen bij de REP-

test verstorende verschillen in relevantie van de beoor-

delingsdimensies oproepen (zie Bonarius, 1971) en de be-

trokkenheidsvoorwaarde teniet doen (Harvey, Reich en 

Wyer, 1968) . 



Naus (1970) ging in een viertal studies na of ab

stracte personen beter dan concrete personen differen

tieerden tussen sterk involverende concepten. De aantal

len onderzoekspersonen bij de 4 studies varieerden van 

17 tot 50, geselecteerd op grond van de T.I.B. of de 

C.S.T. (nederlandse versies, Naus, 1970, 165). Differen

tiatie werd gemeten aan de hand van scores op semantische 

differentiaal-schalen (Osgood, 1952, 1957) in aantallen 

variërend van 16 tot 30. 

De te beoordelen concepten (15 à 30) waren onder

verdeeld in involverende (bijvoorbeeld: liefde, vrij

heid, geluk) en niet-involverende (bijvoorbeeld: touw, 

oor, rook). De mate van geïnvolveerdheid met betrekking 

tot de concepten was in een aparte studie vastgesteld 

(bij onaerzoek 1 zelf ingedeeld). 

De mate van differentiatie werd op twee manieren 

berekend: 

(1) als het percentage verklaarde variantie van de eerste 

ongeroteerde factor bij principale componentenanalyse over 

de schalen per individu (bij onderzoek 1 ook door de totale 

variantie van de eerste 3 factoren en bij onderzoek 3 en 4 

door het geometrisch gemiddelde van de vier grootste eigen

waarden van de covanantiematrices der schalen) . 

(2) als de frequentie van de extreme scores (1 en 7) op 

de schalen. 

De semantische differentiaalschalen werden ontleend 

aan het crossculturele onderzoeksproject van Osgood 

(Jakobovits, 1966; Osgood, 1964) . 

Naus veronderstelde dat de semantische structuur van 

involverende begrippen bij abstracte personen gedifferen

tieerder zou zijn dan bij concrete personen,maar de uitkom

sten leerden anders. Alleen bij de vierde studie bleek er 

tussen concrete en abstracte personen een (s) verschil m 

differentiatie volgens berekeningswijze (1); bij geen van 

de onderzoeken volgens berekeningswijze (2), integendeel, 

bij studie 4 bleken de abstracte personen (s) extremer te 

oordelen dan de concrete. 
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Ostell (1974) onderzocht hoe concrete en abstracte 

personen hun eerste indruk van een stimuluspersoon mo

dificeerden op grond van dissonante additionele infor

matie. Hij gebruikt Zajonc's (1954, 19601 operationali-

saties van"differentiation", "unity", "complexity" en 

"organisation" om vast te stellen of concrete en abstrac

te personen verschilden in structureel-cognitieve kenmer

ken bij de eerste en de gemodificeerde indruk. 

Uit een groep van 146 personen werden 18 concrete 

en 18 abstracte personen geselecteerd (overeenstemming 

tussen 3 beoordelaars, rho = .84). De personen moesten 

na de beide informatiegolven de kenmerken die zij aan de 

stimuluspersoon toeschreven op blanco kaarten zetten, elk 

kenmerk op één kaart. Het aantal kaarten dat iemand nodig 

had beschouwde Ostell als de mate van differentiatie van 

het oordeel over de stimuluspersoon. De personen moesten 

de kaarten ook onderverdelen in groepen op basis van de 

gemeenschappelijke kenmerken in de opgeschreven attribu

ten, deze groepen verder onderverdelen, etc. De complexi

teit van het oordeel over de stimulupersoon werd aange

geven door optelling van het aantal attributen per onder-

verdelingsmveau, gewogen met het niveaugetal. De mate 

van "unity" werd berekend middels de ratio van het aantal 

attributen dat veranderde bij een succesieve verandering 

van elk attribuut uit de reeks en het aantal mogelijke 

veranderingen (integratie-maat). De mate van "organisa

tion" werd berekend door het aantal veranderingen opge

roepen door het attribuut met de meeste geïmpliceerde 

veranderingen te delen door de "umty"-maat. 

Bij de onderzoeksgroep van Ostell bleken de vier 

structurele maten bij beide metingen nogal hoog te inter-

correleren met uitzondering van differentiatie en "unity" 

(1974, 175) . 

Bij vanantie- en covanantieanalyse bleken er geen 

(s) effecten van concreet en abstract op differentiatie 

en "unity" aanwezig, noch bij de eerste, noch bij de twee

de beoordeling van de stimuluspersoon. 
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Bi] de onderzoeken van LeCann (1969), Naus (1970) en 

Ostell (1974) zien er een herhaling van dezelfde pro

blematiek, er zijn geen (s) verschillen tussen concrete 

en abstracte personen te constateren met betrekking tot 

cognitief structurele kenmerken zoals differentiatie en in

tegratie. De reden hiervan kan liggen m het feit 

dat bi] geen van de onderzoeken is gezocht naar strikte 

abstractie van (onderscheidbare) stimulusdimensies 

of-kenmerken. LeCann had de stimulusdimensies voorge

geven, wie zegt dat de personen deze dimensies kunnen 

abstraheren? Hier zijn het juist de concrete personen die 

(mogelijk) de grootste interstimulusverschillen zien. 

Ook de semantische differentiaalschalen die Naus de 

onderzoekspersonen voorlegt zijn m e t a priori de dimensies 

die de personen zullen abstraheren, terwijl ze wel de 

stimuli op deze attributen zullen kunnen scoren. 

Daarom hoeft het percentage variantie verklaard door 

de eerste principale component niets met abstractie te 

maken te hebben. Alleen als van alle differentiaalschalen 

gezegd kan worden dat ze onderscheidbare stimulusdimensies 

representeren kan de variantie verklaard door de eerste 

hoofdas negatief met de mate van abstractie samenhangen. 

Maar dan nog kunnen de met de schalen aangeduide attributen 

m de stimuli (concepten) zelf verbonden zijn volgens 

conjunctieve of conditionele regels waardoor mterschaal 

correlaties ontstaan die niets te maken hebben met het 

abstractievermogen van de personen en alles met de objec

tieve attribuutstructuur van de concepten. Een adequate 

meting van het abstractievermogen zou verkregen zijn bij 

een city-block analyse van gelijkenis-oordelen met be

trekking tot de concepten. Deze gelijkenis-oordelen hadden 

kunnen worden samengesteld uit de aantallen overeenkom

stige schaalscores tussen concepten. 

Jaspars* geeft een hiermee samenhangende mogelijke 

verklaring van Naus' resultaten. Als van een oor moet 

* persoonlijke communicatie 
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worden aangegeven of het "vlug of langzaam" is, of 

van liefde of zi] "hoekig of rond" is dan veronder

stelt dat dat de schalen overdrachtelijk worden opge

vat. Concrete personen zullen daartoe niet gemakkelijk 

in staat zijn. Voor hen kunnen daardoor een aantal 

schalen "niet van toepassing" zijn. Zij kiezen dan neu

trale (midden) schaalposities waardoor zowel de extreem-

heidsscores als de correlaties met de wel hanteerbare 

schalen lager worden. Door verlaging van de schaalcorre-

latie wordt ook het percentage variantie verklaard door 

de eerste hoofdas lager. De kans op significante differen

tiatie en extreemheidsverschillen tussen concrete en ab

stracte personen wordt daardoor kleiner. 

De uitkomsten van Naus kunnen natuurlijk ook bepaald 

zijn door de moeite die hij had om de T.I.B. en de C.S.T. 

in het nederlands tot valide maten voor abstractheid en 

concreetheid te maken. 

Evenzo kunnen de uitkomsten van Ostell samenhangen 

met de hoge eisen die hij aan de onderzoekspersonen stel

de of liggen aan beperkingen in de structurele maten van 

Zajonc. Maar ook bij Ostell kunnen andere bezwaren een 

rol spelen.Zijn differentiatiemaat heeft niet noodzake

lijk betrekking op geabstraheerde persoonsattributen, om

dat er geen abstractie van attributen gemeenschappelijk 

aan meerdereobjecten wordt gevraagd. Het gaat om kenmer

ken van één persoon en er is geen garantie dat de onder-

zoekspersoon steeds nieuwe onafhankelijke attributen ge

nereert . 

De hoge intercorrelaties tussen differentiatie en 

"organisation" (.76 en .94) wijzen waarschijnlijk op een 

hoge afhankelijkheid van de attributen, zoniet op een 

synonieme relatie tussen de attributen. Op deze wijze 

kan er geen onderscheid worden aangebracht tussen werke

lijk abstraherende differentiatie en graduele differen

tiatie van continue attnbuutverschillen. 

Omdat voorts van abstracte personen niet hoeft te 

worden verwacht dat zij zuiver en alleen geabstraheerde 
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attributen genereren hoeft bi] hen de "unity"-maat (die 

laag moet zijn bi] werkelijk geabstraheerde attributen) 

ook niet lager te zijn dan bij concrete personen. 

Er zijn nog enkele andere onderzoeken die betrekking 

hebben op de samenhang tussen conceptueel functioneren 

en structurele cognitieve kenmerken. We zullen deze 

zeer kort memoreren, omdat ze ofwel de negatieve re

sultaten van bovenstaande onderzoeken bevestigen, ofwel 

onvoldoende inzichtelijk worden gerapporteerd door de 

respectievelijke onderzoekers. 

Geyer en Greif (1973) namen bij 67 personen Schröders 

Р.С.T. en Bieri's R.E.P.-test af (allebei duitse varianten; 

Seller, 1973, 77). Er bleken geen (s) correlaties te zijn 

tussen de Р.С.T. integratie- en differentiatiematen en de 

aantallen gelijke schaalwaarden op de R.E.P.-test (zowel 

kolommen als rijen). Evenmin vonden Kaiser en Seiler 

(1973) substantiële correlaties tussen de structurele 

P.C.T.-maten en cognitieve complexiteit gemeten met de 

R.E.P.-test. 

Adams, Harvey en Heslin (1966) namen bij 16 personen 

de T.I.B. en de Common Associates Test af. Bij de C.A.T. 

moesten de personen uit een set van drie stimuluswoorden 

een gemeenschappelijk concept afleiden (Adams et al, 1966, 

224 spreken van "abstraheren", maar "associëren" lijkt een 

betere omschrijving). Systeem 4 kon dit (s) beter dan sys

teem 1, maar bij hypnotisch geïnduceerde systemen waren er 

geen (s) verschillen. 

Zonder nadere gegevens rapporteert Harvey (1966 b) 

dat systeem 4 personen (s) beter dan de overige systemen 

(T.I.B.; η = 44) een geïntegreerd beeld konden vormen 

van een stimuluspersoon op grond van drie contradictoire 

attributen. Dit is overigens een goede manier om integra

tie te meten.* 

* Wyer (1964) toonde aan dat een dergelijke vorm van integra
tievermogen niet correleert met "statische" integratiematen 
gebaseerd op attribuutimplicaties zoals Harvey, Wyer en 
Hantaluoma (1963) die gebruikten. 
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De systeem 4 personen konden eveneens (s) beter dan 

de overige systemen 10 beschrijvingen van eenvoudige 

objecten samenvoegen tot één samenhangend verhaal en 

drie wensen combineren tot één wens. Systeem 4 personen 

losten ook. in (s) kortere tijd het analytische Denny 

Doodlebug probleem (zie Rokeach, 1960) op dan de andere 

systemen (n = 80) . 

Harvey en Ware (1967) vermelden dat systeem 1 per

sonen (s) minder in staat waren om op grond van contra

dictoire informatie een geïntegreerde weergave te schet

sen van een denkbeeldige persoon (n = 34). 

4.2. Conclusies met betrekking tot de structureel-cognitieve 

kenmerken van concreet en abstract functioneren 

Op grond van bovenstaande studies kan niet worden gecon

cludeerd dat abstracte personen stimuli waarbij zij al dan 

niet sterk zijn betrokken beter differentieëren en integre

ren dan concrete personen. 

De reden waarom dit niet is aangetoond of aangetoond 

kon worden is dat bij alle onderzoeken differentiatie en 

integratie niet zodanig werden geoperationaliseerd dat zij 

berusten op abstractie van stimuluskenmerken. Daardoor 

lopen twee differentiatiebegrippen door elkaar heen, name

lijk het zien van interstimulusverschillen (wat de concre

te persoon evengoed kan als de abstracte) en het abstrahe

ren van onderscheidbare gemeenschappelijke attributen uit 

stimuli (wat alleen de abstracte persoon zou kunnen). 

Naar onze mening geven noch de positieve uitkomsten 

van sommige onderzoeken die we bespraken een nadere on

dersteuning van de validiteit van Harvey's theorie of van 

de T.I.B. en de CS.T., noch geven de negatieve resulta

ten reden de theorie verder maar te vergeten. Er ontbreekt 

alleen een gevoelige nuance in de theorie wat tot tegen

strijdige resultaten leidt. Een verantwoorde studie op 

grond van deze nuance is tot op heden niet gedaan, voor 

zover ons bekend is. 
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5. Onderzoek met betrekking tot informatieverwerkxngs-

kenmerken van conceptuele systemen 

In paragraaf 1 hebben we de voor de systemen kenmerkende 

vormen van selectiviteit bij de verwerking van omgevings

informatie opgesomd (Harvey et al 1961). In deze para

graaf bespreken we het onderzoek dat naar dit aspect van 

de conceptuele systeem theorie is gedaan. 

De mformatieverwerkingskenmerken van de conceptue

le systemen zijn afleidbaar uit de structurele kenmerken 

differentiatie en integratie. Zi] zullen optreden bij 

centrale concepten waarbij de persoon sterk is betrokken 

of bij voor de persoon relevante domeinen. De informatie

verwerkingskenmerken zijn door Harvey (1961, 1966 b) the

oretisch niet sterk gearticuleerd. Als algemene hypothese 

geldt dat concrete personen involverende stimuli minder 

goed onderscheiden, nuanceren en flexibel ordenen dan 

abstracte personen en dat concrete personen ambigue, 

ambivalente of inconsistente stimulussituaties minder 

goed verdragen (dus verwerken) dan abstracte personen. 

Aan het onderscheid tussen stimulusdiscnminatie en ab

stractie van stimulusdimensies en tussen opvatting (be

liefs) en evaluaties (values) wordt voorbijgegaan. 

De samenhang tussen de mformatieverwerkingskenmer-

ken berust grotendeels op hun afleiding van differentia

tie en integratie. 

Systeem 1 heeft weinig differentiatievermogen, neemt 

daarom waar in dichotome categorieën en oordeelt hiernaar, 

dat betekent dat hij (1) categorisch denkt en oordeelt, 

stereotypen gebruikt en extreem oordeelt. Uitvloeisel 

hiervan is dat hij (6) weinig aandacht neeft voor persoon-

verschillen of (5) deze tot een enkele dimensie, zoals 

macht, terugbrengt.Hij ordent stimulussituaties op grond 

van aan sociale en institutionele autoriteiten ontleende 

criteria en (4) zal deze criteria daarom goed onderschei

den. 

De systeem 2 persoon zal (9) de stimuli indelen naar 
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de mate van externe controle die ze voor hem impliceren, 

zal (11) met-bedreigende stimuli weinig differentiëren, 

maar ook (10) bij bedreigende stimuli verschillen m aard 

van de bedreiging, bijvoorbeeld als waardering of afkeu

ring, over het hoofd zien. 

Systeem 3 (13) differentieert wel tussen personen, 

(12) in termen van interpersoonlijke sympathie en hulp. 

De systeem 4 persoon (16) hanteert flexibel orde-

ningscritena, (18) neemt op grond hiervan verschillen tus

sen personen en situaties waar, (19) onderscheidt tussen 

informatie en evaluatie en (20) gezichts- en standpunten. 

Het feit dat de systeem 1 en 2 persoon en m bepaalde 

mate ook de systeem 3 persoon sociale stimuli primair op 

slechts enkele dimensies ordenen houdt in dat zij van de

ze dimensies afwijkende stimulusaspecten niet of minder 

snel waarnemen. Deze stimulusaspecten worden dus niet ge

ïntegreerd verwerkt. De behoefte van systeem 1 aan abso

lute sociale criteria (2) doet hem terugschrikken voor 

ambigue en inconsistente stimulussituaties; maakt hem ge

neigd regeltransgressie zo lang mogelijk uit het bewust

zijn te sluiten evenals (8) negatieve reacties van auto

riteiten. Hij zal (3) causale gedragsfactoren aan de per

soon externe bronnen toeschrijven. De systeem 3 persoon 

zal op dezelfde wijze (14) negatieve bedoelingen en (15) 

afkeuring door anderen uit het bewustzijn sluiten. De 

systeem 4 persoon zal daarentegen (16, 17) goed met ambi

gue en inconsistente stimuli kunnen omgaan en deze inte

greren. 

In tabel 3.3 is de samenhang tussen de mformatie-

verwerkingskenmerken samengevat. 
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Tabel 3.3 informatieverwerkingskenmerken en conceptueel systeem 

conceptuele 

systemen 

1 

2 

3 

4 

Effecten van (gebrek aan) 
differentiatie 

Algemeen 

1* 

9* 

12 

16* 

specifiek 

4, 5, 6* 

10*, 11 

13* 

18*, 19*, 

20* 

Effecten van (gebrek aan) 
integratie 

Algemeen 

2* 

17*, 16* 

specifiek 

3*, 7, 8* 

14, 15 

onderzochte kenmerken 

5.1. Verschillende consequenties van het differentievermo

gen van concrete en abstracte personen. 

a. Categorisch denken en extreem oordelen* 

Op velerlei manieren is dit kenmerk onderzocht. Reeds 

eerder noemden we de studie van White en Harvey (1965, 

η = 90, studenten) waarin een correlatie van .80 gevonden 

werd tussen concreet en abstract (T.I.B., systeem 1 en 4) en 

extreem oordelen over de gunstigheid van 50 uitspraken 

over de L.D.S.-kerk, onder constanthouding van de eigen 

positie tegenover deze kerk. De concrete personen dachten 

over deze uitspraken dus meer in zwart-wit evaluaties dan 

de abstracte personen. Concrete personen zijn ook meer ge

sloten of dogmatisch en autoritair in hun oordelen. Bij 

5 verschillende onderzoeken (Harvey 1966, b; T.I.B., 50 

of meer personen per systeem; geen nadere gegevens) bleek 

dat systeem 1 het hoogste scoorde op Adorno's F-schaal, ge

volgd door respectievelijk systeem 3, 2 en 4. Ook op 

Rokeach' D-schaal scoorden systeem 1 personen het hoogst 

gevolgd door 2, 3 en 4. Op Rokeach' Opinionation-schaal 

scoorden de systeem 1 personen het hoogst op politiek 

rechtse vooringenomenheid, (s) hoger dan 2 en 4. Systeem 2 

scoorde het hoogst op linkse vooringenomenheid, (s) hoger 

* We beschouwen "extreem oordelen" niet als een vorm van 
abstracte differentiatie. 
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dan 1. Significant meer systeem 1 personen dan systeem 2, 

3 of 4 personen bleken te geloven dat er slechts één ware 

godsdienst is (Harvey, 1966, b, 49). Ostell (1974, 1221 

vond echter bij de engelse systeem 1 personen geen uitge

sproken godsdienstige standpunten. De inhoud van de abso

luut gehanteerde opinies ligt dus mogelijk crosscultureel 

niet vast. 

Bi] drie onderzoeksgroepen vond Ostell (1974, 225) 

zeer significante correlaties tussen abstractheid - con

creetheid en dogmatisme van respectievelijk .75, .62 en 

.65 (n = 79, η = 60, η = 30; biseriale correlatie). 

Harvey en Ware (1967) legden aan 17 systeem 1 en 

17 systeem 4 personen (T.I.B., studenten, geen verdere 

gegevens) zes positieve en zes negatieve uitspraken over 

het gedrag van een hypothetische persoon voor en vroegen 

hen op grond daarvan de waarschijnlijkheid van drie po

sitieve en drie negatieve gedragskenmerken bij deze per

soon aan te geven. De personen werd gevraagd hun antwoord 

nader te verklaren. Analyse van deze verklaringen door 2 

onafhankelijke beoordelaars op een 4-punts criterium van 

stereotypie gaf te zien dat de concrete personen (s) meer 

stereotypen hanteerden dan de abstracte personen (p <.05) . 

Lubbers-Laudy (1969) liet 8 systeem 1 en 8 systeem 4 

personen (selectie middels T.I.B. uit 225 scholieren, geen 

betrouwbaarheid T.I.B.) oordelen over 12 stereotype en 12 

met-stereotype kenmerken van een hypothetische politie

agent. De concrete personen bleken niet (s) meer stereo

type oordelen te geven dan de abstracte personen. Lubbers-

Laudy controleerde echter niet de waargenomen gunstigheid 

of ongunstigheid van de beide soorten kenmerken. Het kan 

zijn dat systeem 1 personen aan politieagenten niet graag 

ongunstige stereotypen toeschrijven, maar wel (s) meer 

dan systeem 4 personen gunstige stereotypen. 

Greaves (1972) toonde aan dat systeem 1 personen 

eenzijdige oordelen afkomstig van autonteitsfiguren 

eerder overnemen dan systeem 3 personen. Aan 20 systeem 

1 en 12 systeem 3 personen (selectie uit 258 studenten, 
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Τ. Ι.В., geen betrouwbaarheid) werd informatie over de 

U.S.A. en Zweden gegeven, waarvan aan de helft door een 

hoge statuspersoon. De systeem 1 personen herinnerden 

zich achteraf het meeste van gunstige informatie gegeven 

door de autoriteit, de systeem 3 personen het meeste de 

gunstige informatie in het algemeen. 

König en Liepman (1973) onderzochten de relatie tus

sen dogmatisme en intolerantie (duitse versies van de 

D- en O-schaal, Brengelman, 1960) en vooroordeel tegen

over exgedetineerden (n = 192, steekproef). Van de 11 

sociologische, ecologische en psychologische variabelen 

die waren gemeten bleken dogmatisme en intolerantie 

(samenhangend met systeem 1; Harvey 1966 b) (s) het hoogst 

met vooroordeel te correleren (.33 en .45, ρ <.01). 

Van Rossum (1974, 32) vond een bevestiging van de re

latie tussen autoritarisme (F-schaal; Weima, 1963) en sys

teem 1 functioneren (I.T.I., Tuckman, 1965, 1967; een 

equivalent van de T.I.B.): bij 97 studenten scoorden de 

systemen 1 (s) hoger op de F-schaal dan de systeem 4 per

sonen (F-toets, ρ <.01). 

Lubbers-Laudy (1969) ging bij het genoemde onderzoek 

naar stereotypen over de politieagent ook na of systeem 

1 personen sneller tot oordeelsvorming kwamen bi] succes

sief gegeven informatie-eenheden dan systeem 4 personen. 

Hier bleken geen (s) verschillen te bestaan. 

Het is mogelijk, dat ook de snelheid van oordelen 

samenhangt met de waargenomen gunstigheid van de informa

tie: de systeem 1 persoon zou m zijn oordeelssnelheid 

geremd kunnen worden bij negatieve informatie over de po

litieagent. 

b. Het hanteren van flexibele ordeningsschema's. 

Dit kenmerk is de tegenpool van het categorische 

denken en oordelen dat systeem 1 kenmerkt. Нес flexibel 

hanteren van ordeningsschema's kenmerkt dan ook vooral 

systeem 4. Dit is op verschillende manieren onderzocht. 

Bij een rollenspelexpenment ging Harvey (1963, 3; 
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1966 Ь, 56) er vanuit dat het goed kunnen verdedigen van 

opinies die men zelf niet deelt of afwijst, veronderstelt 

dat men het vermogen bezit om van "set" of gezichtspunt 

te wisselen en vereist dat men relativerend en flexibel 

is in het hanteren van oordeelscritena. In rollenspelen 

bleken dan ook systeem 4 personen, zowel m aanwezigheid 

van anderen (publieke conditie) als alleen (private con

ditie) , beter in staat om, tegen hun eigen opinie in, het 

standpunt te verdedigen dat filosofie in het curriculum 

moest worden opgenomen, dan representanten van de ande

re systemen. Systeem 2 personen, wellicht uit angst voor 

autoriteit (zie kenmerk 11 in tabel 3.3) speelden slech

ter dan 1 en 3 onder de publieke conditie en systeem 3 be

ter dan 1 en 2 onder de publieke (zie kenmerk 12 in tabel 

3.3) maar het slechts van alle systemen onder de private 

conditie (geen nadere gegevens). 

Het hanteren van flexibele ordeningsschema's en het 

kunnen waarnemen van en inleven in verschillen in stand

punt of gezichtspunt (kenmerk 20 van tabel 3.3) liggen 

in eikaars verlengde. Beide kenmerken komen aan de orde 

in een rollenspel-experiment van Harvey en Kline (1965). 

Zi] lieten 174 personen m opleiding voor het vredescorps, 

ingedeeld middels de T.I.B. (118 : 1, 14 : 2, 21 : 3 en 

21 : 4; geen betrouwbaarheid), onder een publieke en pri

vate conditie argumenten verdedigen die consonant of dis

sonant waren met hun eigen mening over de amenkaanse le

venswijze. De hypothesen waren (1) dat hoewel alle syste

men beter zouden zijn in het verdedigen van pro dan van con 

-amenkaanse argumenten, (2) systeem 4 personen zowel de 

pro als de con-houdmg beter zouden spelen dan de andere 

systemen en (3) dat de discrepantie in spelvermogen bij 

de pro en con-argumenten kleiner zou zijn voor systeem 

4 dan voor de overige systemen. Twee onafhankelijke be

oordelaars, per sessie wisselend gecombineerd, beoordeel

den het rolgedrag op grond van 14 criteria (geen interra-

terbetrouwbaarheden). Enkele criteria waren bijvoorbeeld: 

het aantal thema-variaties, toepasselijkheid der thema's, enz. 
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Vergelijking van de critariagemiddelden (t-toets) 

over de systemen liet zien dat systeem 4 op (s) meer cri

teria zowel bij pro als con-argumenten hoger scoorde dan 

de andere systemen (p <.05 voor systeem 3 en <.01 voor 

1 en 2) . Systeem 3 speelde (s) beter dan 1 en 2 (p <.05) , 

die onderling niet verschilden. Bi] vanantieanalyse 

bleken de systemen een (s) effect te hebben op 12 van de 

14 criteria. Er waren geen verschillen tussen de private 

en publieke conditie. 

Het uitganspunt dat concrete personen eerder ab

solute en abstracte personen eerder flexibele en rela

tieve beoordelingscriteria hanteren, deed Ware en Har

vey (1967) veronderstellen dat abstracte personen bij 

een gegeven hoeveelheid informatie minder zouden gene

raliseren en minder zeker zouden oordelen dan concrete 

personen. Om dit te onderzoeken werd aan 18 systeem 1 

en 18 systeem 4 personen (T.I.B., studenten, geen be

trouwbaarheid) positieve en negatieve informatie over 

een hypothetische persoon gegeven, van elk soort infor

matie zes eenheden. De onderzoekspersonen moesten aange

ven met welke waarschijnlijkheden zij 3 positieve en 3 ne

gatieve attributen op deze stimuluspersoon van toepassing 

achtten en hoe zeker ze van dit oordeel waren. Waarschijn

lijkheid en zekerheid werden zes maal gemeten, steeds na 

twee input-uitspraken. De helft van de personen kreeg 

eerst de zes positieve uitspraken, de andere helft eerst 

de negatieve. Generalisatie en zekerheid werden apart be

rekend voor positieve output bij negatieve (inconsistent) 

en positieve input (consistent) en voor negatieve output 

(consistent en inconsistent) . 

Er was geen (s) t-verschil in gemiddelde positieve 

generalisatie op grond van positieve inputs en negatieve 

generalisatie op grond van negatieve inputs. Positieve 

generalisatie op grond van negatieve inputs was (s) gro

ter (p <.001) dan negatieve generalisatie op grond van 

positieve inputs. Hetzelfde gold voor de zekerheid van 
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oordelen . 

De concrete personen bleken in de consistente con

ditie bi] elk van de afzonderlijke metingen en over het 

totaal (s) sterker te generaliseren dan de abstracte 

personen (t, ρ <.05 en <.005). Onder de inconsisten

te conditie generaliseren de concrete personen minder, 

(s) bij 2 van de 3 metingen en bij het totaal, dan de ab

stracte ( <.03) . Onder beide condities waren de concrete 

personen (s) zekerder van hun oordeel dan de abstracte 

personen. Dus zijn concrete personen sterker dan abstrac

te personen geneigd een "goede" persoon als helemaal goed 

en een "slechte" als helemaal slecht te zien. 

Een probleem bij dit onderzoek is dat de gunstigheid of 

ongunstigheid van de inputattributen door de onderzoe

kers zelf werd vastgesteld. Maar het is zeer wel mogelijk 

dat concrete personen de inputkenmerken anders beoordelen 

dan de abstracte personen en daardoor andere oordelen ge

ven over de outputkenmerken. De consistent-inconsistent 

condities kunnen dus onzuiver zijn. Ostell (1974, 257) 

wijst er terecht op dat Ware en Harvey, evenals bij de 

outputkenmerken, de waargenomen gunstigheid van de in

putkenmerken apart hadden moeten meten. 

c. Het waarnemen van persoonsverschillen 

Systeem 1, 2 en 3 nemen minder scherp en meer op 

grond van enkele criteria, verschillen tussen personen 

en situaties waar dan systeem 4 personen (kenmerk 5, 6, 

12, 13 en 18 in tabel 3.3). 

Lubbers-Laudy (1969) onderzocht deze hypothese door 

8 systeem 1 en 8 systeem 4 personen een raster met 8 ge

geven "role-titels" en acht eigenschappenparen (8-punts-

schalen) voor te leggen. Een van deze "role-titels" was 

de onderzoekspersoon zelf. Differentiatiescores tussen 

"zelf" en de andere "role-titels" bleken gemddeld (s) 

hoger te zijn voor abstracte dan voor concrete personen. 

De uitkomst kan echter ook anders worden uitgelegd dan 

als een bevestiging van een aspect van de hypothese, om-
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dat de onderzoeker bij de instructie van de "role-ti-

tels" gevraagd had om personen te kiezen die op de res

pondent zelf leken. De concrete personen kunnen dit let-

terlijker hebben opgevat dan de abstracte personen, waar

door zij grotere overeenkomsten tussen "zelf" en de andere 

personen kregen. Lubbers-Laudy was zich van deze moge

lijkheid bewust en splitste bij de analyse de rollen in 

vastomschreven (bijvoorbeeld vader of moeder) en open 

rollen ("iemand die jou niet mag", bijvoorbeeld). Het 

verschil tussen abstract en concreet bleek nu alleen nog 

voor de open rollen significant (p = .025). Dit laat de 

mogelijkheid open dat er geen sprake is van een concep

tuele systemeneffect, maar van afstandsverschillen bij de ge

kozen open rollen (Lubbers-Laudy, 1969, 62). 

Ostell (1974) zocht experimenteel uit of concrete 

personen meer gunstige en minder neutrale en ongunstige 

kenmerken aan een goede vriend zouden toeschrijven dan 

abstracte personen. Aan 60 studenten (29 : 1, 4 : 2, 

11 : 3 en 16 : 4, T.I.B., geen betrouwbaarheid) werd ge

vraagd een goede vriend van de eigen leeftijd en het ei

gen geslacht voor ogen te houden en de gevoelde mate van 

genegenheid voor deze persoon op een schaal aan te geven 

(1974, 236). De onderzoekspersonen moesten daarna op tel

kens een nieuwe blanco kaart een adjectief opschrijven 

dat de vriend kenmerkte, net zolang tot de vriend volle

dig was beschreven. Voorts moest achter ieder adjectief 

op een negenpuntsschaal de mate van gevoelde gunstigheid 

van het kenmerk worden aangegeven. 

Het bleek dat de gemiddelde gevoelde genegenheid 

niet (s) verschilde voor abstracte en concrete personen. 

Bij toetsing van de gemiddelde percentage gunstige, 

neutrale en ongunstige kenmerken op verschil tussen con

creet en abstract bleken de concrete personen (s) meer 

gunstige en (s) minder neutrale en ongunstige kenmerken 

te gebruiken dan de abstracte personen (t-toets, eenzij

dig, ρ <.05) . 

Deze tendens trad nog sterker op als alleen de sys-
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teem 1 en systeem*4 personen werden vergeleken. Eenzelf

de vergelijking tussen de 10 meest dogmatische en de 10 

minst dogmatische personen leverde geen (s) verschillen 

op. 

Toont deze studie nu aan dat abstracte personen een 

grotere diversiteit aan aspecten aan personen waarnemen dan 

concrete personen? Of selecteren concrete personen vrienden 

met betere eigenschappen? Dit laatste is niet zo waarschijn

lijk volgens Ostell (1974, 249), want wie bezit het exclu

sieve geluk van perfecte vrienden? Ostell verwijst wel op 

een alternatieve verklaring, namelijk dat abstracte perso

nen meer dimensies hanteren die niet direct evaluatief 

zijn dan concrete personen, gevolg van het feit dat con

crete personen geleerd hebben slechts een beperkte range 

van kwaliteiten in anderen te waarderen. Dit verwijst dus 

naar een verschil in waarden (Ostell, 1974, 250). Toch 

toetst Ostell deze hypothese niet door vergelijking van de 

ratio van neutrale en positief-negatieve adjectieven voor 

de concrete en abstracte groep. 

Maar Ostell wijst terecht op een ambivalentie in 

Harvey's theorie die we m het voorafgaande reeds signa

leerden: gaat het in Harvey's theorie om "beliefs" of om 

"values"? Is (a) abstractheid het bezitten van een rijk

geschakeerd opvattingssysteem - gedifferentieerd en com

plex - dus een structurele variabele of (b) is abstract

heid het koppelen van minder extreme bipolaire "value"-

componenten aan de beliefs (dan concreetheid) - dus een 

verschil m waarden, ongeacht de cognitieve complexiteit-, 

dus een meer inhoudelijk kenmerk? 

Als we de conclusies uit de onderzoeken naar deze m -

formatieverwerkingskenmerken samenvatten dan zien we (1) 

dat van de 13 onderscheiden kenmerken er 7 nader zijn on

derzocht, (2) dat de concrete personen dogmatischer, (Har

vey, 1966, b; Ostell, 1974; König en Liepman, 1973), meer 

autoritair (Harvey 1966 b; Van Rossum 1974), intoleranter 

(Harvey, 1966 b ; Könmg en Liepman, 1973) zijn dan abstracte 
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personen, zonder dat hiermee de inhoud van hun opvattingen 

vastligt, (Ostell, 1974, 122); dat concrete personen meer 

stereotiep oordelen (Harvey en Ware, 1967; Lubbers-Laudy, 

1969 is geen falsificatie), meer eenzijdig oordelen (Grea

ves, 1972), maar niet noodzakelijk eerder hun oordeel klaar 

hebben (Lubbers-Laudy, 1969) dan abstracte personen, (3) 

dat abstracte personen meer flexibel en relativerend oor

delen (Harvey, 196Эз; Harvey en Kline, 1965), misschien 

ook meer genuanceerd oordelen (design-fout bij Ware en 

Harvey, 1967), dan concrete personen en (4) dat niet dui

delijk is aangetoond dat abstracte personen meer en beter 

persoonsverschillen waarnemen dan concrete personen (Lub

bers-Laudy, 1969; LeCann, 1969, zie vorige paragraaf), wel 

dat zij minder eenzijdig gunstige eigenschappen zien in 

emotioneel nabije personen (Ostell, 1974) . 

5.2. Verschillende consequenties van het integratievermogen 

van concrete en abstracte personen 

De eenzijdige nadruk waarmee de concrete persoon slechts en

kele informatieverwerkingscritena gebruikt en zijn behoefte 

aan duidelijkheid en zekerheid maken het hem, m tegenstelling 

tot de abstracte persoon, moeilijk om ambigue informatie te 

verwerken en inconsistente informatie te integreren. De sys

teem 1 persoon zal moeite hebben met de ambigue en inconsis

tente stimulusinformatie (kenmerk 2 en 7) , waarmee de ab

stracte persoon goed kan omgaan (kenmerk 17 en 16). 

a. Het verwerken van ambigue stimulussituaties. 

Harvey (196 3 d) probeerde te onderzoeken of systeem 

1 personen sterker negatief zouden reageren op ambigue 

situaties dan systeem 4 personen. Hij liet onderzoeksper-

sonen daartoe via een doolhof terecht komen op een lang

zaam ronddraaiende tafel m een donkere kamer. Daarop met 

blindstarende ogen liggend, moesten ze rekensommen oplos

sen, cijferlijsten reproduceren en andere zinloze taken 

volvoeren. Vergeleken met pre-experimentele gedragingen, 
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bleken de concrete personen slechtere resultaten te beha

len dan de abstracte. De uitkomsten worden door Harvey 

(1963 d, 299) niet precies gerapporteerd, zij lijken met 

erg significant te zijn. 

b. Het verwerken van inconsistente informatie. 

Aan de verschillen tussen concrete en abstracte per

sonen in het verwerken van inconsistente of tegenstrijdige 

informatie is door Harvey en Ware (196 7) en Ware en Harvey 

(196 7) uitgebreid aandacht besteed. 

In het voorafgaande zagen we dat Ware en Harvey (1967) 

constateerden dat concrete personen bij negatieve informa

tie over een hypothetische persoon minder dan abstracte 

personen geneigd waren deze persoon ook positieve kenmer

ken toe te schrijven. De consistent-inconsistent condities 

waren echter bij dit experiment onzuiver. Harvey en Ware 

(1967) leggen in hun tweede studie wat meer nadruk op de 

ervaring van de consistentie en inconsistentie. Hun hypo

thesen waren dat concrete personen vanuit een grotere be

hoefte aan cognitieve consistentie en een groter intole

rantie voor dissonante informatie dan abstracte personen, 

(a) meer inconsistenties tussen het vroegere en actuele 

gedrag van een hypothetische persoon zouden waarnemen, 

(b) deze inconsistenties negatief zouden beoordelen, (c) 

dit cognitieve conflict sterker zouden neutraliseren door 

aan de persoon gedragsveranderingen tot te schrijven en 

(d) minder plausibele verklaringen voor de inconsisten

ties zouden kunnen bedenken, dan abstracte personen. 

Uit een groep studenten werden 18 systeem 1 en 18 

systeem 4 personen geselecteerd (zie Ware en Harvey, 

1967, 40). De helft van de personen kreeg een zes-uit-

spraken-beschnjving van positieve gedragingen van de hy

pothetische persoon, gevolgd door drie negatieve uitspra

ken over het huidige gedrag, de andeie helft kreeg de om

gekeerde volgorde. Beide groepen kregen dezelfde opgave 

daarna nogmaals in omgekeerde volgorde. De bij de hypo

thetische persoon ervaren gedragsinconsistentie moest op 
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een open schaal worden aangegeven en worden uitgewerkt in 

een in 8 minuten geschreven opstel. De opstellen werden 

door 2 onafhankelijke beoordelaars op een vier- of twee

puntsschaal ingedeeld op de volgende criteria: 

1. het ongenoegen ervaren bij de inconsistenties, 2. de 

toegeschreven gedragsverandering, 3. de integratie van 

conflicterende uitspraken, 4. het gebruik van stereotypen, 

5. de zekerheid van de conclusies, 6. de ervaren exclusi

viteit van positieve en negatieve eigenschappen. 

Tussen de twee volgordes in presentaties bestond geen (s) 

verschil. De concrete personen bleken (s) meer dan de ab

stracte personen inconsistenties te ervaren, dit ompret-

tig te vinden, deze te neutraliseren, tegenstrijdigheden 

slechter te integreren, stereotypen te hanteren en goede 

en slechte eigenschappen als excJusief te zien (t-toets 

op verschil in gemiddelden). 

Maar ook deze resultaten zijn onduidelijk, omdat niet 

werd nagegaan of de personen de uitspraken als even posi

tief ervoeren als werd bedoeld. De mogelijkheid is niet 

uitgesloten dat concrete personen de inconsistenties als 

groter ervaren dan de abstracte personen en daarom minder 

goed ermee omgaan.* 

Hoe concrete en abstracte personen reageren op in

formatie die strijdig is met een gekregen opdracht bleek 

als onderdeel van een experiment dat Harvey (1964) deed 

met 128 representanten van de vier systemen (selectie uit 

200 studenten, T.I.B., drie beoordelaars unaniem, geen 

systeemverdeling gegevens). Zij moesten de afstanden 

schatten van 12 paren punten die successief op een scherm 

werden geprojecteerd. Onder op het scnerm verscheen de 

projectie van een maatlat met te grote afstanden. Na de 

afstandsmeting werd de proefpersonen middels een vra

genlijst naar hun reactie op de maatlat gevraagd. 

* Een voorbeeld van een negatieve uitspraak is "ran over his 
Neighbor's dog with his car". Men kan dit als neutraal ervaren 
bij de gedachte "expres of per ongeluk?", en misschien zelfs 
als positief als men een hekel heeft aan honden en het niet 
onkies vindt om erover heen te rijden. 
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Uit de antwoorden bleek dat het percentage personen 

dat niet op de maatlat had proberen te letten het grootst 

was bij systeem 1, het percentage dat de lat bewust ge

bruikte het grootst was bi] systeem 3 en dat het percenta

ge dat wel op de lat lette, maar hem niet gebruikte het 

grootst was voor systeem 4. Deze verschillen waren digni-

ficant (chi-kwadraat). De vraag naar een eigen oordeel en 

de maatlat waren voor systeem 1 volgens Harvey inconsis

tent. 

Dat dissonante informatie niet hetzelfde is als be

dreigende informatie, bleek uit een experiment van Grea

ves (1971). Hij liet 1 en 3 personen (Greaves, 1971) zo

wel de russische als de amerikaanse vlag natekenen. De 

systeem 1 personen tekenden de russische vlag (s) groter 

in oppervlakte dan de amerikaanse (het overdrijven van de 

bedreiging volgens Greaves) en de systeem 3 personen omge

keerd (verdringing van bedreiging). Deze interpretaties 

zijn echter nogal prematuur omdat Greaves niet apart had 

gemeten of en m welke mate de russische vlag als een be

dreigend symbool werd ervaren. 

Ostell (1974) ging uitgebreid in op reacties van 

abstracte en concrete personen op dissonante informatie. 

Hij koos een ingewikkelde experimentele procedure om ze

ker te stellen dat de onderzoekspersonen de informatie 

m gelijke mate als consistent zagen. 

Ostell liet 21 abstracte en 20 concrete personen 

(1974, 153) een attitude-onderzoekslijst met 28 uitspra

ken over persoonlijk en sociaal relevante onderwerpen 

invullen. De personen moesten hun instemming aangeven en 

de 10 belangrijkste uitspraken op relevantie rangordenen. 

ledere onderzoekspersoon kreeg daarna een op grond van 

zijn eigen ordening van uitspraken samengestelde bescnnj-

ving van een stimuluspersoon. De beschrijvende rapporten 

waren zodanig samengesteld dat ze, hoewel mhoudelijK 

verschillend, voor alle personen equivalent waren in de 

relevantie van de kenmerken en in de ratio van positie

ve en negatieve kenmerken. Ostell trekt hiermee oven-
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gens wel een zware wissel op de betrouwbaarheid van de 

antwoorden op de 28 uitspraken (niet gemeten) en intro

duceert de mogelijkheid dat de personen differentieel 

reageren op de inhoudelijke onvergelijkbare aspecten van 

de informatie. Voorts hoeft iemand informatie die hij 

voor zichzelf relevant en positief cf negatief vindt, 

niet hetzelfde te evalueren als ze betrokken is op an

deren, in casu de stimuluspersoon. 

De onderzoekspersonen kregen nochtans twee Stimu

lusrapporten voorgelegd, een positief en een negatief. 

De helft in de volgorde positief-negatief, de andere 

helft omgekeerd. Zij moesten hun indruk van de stimu

luspersoon geven na elk van de rapporten, door kenmer

ken op de stimuluspersoon van toepassing geacht op kaar

ten te schrijven. Twee onafhankelijke beoordelaars ging

en na (91.7% overeenstemming) hoeveel attributen in de 

twee reacties gelijk bleven, hoeveel in hun tegendeel ver

anderden en hoeveel buiten deze twee categorieën vielen.* 

Bij variantie-analyse van de proporties personen 

in deze categorieën bleek dat de abstracte personen (s) 

meer dezelfde attributen bleven hanteren dan de concre

te personen ingeval het negatieve rapport als tweede 

kwam, maar (s) minder als het positieve rapport als 

tweede kwam. Concrete personen gebruikten (s) meer oppo

sitionele attributen dan abstracte personen als het nega

tieve rapport als tweede kwam, maar niet als het positie

ve als tweede kwam. 

Dus abstracte personen houden hun positieve oordelen 

meer vast bij nieuwe negatieve informatie, maar herzien 

hun negatieve oordeel bij nieuwe positieve informatie. 

Concrete personen houden hun negatieve oordelen meer 

vast bij positieve informatie, maar veranderen hun po

sitieve oordeel bij negatieve informatie. 

* De hier gebruikte methode is ontleend aan Levental, 
1962 (Ostell, 1974, 98) . 
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Dit kwam overeen met Ostell's hypothesen, afgeleid 

uit de theorieën over impressie-formatie en cognitieve 

complexiteit. Negatieve informatie is voor de meeste 

mensen relevanter (potentiële kosten) dan positieve in

formatie. Daarom houden ze negatieve informatie bij in

consistenties langer vast dan positieve. Ostell beredeneerde 

dat "de meeste mensen" gespecificeerd kon worden in "de 

meer concreet functionerende mensen". 

c. Het externaliseren van causale gedragsfactoren. 

Dat concrete personen meer dan abstracte personen 

geneigd zijn om causale gedragsfactoren aan hun omge

ving in plaats van aan zichzelf toe te schrijven (het 

anti-introjectie kenmerk van de autoritaire persoon, 

Adorno et al, 1950) , gewend zijnde aan externe contro

le in hun bekrachtigingsgeschiedenis, is niet expliciet 

onderzocht. Harvey (1966 b) geeft enige, maar onvolledi

ge aanwijzingen in de richting van deze hypothese. We 

volstaan met ze te noemen. 

Bij 34 representanten van elk der systemen nam 

Harvey (1963 a) de T.I.В. en de anomieschaal van Srole af. 

Hij ging ervan uit dat de schaal van Srole een centraal 

kenmerk van "self-causality" zou meten,namelijk de mate 

waarin iemand zich in staat acht gewenste maatschappe

lijke doeleinden te realiseren. 

De systeem 4 personen scoorden het hoogst op "self-

causality", (s) hoger dan 1 en 2 en systeem 2 scoorde 

(s) lager dan de overige systemen. Davis vermeldt in een 

ongepubliceerd rapport (Harvey 1966 b) dat op een sub-

schaal "zelfcontrole" van de waardenschaal van Scott 

(1959, 1964) systeem 1 personen (s) hoger scoorden dan 

de andere systemen. Wellicht betreft het hier "beheer

sing" in plaats van interne controle, (geen nadere ge

gevens) . 

Van Rossum (1974) vond geen (s) verschillen tussen 

concrete en abstracte personen (I.T.I., Tuckman, 1965, 

1972) met betrekking tot waargenomen interne of externe 



147 

controle van het gedrag (gemeten met de I-E-schaal van 

Rotter, nederlandse versie van Andnessen, 1972) . 

d. Inattentie voor negatieve evaluatie door autonteits-

figuren. 

Of concrete personen geneigd zijn om negatieve eva

luaties door personen met hoge status niet waar te nemen 

of te verdringen, omdat zo'η evaluatie dissonant is met 

het respect dat de persoon oproept, is niet expliciet on

derzocht. Een onderzoek van Harvey (1962) bij 188 stu

denten raakt echter enigszins aan deze probleemstelling. 

In plaats van de T.I.B. werd de F-schaal gebruikt om 

concreetheid te meten. 

De onderzoekspersonen moesten zichzelf evalueren aan 

de hand van een aantal sociale kenmerken, zoals vriende

lijkheid, eerlijkheid, etc. Op dezelfde kenmerken beoor

deelden zij daarna een persoon waarvan was gesuggereerd 

dat deze hen ook op dezelfde kenmerken zou beoordelen. 

Voor de helft van de onderzoekspersonen was deze ander 

een goede vriend, voor de andere helft een onbekende. Als 

bij toeval kregen de onderzoekspersonen deze beoordelingen 

door de ander toegespeeld, zij het dat ze gefingeerd 

waren, in vijf variaties negatiever dan hun zelfbeoorde-

ling. Na kennisname van deze gefingeerde beoordelingen 

moesten zij zichzelf en de ander nogmaals beoordelen. 

Ook moesten zij de beoordeling door de ander weergeven. 

Middels een vragenlijst werd daarna geïnventariseerd wat 

de personen van het experiment vonden en hoe zij over de 

negatieve beoordelingen van de ander dachten. 

Er was een (s) negatieve correlatie tussen autori

tarisme en de mate van verandering in de beoordeling 

van zichzelf (-.24) en van de ander (-.22) en een (s) 

positieve correlatie van autoritarisme met vertekening 

in gunstige richting van de herinnerde beoordelingen 

(.22) . 

De concrete persoon lijkt dus resistent tegen dis

sonante informatie bij involverende cognities zoals het 
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zelfconcept. Autoritarisme correleerde .51 (ρ <.01) met 

de neiging om van de ander te zeggen dat hi] de onder-

zoekspersoon slecht kende, .65 met de neiging om van de 

ander te denken dat hi] negatief tegenover de onderzoeks-

persoon zou staan en .33 met de ontkenning van een nega

tieve beoordeling door de ander. Helaas rapporteert Har

vey de correlaties niet apart voor de goede vriend en de 

onbekende. 

Het onderzoek kan daarom en om reden van het feit 

dat een vriend geen autoriteit hoeft te zi]n en omdat 

zowel systeem 1 als systeem 3 personen hoog scoren op de 

F-schaal geen uitsluitsel geven over de gestelde hypothe

se . 

Van de acht informatieverwerkmgsKenmerken samen

hangend met integratievermogen zijn er vier nader onder

zocht. Samenvattend kan daarvan worden vastgesteld (1) 

dat de negatieve reactie van systeem 1 personen op am

bigue situaties niet overtuigend is aangetoond (Harvey 

1963, d), (2) dat de designs waarbinnen onderzocht is of 

concrete personen meer moeite hebben met het integreren 

en verwerken van inconsistente informatie dan abstracte 

personen geen definitieve conclusies toelaten (Harvey 

1964; Harvey en Ware, 196 7; hare en Harvey, 1967; Greaves, 

1972; Ostell, 1974), maar dat het erop li]kt dat concre

te personen gemakkeli]ker positieve concepties in nega

tieve richting herzien dan omgekeerd en abstracte per

sonen eerder negatieve concepties in positieve richting 

herzien dan omgekeerd (Harvey en Ware, 1967; Ostell, 

1974), (3) dat concrete personen meer dan abstracte 

personen causale gedragsfactoren als extern aan de per

soon zien (Harvey, 1963 a; Harvey, 1966 a) als concreet-

abstract wordt gemeten met de T.I.В. en externe gedrags

controle met de anomieschaal van Srole, maar m e t als 

concreet-abstract met de I.T.I. van Tuckman en interne 

controle met de I-E-schaal van Rotter wordt gemeten (Van 
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Rossurn, 1974), (4) dat de neiging om negatieve evalua

tie van hoge statuspersonen te verdringen bxj concrete 

personen als zodanig niet is onderzocht (Harvey, 1962) . 

6. Onderzoek naar gedrags- en persoonlijkheidskenmerken 

van concreet en abstract functionerende personen 

In paragraaf 1 gaven we een opsomming van de belangrijkste 

gedragskenmerken samenhangend met de conceptuele systemen. 

In deze paragraaf geven we aan welke van deze kenmerken na

der zijn onderzocht. 

Alle in figuur 3.2 van paragraaf 1 genoemde kenmerken 

zijn in feite specificaties van de typische wijze waarop 

representanten van de systemen reageren op vormen van ex

terne controle. 

Centraal bij systeem 1 staat (1) da neiging zich te 

onderschikken aan autoriteit, hetzij (3) in de vorm van con

formisme met betrekking tot bestaande normen en (2) in het 

strikt toepassen van de geleerde gedragsregels, of (4) door 

ontvluchting van situaties waarin de geldende regels ondui

delijk zijn. Achter dit gedrag gaat (5) een sterke behoefte 

aan veiligheid schuil en dus het vermijden van de schuldge

voelens die ongehoorzaamheid aan de regels zou oproepen. 

Bij de systeem 2 personen staat (9) het ontlopen van 

alle situaties waarin zijn gedrag extern is gecontroleerd 

en hij zich afhankelijk weet centraal. Bij controle (7) 

reageert hij met aggressie, of (8) versterkt zijn van autori

teiten afwijkende mening en (6) verzet zich tegen alle vor

men van gezag, regels en normen. Achter dit gedrag (10) 

verbergt zich het motief om de angst, die door externe con

trole wordt opgeroepen, te ontlopen. 

De systeem 3 persoon heeft zijn ankerpunten niet lig

gen bij autoriteiten met veiligheid beidende status of 

macht, maar bij gelijken. Hij zal zich (11) neerleggen 
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bij bestaande groepsregels, ook als deze afwijken van het 

gangbare. Voor deze persoon is vooral de "peer"-groep van 

belang, hij zal (12) uit angst verworpen te worden en sym

pathie te verliezen licht zwijken voor groepsdruk. Achter 

dit gedrag ligt (13) een hang naar geborgenheid die ont

luisterende denunciaties voor het front van de referentie

groep bedekt met schaamte. 

De systeem 4 persoon wortelt in zichzelf, (14) hij is 

autonoom en vermijdt zelfdevaluatie, (17) hij kan weerstand 

bieden aan autoriteiten en groepsdruk, maar (16) zal zonodig 

zijn standpunten herzien en herformuleren middels het ver

zamelen van nieuwe informatie. Hij is niet star omdat hij 

niet afhankelijk is van enkele specifieke externe bekrach

tigingen. 

Deze gedragskenmerken zijn samengevat in tabel 4. 

Zij zijn ons inziens rechtstreeks afleidbaar uit de opvoe-

dmgs- of bekrachtigingsgeschiedenis» zonder dat de tussen

stap van de structurele cognitieve kenmerken in de redena

tie noodzakelijk is. Ondanks de onduidelijkheden in de the

orie en het onderzoek met betrekking tot de structurele 

kenmerkenrzou de door Harvey et al (1961) geschetste 

structuur van gedragskenmerken een inzichtelijk en houdbaar 

deel van de theorie kunnen blijken. 

Tabel 3.4: samenhang in gedragskenmerken bij conceptuele systemen 

conceptuele 
systemen 

1 

2 

3 

4 

Gedrags- en persoonlijkheidsk 

algemeen en centraal 

(1)submissie aan autoriteit 

(6)* verzet tegen autoriteit 

(11) conformisme aan groeps
regels 

(14) autonomie 

enmerken 

specifiek 

(2), (3), 

(9), (7), 

(12) 

(15)* 

(4) 

(8) 

motief 

(5) 

(10) 

(13) 

(16)* 

* niet expliciet onderzocht 
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We kunnen het onderzoek naar de gedragskenmerken niet ken

merk voor kenmerk bespreken, omdat bio de meeste onderzoe

ken verschillen tussen de systemen zi^n onderzocht. We de

len ze daarom in naar de typen systemen die onderzocht of 

vergeleken zijn. 

6.1. Gedragskenmerken en conceptueel functioneren 

a. Gedragskenmerken van systeem 1 personen. 

Voor de ontwikkeling van de conceptuele systeemthe

orie hield Harvey zich onder meer bezig met de condities 

waaronder concepten veranderen. Met Rutherford (1958) on

derzocht hi] de effecten van meer graduele en meer abso

lute ingrepen op centrale en perifere concepten. Daartoe 

lieten zij 64 studenten deelnemen aan autokinetische ex

perimenten. De helft van de onderzoekspersonen werd bij 

15 afstandsschattingen zwak negatief bekrachtigd door 

de experimentenleider (perifeer concept), de andere helft 

kreeg 30 schattingskansen en werd positief bekrachtigd 

(centraal concept). In de tweede experimentfase gaven 

de personen schattingen in het bijzijn van een ander, 

die bij de helft van de personen een successief sterkere 

en bij de andere helft constant sterk afwijkende schat

ting gaf. 

Zonder nader onderscheid naar concreet en abstract 

(ten onrechte vermeld in Harvey, 1970 b, 88) bleek dat 

perifere concepten (s) sterker veranderden dan centrale, 

dat graduele beïnvloeding bij centrale concepten (s) 

meer verandering opriep dan absolute en absolute beïn

vloeding de perifere concepten (s) meer deed veranderen 

en dat de grootste veranderingen in de perifeer - aoso-

luut en de kleinste in de centraal - absoluut combina

ties optraden. 

Bij navolgende experimenten werd al snel de vraag 

gesteld of verandering van concepten bij personen met 

verschillende cognitieve of persoonlijkheidskenmerken 
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op dezelfde wijze verliep. Eerst werd het verschil in de 

mate van autoritarisme als vergelijkingscirtenum geno

men, later de mate van abstractheid. Zo lieten Harvey en 

Beverly (1961) 137 studenten voor en na een rollenspel-

experiment 26 uitspraken, die betrekking hadden op de 

houding ten opzichte van alcoholgebruik, scoren op instem

ming. Tevens vulden de personen de F-schaal (Webster et 

al, 1955) in. Het (passieve) rollenspel bestond erin dat 

de personen een toespraak, positief over alcoholgebruik, 

moesten aanhoren, de helft door iemand met weinig, de an

dere helft door iemand met veel status. De helft van de 

personen moest na de toespraak argumenten ten gunste van 

alcoholverkoop opschrijven. De eventuele houdingsverande

ring ten opzichte van alcohol werd gemeten door de score

verandering op de 27 uitspraken. 

De volgende veranderingsgemiddelden bleken signifi

can (t-toets, ρ <.05): (1) de rolconditie (argumenten 

opschrijven) bewerkstelligde meer houdingsverandering 

dan de met-rolconditie, (2) de rolconditie bewerkstel

ligde bij hoog autoritaire personen meer houdingsveran-

denng dan bij weinig autoritaire personen, (3) bij de 

met-rolconditie veranderden bij lage status van de spre

ker de autoritaire personen meer dan de weinig autori

taire personen. Autoritaire personen lijken dus meer dan 

met-autoritaire personen van mening te veranderen, mits 

ze op de een of andere manier worden gedwongen de argu

menten van een hoge statuspersoon in zich op te nemen. 

Bij de experiment is echter onduidelijk hoe betrouw

baar en hoe geldig de meting van de houdingsverandering 

is, want de houdingsverandering is niet gemeten zonder 

toespraak, de betrouwbaarheid van de alcoholhoudmgsuit-

spraken is onbekend, evenals de betrouwbaarheid van de 

houdingsverandering in de tijd. 

De neiging van systeem 1 personen om geleerde ge

dragsregels strikt toe te passen is in algemene zin ter 
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sprake geweest bij het onderzoek naar rigiditeit. Daar 

bleek dat systeem 1 personen meer dan systeem 4 personen 

werden gekenmerkt door hoge scores op Gough's ngidi-

teitsschaal (Harvey, 1966, b, 50), lage scores op de 

subschaal "verandering" van Edwards P.P.S. (Harvey 1966 

b, 50) en lage scores op de flexibiliteitsschaal van 

Gough in de California Personality Inventory (Adams, 

Harvey, Keslin, 1966, 229). Ook Van Rossum (1974, 32) rap

porteert (s) hogere scores van systeem 1 personen (I.T.I.) 

op een nederlandse versie van Gough's ngiditeitsschaal 

(Donders, 19 70) dan de andere systemen. 

Dat systeem 1 personen meer dan de andere systemen 

situaties met onduidelijke regels ontvluchten is niet 

onderzocht. Wel bleek in de genoemde studie van Harvey 

(1963 d) dat systeem 1 personen onder condities van sen

sore deprivatie slechtere taakprestaties leverden dan de 

andere systemen. 

b. Gedragsverschillen tussen systeem 1 en systeem 2 personen. 

De neiging van systeem 2 personen om met aggressie 

op externe controle te reageren is niet expliciet onder

zocht. Harvey (1966 b, 50) vermeldt, zonder nadere gege

vens, dat systeem 2 personen (s) hoger scoorden op de sub-

schaal "aggressiviteit" van de P.P.S. van Edwards dan de 

overige systemen (n = 120), maar van Rossum (1974, 45) 

vond geen (s) effect van conceptuele systemen (I.T.I. 

en F-schaal en D-schaal) op de scores van de door Buss en Durkee 

(1957) gemaakte vragenlijst naar persoonlijk gemotiveer

de agressie. Algemene agressieviteit hoeft natuurlijk geen 

systeem 2 kenmerk te zijn, wel agressie als een specifiek 

situationele gedragsreactie, die gekoppeld is aan vormen 

van externe controle. 

De reactie op externe controle is bij systeem 2 ook 

niet beperkt tot agressie, er kan ook in andere opzich

ten van een gedragsontregeling door de aanwezigheid van 
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een autoriteit sprake zijn. Greaves (1971, 57) wijst op 

een ongepubliceerd rapport van Harvey en Brown (1958)* 

waarin wordt aangetoond dat taakprestaties van systeem 

2 personen niet (s) verschilden van die van systeem 4 

personen onder toezicht van een medestudent, maar dra

matisch lager waren als een hoge statuspersoon toezicht 

op de taken hield. 

Ook Garso (1969) vond iets dergelijks. Hij liet 

systeem 1 en 2 personen (scholieren, Harvey, 1970 b, 

89; geen nadere gegevens) simultaan luisteren naar be

richten van een hoge en een lage statuspersoon, zowel 

een tweekanaalsprestatie van cijfers als gelijktijdig 

voorgelezen verhalen. In beide gevallen bleken de sys

teem 1 personen sterker te worden beïnvloed door de 

hoge statuspersoon dan door de lage, maar de systeem 2 

personen meer door de lage statuspersoon dan door de 

hoge. 

Het conformisme van de systeem 1 personen tegen

over het nonconformisme van de systeem 2 personen wordt 

uit enkele onderzoeken iets duidelijker. 

Terwijl de systeem 1 en 3 personen in de U.S.A. 

bijna altijd religieus zijn, komen bij systeem 2 en 4 

personen de meeste onkerkelijken voor. Systeem 2 per

sonen volvoeren het minst van alle systemen religieuze 

praktijken, systeem 1 het meest (Harvey, 1966 b, 48; 

geen nadere gegevens). 

Op de subschalen "loyaliteit" en "eerlijkheid" van 

Scott's waardenschaal scoorden bij "loyaliteit" de sys

teem 1 personen (s) hoger dan de overige systemen en 

bij "eerlijkheid" (s) hoger dan 2 en 3. Bij "eerlijkheid" 

scoorden de systeem 2 personen (s) lager dan 1 en 3 en 

bij "loyaliteit" (s) lager dan 3 (Harvey, 1966 b, 52; 

geen nadere gegevens). Adams, Harvey en Heslin vonden 

* Harvey kon het ons niet doen toekomen (pers. corran. 1975). 
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dat hypnotisch geïnduceerde systeem 1 personen (s) po

sitiever oordeelden over godsdienst en de amenkaanse 

levenswijze en (s) negatiever over castroïsme en zwarte 

moslims dan systeem 2 personen (p <.005). 

с Gedragskenmerken van systeem 4 personen 

De gedragsautonomie van systeem 4 personen is niet 

afzonderlijk onderzocht. Harvey (1966, b, 50; geen nadere 

gegevens) vermeldt wel dat zowel systeem 2 als systeem 

4 personen (s) hoger scoren op de "autonomie" subschaal 

van Edwards P.P.S. dan systeem 1 personen. 

Op de subschaal "onafhankelijkheid" van Scott's 

waardenschaal leken systeem 4 en 2 personen op elkaar. 

Systeem 2 scoorde (s) hoger dan 1 en 3 maar niet ver

schillend van 4 (Harvey, 1966 b, 52; geen nadere gegevens). 

De enige expliciete studie naar de relatie tussen 

abstractheid en autonomie is van de hand van Neuthard 

(1973) die deze variabelen middels Schroder's Р.С.T. 

(duitse versie: S.E.T.) en een vragenlijst probeerde te 

meten (n = 49, m. en v., 19-25 jaar, opleiding "Luft-

verkehrskaufleute"). De S.E.T.-antwoorden werden geco

deerd volgens het "manual for the paragraph completion 

test" (Phares en Schroder, 1969) . De vragenlijst bevat

te 45 uitspraken met betrekking tot autonomie in het 

hanteren van sociale normen en waarden (deels M.M.P.I.-

items), te beantwoorden met "eens of "oneens". 

Hoofdassenanalyse van de item-scores gaf twee fac

toren, die na rotatie 10 en 9% van de totale vanantie 

verklaarden en interpreteerbaar bleken als "autonomie 

met betrekking tot sociale waarden en normen" en als 

"autonomie met betrekking tot zelfoordeel". 

Multipele repressieanalyse van de factorscores van 

de S.E.T. en de beide autonomiefactoren gaf een regres

siecoëfficiënt van r = .31 (F-toets: ρ = .02) dus zwak, 

maar significant. De beta-gewichten van beide autonomie-

vanabelen waren .29 en .10, hetgeen betekent dat ab-
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stractheid wel vanuit de eerste, maar nauwelijks vanuit 

de tweede autonomiefactor verklaarcaar is. 

Dat systeem 4 personen bi] aantasting van hun con

cepten via het verzamelen van nieuwe informatie hun 

standpunten weten te relativeren, is als zodanig niet on

derzocht. Wel geven Miller en Harvey (1973) inzicht in 

de mate waarin bij systeem 4 personen aan de voorwaarden 

voor een dergelijke gedragsreactie is voldaan. Zi] onder

zochten namelijk, doorgaande op de conclusies van Harvey, 

Reich en Wyer (1968), in welke mate concrete en abstracte 

personen in staat waren bepaalde taken te vervullen onder 

conditie van angst als een specifiek soort "arousal". 

Verondersteld werd dat, deels als gevolg van de ver

schillende opvoedingsmethoden (Harvey en Falknor, 1970), 

bij abstracte personen de autonome en cerebrale subsys

temen beter zouden zijn gedifferentieerd dan bij concre

te personen. Op grond hiervan zou bij concrete personen 

een hoge (autonome) "arousal" afbreuk doen aan het cere

brale functioneren, maar bij abstracte personen niet. 

"Arousal" zou echter bij beide groepen personen het niet-

intellectuele functioneren in gelijke mate negatief be

ïnvloeden. 

Bij Θ4 studenten, zowel concreet als abstract 

(T.I.B., vier beoordelaars unaniem, 55 : 1 en 29 : 4) 

werd de state-trait anxiety inventory (Spielberger, Gor

such en Lushene, 1968) afgenomen. Deze test geldt als 

een betrouwbare maat voor transitoire bewust beleefde 

gevoelens van spanning als verondersteld gevolg van ac

tivering van het autonome zenuwstelsel. 

Op grond van de mediaan van de scores werden de 

onderzoekspersonen ingedeeld in hoog of laag in angst. 

Zij moesten 4 taken verrichten (1) aan een rollenspel 

deelnemen, (2) een rekentest invullen, (3) een taaltest 

maken en een "digit-symbol" substitutie-test afleggen. De 

tests 2, 3 en 4 waren onderdelen van de W.A.I.S. en de 

O.T.I.S. Het rollenspel werd op grond van 5 onafhanke-
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betrouwbaarheid). 

De scores van concrete en abstracte personen bleken el 

kaar bi] het rollenspel in de groep met weinig angst 

niet veel te ontlopen. Maar de groep concrete personen 

met veel angst speelde het rollenspel op alle criteria 

slechter dan de groep abstracte personen met veel angst. 

Van de overige tests was alleen bij de taaltest het in

teractie-effect tussen abstract-concreet en angst sig

nificant (F, b <.05), inhoudend dat abstracte perso

nen de test beter maakten naarmate hun angst hoger was, 

terwijl de concrete personen de test beter maakten als 

hun angst geringer was. 

De gestelde hypothese gaat dus niet op voor intel

lectuele taken in het algemeen, maar wel voor verbale of 

communicatieve vaardigheden: de abstracte persoon behoudt 

of versterkt zijn verbale vaardigheden onder stress, 

"arousal" of bij emoties, de concrete persoon ziet ze 

verminderen. 

Het is niet duidelijk of deze vaardigheden een voor

waarde zijn om onder stress eigen standpunten te blijven 

relativeren of dat deze vaardigheden en het vermogen tot 

relativeren voortvloeien uit een vermogen om stress en 

angst beter te kunnen reguleren. 

d. Gedragsverschillen tussen systeem 1, 2, 3 en 4 personen 

In 1965 ging Harvey verder met de rollenspelexperi

menten van 1961, maar nu om de verschillen tussen concre

te en abstracte personen te bestuderen (Harvey, 1965 a; 

Harvey en Kline, 1965, 1). Het ging erom vast te stellen 

hoe representanten van de vier systemen hun opvattingen 

veranderden bij het verdedigen van hen vreemde argumen

ten ( "counterattitudmal advocacy", zie Miller en Bur-

goon, 1973) met en zonder toehoorders. Het gaat hier om 

de kenmerken autonteitsonderschikking en conformisme 

van systeem 1, verzet en versterking van deviante meningen 
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van systeem 2, "peer"-groep conformisme van systeem 

3 en autonomie van systeem 4. 

Harvey (1965 a) nam bij 220 studenten de T.I.В. af 

(unaniem 3 beoordelaars: 41 : 1, 31 : 2, 37 : 4 en 24 : 4) 

en liet hiervan ongeveer 20 personen per systeem hun in

stemming met 28 uitspraken over filosofie aangeven (eens

oneens, open schaal). Op grond van het totaalscoregemid

delde werden de personen verdeeld in een pro- en een 

con-filosofiegroep. De pro-groep moest toen con en de 

con-groep pro-filosofie argumenten gaan verdedigen. De 

argumenten werden op de band opgenomen, bij de helft van 

de personen met de mededeling dat niemand ze zou horen, 

bij de andere helft met de mededeling dat een universi-

teitscommissie ter bestudering van filosofie-opname in 

het curriculum ze zou beluisteren (private en publieke 

conditie) . Na afloop werd nogmaals de houdingsschaal ten 

opzichte van filosofie afgenomen. 

Onder constanthouding van de uitgangshouding en de 

kwaliteit van de argumenten bleek (1) dat de privé-publiek 

conditie geen (s) effect had op opinieveranderirg, (2) 

dat de concrete personen (1 en 2) hun opinies (s) meer 

veranderden in de richting van de door hen verdedigde ar

gumenten dan abstracte personen (3 en 4), (p <.01) en 

dat deze verandering voor de concrete vooral opging on

der de publieke en voor de abstracte personen onder de 

privë-conditie (t-toetsen). 

Na een week bleken de veranderingen bij de concrete 

personen (s) stabieler dan bij de abstracte (p <.05), 

bleek het effect van de publieke conditie het meest sta

biel (p <.01) en bleken de concrete personen het meest 

stabiel als hun verandering onder de publieke en abstrac

te personen als hun verandering onder de privé-conditie 

had plaatsgevonden. 

De betekenis van deze uitkomsten is niet zo duide

lijk als op het eerste gezicht lijkt. De concrete per

sonen veranderden het meest en meer dan de abstracte on-
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der de publieke conditie. Publieke conditie houdt in 

dat de argumenten door een cumculum-commissie worden 

gehoord. Als de systeem 1 personen deze commissie als 

een autoriteit zien (niet apart gemeten) en haar dezelf

de mening als zijzelf hebben toeschrijft, dan remt dit 

hun verandering. Maar een geattnbuteerde afwijkende me

ning bevordert hun verandering. De systeem 2 personen 

daarentegen zullen zich verzetten tegen een meningsver

andering in de richting van de mening van de commissie 

als zij deze als autoriteit zien. Binnen de "concrete" 

groep personen kunnen dus twee tegengestelde tendenzen 

aan het werk zijn. Zonder kennis van de aan de commissie 

toegeschreven autoriteit en meningen zijn de resultaten 

dus moeilijk te interpreteren. 

Ook bij de abstracte personen is de uitkomst niet 

duidelijk. Zij veranderden minder dan de concrete en het 

meest onder de privé-conditie. Maar ook hier moeten er 

twee tendenzen zijn: het conformisme van de systeem 3 

personen (vooral als deze niet al te hoog tegen de com

missie opzien) en de autonomie van de systeem 4 personen. 

Deze mogelijk dubbele tendens zou ook het minder stabiel 

zijn van de verandering bij de abstracte groep kunnen 

verklaren: deze zou volgens de theorie vooral voor reke

ning van de systeem 3 personen moeten komen en niet moe

ten optreden bij de "autonome" systeem 4. 

De vier systemen hadden beter apart gehouden kunnen 

worden. En hun beleving van de privé-publiek condities 

had afzonderlijk moeten worden gemeten. 

In een beïnvloedingsexpenment van 1964 liet Harvey 

126 representanten van de systemen (T.I.B.; geen betrouw

baarheid; 44 : 1, 30 : 2, 32 : 3 en 20 : 4; Harvey 1964 

216) afstanden tussen punten schatten met of zonder een 

gefalsiceerde meetlat. Na het horen van een discussie 

over de schattingen van 2 andere personen, werd de onder-

zoekspersonen gevraagd of zij hun schattingen wilden 
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herzien; hierbij werd de helft van de personen gezegd 

dat het om een conformisme-expenment gmg. Vervolgens 

kregen de personen negen vage beeldjes met een mislei

dende omschrijving en zeven heldere beeldjes met een 

juiste beschrijving op een scherm geprojecteerd. De be

schrijving werd ofwel door een student (lage status) of

wel door een hoogleraar (hoge status) gegeven. 

Als uitkomsten bleek: (1) dat systeem 3 (s) meer en 

systeem 4 (s) minder door de foutieve maatlat m hun 

schattingen werden beïnvloed dan de andere systemen, (2) dat 

een (s) groter percentage van de systeem 3 personen dan 

van de systeem 4 bewust de maatlat had gebruikt (p <.001), 

(3) dat systeem 3 (s) meer door de meningen van de 2 andere 

personen werd beïnvloed dan andere systemen (p <.05), 

en systeem 4 (s) minder (p <.05) en systeem 2 (s) meer 

dan systeem 1 (p <.05). Alleen systeem 2 werd (s) minder 

beïnvloed door de 2 anderen als er gewag werd gemaakt 

van een conformisme-expenment, dan wanneer dit niet 

gebeurde (p <.01). 

De systeem 3 personen namen bij een lage status be

schrijving (s) meer foutieve beschrijvingen over dan sys

teem 1 (p <.05) en 4 (p <.01). De systeem 4 personen 

namen (s) minder verkeerde beschrijvingen over dan de 

andere systemen (p <.05) . Bij beschrijving door een hoge 

statuspersoon namen systeem 1 (s) meer foutieve beschrij

vingen over dan systeem 2 (p <.01) en 4 (p <.01) perso

nen. De systeem 2 personen namen in dit geval minder ver

keerde descripties over dan elk van de andere systemen 

(p <.05, 01). 

Ook in het hypnose-experiment van Adams, Harvey en 

Heslin (1966) zat een conformisme-onderdeel. Het was een 

replicatie van Shenf's autokinetische experiment met 

15 schattingen van lichtpunt afstanden, (a) alleen, (b) na 

schatting door een aanwezige hoge status-expertise persoon 

en (c) weer alleen, onder elke conditie 5 schattingen. 
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De conceptuele systemen werden hypnotisch geïn

duceerd, zoals we eerder zagen. 

De uitkomsten lieten zien (1) dat de schattings

verandering door conditie (b) niet (s) groter was voor 

systeem 1 dan voor systeem 2 (hetgeen toch verwacht 

mocht worden), (2) dat systeem 3 onder conditie (b) min

der (s, ρ <.05) veranderde in schattingen dan systeem 1 

(s, ρ <.01) en systeem 4 (s, ρ <.05) en (3) dat onder 

de derde conditie (c) systeem 1 en 2 terugvielen op hun 

schattingsuitgangspunt onder (a), terwijl systeem 3 con-

stent bleef en systeem 4 nu pas veranderde in de richting 

van de autoriteit (geen significantie-gegevens). 

Problematisch bij deze studie is natuurlijk de hyp

notische inductie van de systemen. Opvallend bij de uit

komsten is dat systeem 2 zich niet verzet onder de auto-

nteitsconditie (het hypnotisch induceren van systeem 2 

gedrag zou al te paradoxaal kunnen zijn: "ik gebied je je 

tegen autoriteit te verzetten") en dat systeem 4 zich 

uitgesteld aan de autoriteit onderschikt. Duidelijk is 

wel dat systeem 3 niet op conformiteitsdruk reageert als 

deze afkomstig is van autoriteiten of experts. 

Het is niet onmogelijk dat de behoeft aan veilig

heid van systeem 1 en de angst achter het gedrag van sys

teem 2 verwijzen naar of samenhangen met een negatief 

zelfconcept, terwijl het streven naar de geborgenheid van 

systeem 3 en vooral de autonomie van systeem 4 gepaard 

kunnen gaan met een meer positief zelfconcept. De rela

tie tussen de gedragsmotieven van de systemen en de zelf-

beleving is echter nog te onduidelijk om verder te gaan 

dan een explorerende vraagstelling. 

Harvey (1963 a) onderzocht deze relatie door van 

136 studenten die de T.I.B. hadden ingevuld (3 van de 

vier beoordelaars unaniem; geen nadere gegevens) er 80 

(20 van leder systeem) de zelfconceptschaal van Hilden 

(1954) en 56 (4 per systeem) een revisie van Dymond's 
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zelfconceptschaal in te laten vullen. De schaal van 

Hilden bestond uit 50 uitspraken, 25 positief en 25 

negatief, elk tweemaal te beantwoorden (ideaal gedrag en fei

telijk gedrag) op een 9-puntsschaal. Deze schaal geeft dus 

2 totaalscores, namelijk voor "ideaal zelfconcept" en voor 

"waargenomen sociaal zelf". De schaal van Dymond bestond 

uit 24 evaluatieve uitspraken, te scoren op een zespunts

schaal. 

Zowel op de Hildenschaal (feitelijke zelfwaardering) 

en de Dymondschaal hadden de systeem 4 personen de hoogste 

(positieve) gemiddelden, gevolgd door systeem 3, 1 en 2. 

Op de Hildenschaal scoorden de systeem 4 personen gemid

deld (s) hoger (positief) dan systeem 1 en 2, maar niet 

(s) hoger dan systeem 3. De systeem 3 personen scoorden 

(s) hoger dan 2, maar niet (s) hoger dan 1. (geen vermel

ding van a-fout). 

Deze uitkomsten zeggen meer over zelfconceptverschil-

len tussen de systemen, dan over de mate van positiviteit 

of negativiteit van het zelfconcept. Ze gaan echter in de 

verwachte richting. 

Ostell (1974, 210) kon deze relatie echter maar ten 

dele bevestigen. Bij 130 studenten (30 concreet, 40 ab

stract) bleken de systeem 2 personen de laagste gemiddelde 

zelfacceptatiescore te hebben, gemeten op de "self-accep-

tance"-schaal van Berger (1952; Shaw en Wright, 1967), ge

volgd door systeem 1, 4 en 3. De verschillen tussen de 

gemiddelden per systeem waren echter niet significant. De 

correlatie tussen abstractheid en zelfacceptatie (.24) 

was wel significant. 

Van de genoemde 16 gedragskenmerken van de vier sys

temen zijn er, veelal vergelijkenderwijze, 13 onderzocht. 

Samengevat geven de uitkomsten van deze onderzoeken het 

volgende beeld: (1) Systeem 1 personen zijn geneigd hun 

opinies te wijzigen onder invloed van personen met hoge 

maatschappelijke status (Harvey en Beverley, 1961 - als de 
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scoren hoog op schalen die rigiditeit meten (Harvey 19 66 

b; Adams, Harvey en Heslin 1966 - geïnduceerde systemen -

Van Rossum 1974), zijn mogelijk zeer godsdienstig (Harvey 

1966 b), maar niet noodzakelijk (Ostell 1974) en 

oordelen positief over vigerende waarden (Adams, Harvey 

en Heslin, 1966); concrete personen zijn meer dan ab

stracte personen geneigd om bij rollenspelen hun opinies 

te veranderen in de richting van door hen verdedigde ar

gumenten, vooral als dit ten overstaan van publiek is 

geschied (slecht design, Harvey 1965 a); (2) systeem 2 

personen scoren hoog op schalen die algemene agressivi

teit meten (Harvey 1966 b), maar niet op schalen die per

soonlijk gemotiveerde agressiviteit meten (Van Rossum 

1974), zij leveren wellicht lagere taakprestaties onder 

toezicht van hoge statuspersonen (Harvey en Brown, 1958), 

nemen eerder informatie van personen met lage status dan 

met hoge status over (Garso, 1969), maar verzetten zich 

m e t tegen autoriteitsinvloed als het systeem 2 gedrag 

hypnotisch is geïnduceerd (Adams, Harvey en Heslin, 1966), 

ze zijn mogelijk het minst godsdienstig (Harvey 1966 b), 

staan positief tegenover dissidente waarden en normen 

(Adams, Harvey en Heslin, 1966) en verzetten zich tegen 

conformisme aan groepsnormen (Harvey, 1964); (3) systeem 3 

personen zijn geneigd zich te conformeren aan meningen 

van gelijken (Harvey 1964), maar niet aan die van autori

teiten (Adams, Harvey en Heslin, 1966); (4) de systeem 4 

personen scoren hoog op schalen die autonomie meten (Har

vey, 1966 b; Harvey 1964; Neuthard, 1973), leveren onder 

stress betere verbale prestaties dan concrete personen 

(Harvey en Miller, 1973) , hebben van alle systemen het 

meest positieve zelfconcept gemeten volgens bepaalde 

schalen (Harvey, 1963 a), maar minder expliciet volgens 

andere schalen (Ostell, 1974). 
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6.2 Exploratieve studies naar gedragskenmerken van 

systeemrepresentanten 

De navolgende studies zijr niet expliciet als validenngs-

studies bedoeld van de conceptuele systeemtheorie. We be

schrijven ze volledigheidshalve. Ze hebben voornamelijk be

trekking op het onderwijs-gedrag van abstract en concreet 

functionerende leraren en leerlingen. 

Harvey, White, Prather, Alter en Hoffmeister (1966) 

concentreerden zich op verschillen in de stijl van lesgeven. 

Zij verwachtten dat concrete leraren meer dan abstracte lera

ren sterker op voorafgestelde doeleinden zouden toewerken, 

vastliggende middelen zouden hanteren om deze te bereiken, 

minder tolerant zouden reageren op verzet van de leerlingen 

tegen de doeleinden en streng en rigide zouden optreden te

gen deviant gedrag. 

Bij 16 8 leraren die een cursus aan de Colorado Univer

siteit volgden werden de T.I.B. (10 : 1, 10 : 3, 10 : 4 ; 

geen nadere gegevens) en de CS.Τ. (op grond waarvan een 

"abstractheidsscore" werd berekend; geen nadere gegevens) 

afgenomen. De 3 groepen systeemrepresentanten verschilden (s) 

in gemiddelde abstractheidsscore (t, ρ <.05, alle vergelijk-

kingen). 

Ieder leraar werd tweemaal, met een tussenpoze van een 

week, 2,5 uur door 2 beoordelaars geobserveerd bij het les

geven in zijn normale werkomgeving (interbeoordelaar be

trouwbaarheid + .68) . De beoordeling van het leraargedrag 

vond plaats op grond van 26 criteria. Clusteranalyse van de

ze beoordelingsscores gaf 2 belangrijke clusters, "dictato-

nalness" en "taakoriëntatie". De verschillen in gemiddelden 

bij systeem 1 en 4 waren voor 14 van de 26 criteria signifi

cant: de systeem 4 personen waren warmer, ontvankelijker, 

meer ontspannen, meer aanmoedigend, betere improvisators, 

minder op regels georiënteerd en minder bestraffend tegen

over de leerlingen dan de systeem 1 leraren. De systeem 1 

en 3 leraren verschilden (s) op Э criteria, de systeem 3 en 

4 leraren (s) op één criterium. De systeem 1 leraren hadden 
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(s) hogere gemiddelde clusterscores voor "dictatorialness" 

(t, ρ <.02, resp. .005) en (s) lagere voor "taakonëntatie" 

(p <.05, resp. .02) . 

De abstractheid van de leraar beïnvloedt dus de sfeer 

in de klas en daardoor mogelijk het gedrag van de leer

lingen (Harvey, 1967 a, 14). 

Harvey, Prather, white en Hoffmeister (1968) gaan op 

dit leerlingengedrag nader in. Bij 67 leraren uit de vorige 

studie (1968) werden de T.I.B. (50 : 1, 4 : 3 en 8 : 4 ; 

geen nadere gegevens) en de C.S.T. (abstractheidsscore, 

combinatie van 3 factorscores, geen nadere gegevens) afge

nomen. Op overeenkomstige wijze als bij die studie werd 

het onderwijsgedrag vastgesteld (betrouwbaarheid: .70-.84). 

Het gedrag van de leerlingen werd door dezelfde be

oordelaars als bij de leraren op grond van 31 criteria waaronder 

onafhankelijkheid, emotionele expressie, taakgerichtheid, 

etc, geëvalueerd (Harvey et al, 1968, 153; Harvey 1967 a, 

14). Factoranalyse van de beoordelingen van het gedrag van 

de leraren (Tryon en Baily, 1965, 1966; geen nadere gege

vens) leverde drie factoren op: "resourcefulness", dictato

rialness" en "primitiveness". De concrete leraren hadden (s) 

lagere factorscores op de eerste factor (t, ρ <.001), (s) 

hogere op de tweede (p <.05) en de derde (p <.10) . De 

CS.T.-abstractheidsscore correleerde (s) met de drie fac

torscores, resp. 37 (p <.005), -.19 (p <.05) en -.19 

(p <.05). 

Dezelfde analyse van de beoordeling van het leerlmg-

gedrag gaf zeven factoren: samenwerking, betrokkenheid, acti-

viteitsniveau, bescherming zoeken, prestatieniveau, behulp

zaamheid en concreetheid van reactie (geen nadere gegevens 

over % verklaarde vanantie per factor, rotatie en intercor-

relatiematnx) . 

Vergelijking van de leerlingfactorscores in klassen van 

abstracte en concrete leraren liet zien dat de leerlingen van 

abstracte leraren (s) meer waren betrokken in de klas, een 

hoger prestatieniveau hadden en minder concreet waren in hun 
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reacties. Zi] zochten minder bescherming, werkten meer samen 

en hielpen elkaar meer, maar niet significant. De correla

ties tussen CS.Τ.-abstractheid en de leerlingfactorscores 

bevestigden deze relaties. 

Als we aannemen dat de beoordelingen van het leraars-

en leerlingengedrag onafhankelijk zijn, wat niet is gegaran

deerd, omdat ze door dezelfde persoon zijn gegeven(Harvey 

et al 1968, 158) , dan toont deze studie aan dat de abstract

heid van de leraar samenhangt met gedragskenmerken van de 

leerlingen. 

Murphy en Brown (1970) gingen nog iets dieper in op de 

typische kenmerken van het gedrag van concrete en abstracte 

leraren tegenover hun leerlingen. 

Bij 138 leraren economie in opleiding (C.S.T. 67 items, 

factorscores; 71 : 1, 21 : 3, 12 : 4) werden van drie lessen 

in de klas opnames gemaakt. Deze werden geanalyseerd met 

behulp van Joyce's "manual for analysing the oral communica

tions of teachers" (Joyce en Harootunian, 1967) . Hierbij bleek 

dat abstracte leraren (s) meer dan concrete leraren de leerlingen 

hulp boden bij theoretiseren en zelfexpressie, minder vragen 

naar prciese kennis stelden en meer het uitzoeken van problemen 

dan het behalen van concrete resultaten stimuleerden. 

Phillips (1972) onderzocht 1180 middelbare scholieren 

en hun 52 leraren op conceptueel functioneren en onderwijs-

gedrag. De leraren moesten de T.I.B. invullen en de leer

lingen de "student selfconception test" van Harvey en Prather* 

Op grond van de "selconception test" konden de leerlingen 

worden ingedeeld in 4 groepen op grond van de criteria "need 

for structure", "hostility", "sociability" en "independence" 

* Deze test wordt alleen genoemd in ongepubliceerde papers 
(Harvey, 1975, 23; Prather, Harvey en Coates, 1970). Hieruit 
valt zonder veel nadere gegevens op te maken dat de S.S.C.T. 
uit 20 uitspraken bestaat over sociale en persoonlijke me
ningen. Bij clusteranalyse van de scores van 900 leerlingen 
worden de vier genoemde clusters gevonden. 
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(clusters equivalent aan de 4 systemen). 

De belangrijkste uitkomsten waren dat de onderwijssfeer 

bij systeem 3 en 4 leraren (s) meer door autonomie werd ge

kenmerkt dan die bij systeem 1 leraren (volgens vragenlijst-

antwoorden van de leerlingen). Leerlingen met eenzelfde con

ceptueel systeem als hun leraar oordeelden positiever over 

de sfeer in de klas, op allerlei criteria, dan leerlingen 

met een ander conceptueel systeem als hun leraar. 

Naast deze onderzoeken naar de onderwijssetting zijn 

er nog twee exploratieve studies naar de relatie tussen con

ceptueel systeem en de inhoud van bepaalde opvattingen. 

Williams en Kelleher (1973) gingen de levensbeschouwe-

lijk-filosofische voorkeuren van representanten van de vier 

systemen na. Zij namen bij 152 studenten de C.S.T. en de 

"Educational philosophical inventory" van Ross (1970) af. 

Op grond van de prof leien tena werden de personen in de 

systemen ingedeeld: 77 : 1, 4 : 2, 52 : 3 e n l 4 : 4. De 

"inventory" van Ross bestaat uit subschalen die respectie

velijk idealisme, realisme, pragmatisme en existentialisme 

als levenshoudingen meten. Williams en Kelleher verwachten 

dat systeem 1 personen het hoogst zouden scoren op idea

lisme, systeem 3 op pragmatisme en systeem 4 op existentia

lisme. Maar dat ging niet helemaal op. Wel scoorden de 

systeem 1 personen (s) hoger dan de andere systemen op ide

alisme (p <.001), echter op alle andere schalen scoorde sys

teem 2 het hoogst. Volgens de auteurs kan deze vreemde 

uitkomst veroorzaakt worden doordat systeem 3 en 4 personen 

fijnere onderscheidingen tussen de uitspraken van eenzelfde 

subschaal aanbrengen. 

Dit is echter geen goed argument, want dat wil zeggen 

dat de schaalitems niet homogeen genoeg zijn, dus de inven-

tory-scnalen qua validiteit te wensen overlaten. Even waar

schijnlijk kunnen ons inziens de systeem 1 en 2 personen 

extremer scoren of kunnen de systeem 1 en 2 personen een 

sterkere mstemtendentie bezitten. Deze uitkomsten zijn dus 
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nogal onduidelijk. 

Severy, Brigham en Harvey (1975) gingen na welke voor

keuren concrete en abstracte personen hadden bij de ameri-

kaanse presidentsverkiezingen van 1968, afhankelijk van de 

mate van betrokkenheid bij de verkiezingen еті de mate van 

racisme in hun houdingen. 

De onderzoeksgroep bestond uit 164 studenten (17-53 

jaar, mediaan 21; tweederde noemt zich "lower middle class", 

eenderde "working class")*. Op grond van de T.I.В. werden 

91 : 1, 37 : 2, 20 ; 3 en 16 : 4 geclassificeerd. Van de 

С.S.T. werden de zes factorscores berekend. De mate van be

trokkenheid bij de verkiezingen werd vastgesteld door de 

personen op een 4-puntsschaal te laten aangeven hoe zeer 

het hun interesseerde wie de verkiezingen zou winnen. De 

verkiezingspreferentie werd vastgesteld door te vragen op 

wie iemand feitelijk zou stemmen en op wie hij het liefst 

zou stemmen. 

Het onderzoek werd een week voor de verkiezingen af

genomen. De belangrijkste hypothese was dat de meer concre

te personen voor Nixon zouden kiezen en de meer abstracte 

voor Humphrey, echter alleen als ze sterk bij de verkiezingen 

waren betrokken. Deze hypothese bleek juist te zijn, bij 

de personen die nauwelijks geïnvolveerd waren met be

trekking tot de verkiezingen verschilden de potentiële 

Nixon-kiezers niet (s) van de potentiële Humphrey-kiezers 

in abstractheidsniveau (T.I.B.; de berekening van deze 

score is onduidelijk), maar bij de politiek sterk betrok

ken personen was het abstractheidsniveau van de potentiële 

Humphrey-kiezers (s) hoger dan van de potentiële Nixon-

kiezers (p < . 05) . 

Samengevat zien we als uitkomsten van een aantal ex-

ploratieve onderzoeken naar conceptuele systemen, onder-

* Voor het eerst in meer dan 15 jaar conceptuele systemen 
onderzoek wordt, nog summier, iets over de sociale herkomst 
van een onderzoeksgroep gezegd. 
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wijsgedrag en inhoud van levensbeschouwelijke en politieke 

opvattingen (1) dat de mate van abstractheid van de leraar 

volgens beoordelaars en volgens de leerlingen de sfeer in 

de klas bepaald (riarvey, White, Prather, Alter en Hoffmeis

ter, 1966;Р1іі11ірз, 1972), (2) dat de mate van abstract

heid van de leraar misschien met het gedrag van de leer

lingen samenhangt (Harvey, Prather, White en Hoffmeister, 

1968: leraar en leerlmggedrag m e t onafhankelijk gemeten) 

en met het gedrag van de leraar ten opzichte van de leerling 

(Murphy en Brown, 1970), (3) dat vooralsnog niet geconclu

deerd mag worden tot een directe samenhang tussen conceptu

ele systemen en inhoudelijke levensbeschouwelijke opvattingen 

(Williams en Kelleher, 1973), maar wel tot een voorkeur 

voor politiek behoudende presidentskandidaten bij concrete 

en voor politiek minder behoudende presidentskandidaten bij 

abstracte personen, mits deze personen zich bij de politiek 

in de U.S.A. betrokken voelen. 

7. Slotconclusie 

Als we het totaal aan onderzoeksresultaten overzien dan val

len een aantal tendenzen te signaleren. De beste validermgs-

uitkomsten met betrekking tot de conceptuele systementheorie 

zijn te vinden binnen het segment van de informatieverwer-

kings- en gedragskenmerken. 

Noch over de relatie van conceptueel functioneren met 

de ondervonden opvoeding, noch over de structurele kenmerken 

van conceptueel functioneren is veel duidelijk geworden. Ener

zijds zagen we dat dit te wijten was aan de gekozen designs 

(bijvoorbeeld het onderzoeken van de opvoedingsherinnering 

in plaats van de opvoeding zelf), anderzijds lagen er grote 

onduidelijkheden in de theorie zelf aan ten grondslag (zo

als bij het begrip differentiatie). 

De uitkomsten bij het onderzoek naar de informatiever-

werkings- en gedragskenmerken zijn weliswaar beter, maar 

lang niet in alle gevallen overtuigend. Als we ons zouden 

afvragen of de theorie van Harvey als gevalideerd beschouwd 
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mag worden, dan is het antwoord bevestigend - tenminste als 

deze theorie niet als een theorie over abstractheid of 

cognitieve complexiteit wordt opgevat. 

Om de theorie namelijk als zodanig te valideren zou een 

onderzoek moeten worden gedaan zoals we dat niet binnen de 

literatuur hebben aangetroffen: het aantonen dat bij gege

ven (sociale) stimuli onder specifieke betrokkenheidscondi-

ties de stimulusordeningen van abstracte personen beter mid

dels een city-block metriek en die van concrete personen be

ter middels een euclidische metriek representeerbaar zijn. 

Een andere tendens die bij de besproken onderzoeken op

valt wordt gevormd door een cluster van technische kenmerken: 

(1) Bijna alle conceptuele systeem - onderzoek is onderzoek 

bij studenten of studerenden. Er is daarom geen enkele reden 

om aan te nemen dat de meer valide gedeelten van de theorie 

gegeneraliseerd mogen worden naar (a) groepen met lagere op

leidingsniveau 's - deze kunnen meestal de T.I.B. niet eens 

goed invullen, (b) groepen met hogere leeftijden en (c) 

groepen met vaste bereopsposities. De samenhangen tussen 

conceptueel systeem en opleiding, sociale klasse, inkomen 

of wat voor soort achtergrondsvariabelen dan ook zijn niet 

onderzocht. (2) Het merendeel van de onderzoeksresultaten 

wordt onzorgvuldig gerapporteerd, zelden wordt vermeld of aan 

de statistische criteria om bepaalde toetsen toe te passen 

is voldaan, van gebruikte schalen wordt de homogeniteit of be

trouwbaarheid soms niet nagegaan of aangegeven, meestal wordt 

bij vergelijking van gemiddelden of correlaties wel de 

α-fout, maar nooit de β-fout vermeld, en dikwijls wordt bij 

de α-fout niet aangegeven of er van een eenzijdige of tweezij

dige overschrijdingskans sprake is. (3) Veel variabelen, ook 

waar gedragskenmerken betreft, worden gemeten middels be

antwoording van vragen of instemming met uitspraken. Daar 

in een aantal gevallen deze schalen of tests onvoldoende 

zijn onderzocht op hun gedragspredicerende waarde kunnen zij 

niet als equivalent van gedragsmetingen gelden. 
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HOOFDSTUK IV CONCEPTUbEL FUNCTIONEREN: ONDERZOEK 

4.1. Inleiding en overzicht 

In het onderhavige hoofdstuk bespreken we enkele door ons 

uitgevoerde onderzoeken naar kenmerken van concreet en abstract 

functioneren. De weergave bestaat uit vijf gedeelten. 

1. Het meten van conceptueel functioneren. Hierin komt ter 

sprake hoe de vier fasen en stadia van conceptueel functio

neren, die door Harvey worden onderscheiden, in de vorm van 

een objectieve test zijn geoperationaliseerd. Verschillende 

methoden om de onderzoekspersonen op grond van hun testscores 

in de vier conceptuele systemen onder te verdelen komen aan 

de orde. 

2. De aldus verkregen conceptuele systemen test (C.S.T.) 

wordt daarna in verband gebracht met drie andere tests, die 

respectievelijk (a) manifesteangst (Taylor, 1953) , (b) socia

le wenselijkheid (Hermans, 1967 en Sauw Foeng, 1967) en (c) 

neurotische labiliteit (Wilde, 1963) meten. Voor elk van de 

door deze tests gemeten variabelen wordt de relatie met de 

vier conceptuele systemen beredeneerd. Het discriminerend ver

mogen van elk van de tests met betrekking tot de conceptuele 

systemen wordt middels correlatie-analyse nagegaan. 

3. De relatie tussen conceptueel functioneren (CST) en abstra

heren wordt onderzocht door het "Role Construct Repertory Tesf-

scorepatroon (Bannister en Mair, 1968; Adams-Webber, 1970) 

van personen verschillend in conceptueel systeem te vergelijken. 

4. Op exploratieve wijze zal voorts worden uitgezocht of 

concrete en abstracte personen verschillen in de latente or

dening die zij aanbrengen in diverse soorten interpersoonlijke 

gedragsuitwisselingen.Het gaat hier met name om de uitwisse

ling van waardering en sympathie in gezins- (man-vrouw) en 

werkrollen (meerderen, collega's, ondergeschikten). De latente 

ordeningen zullen hier worden vergeleken over instituties, 

rollen en uitgewisselde gedragingen (Role Behavior Test; Foa, 

1974; Hagendoorn en Van Wel, 1976) . 
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5. Tenslotte wordt vastgesteld hoe representanten van de 

vier conceptuele systemen verschillen in politieke opvat

tingen (Politieke Opvattingen Schaal, Hagendoorn en Hopnans, 

1970) en in sociologische achtergrondkenmerken (sociale 

klasse, opleiding, etc.)· 

4.2. De meting van conceptueel functioneren: een nederlandse 

conceptuele systemen test* 

Het is mogelijk om binnen het nederlandse taalgebied 

het type conceptueel functioneren te meten middels de in-

houdsanalytische TIB-procedure. Naus (1970) en Van Basten 

en Van Heek (1971) zijn zo te werk gegaan. De enige voor

waarde hiervoor is een selectie van in het nederlandse cul

tuurgebied involverende conceptreferenten. Maar er kleven 

aan een dergelijke werkwijze enkele belangrijke problemen. 

Vaststelling van de betrouwbaarheid der TIB-classificatie 

vereist de aanwezigheid van meerdere onderzoekers die goed 

op de hoogte zijn van Harvey"s theorie. Naus memoreerde reeds 

dat deze buiten de amenkaanse groep van Harvey niet gemak

kelijk zijn te vinden (1970, 92). Van Basten en Van Heek 

bemerkten dat de afname van de TIB bij met-studenten veel 

korte en zinloze antwoorden opleverde. Ditzelfde bleek ons 

bij de afname van de TIB bij een groep personen sterk va

riërend in leeftijd en opleiding (n = 120). Hunt en Hardt 

(1965, 24)wijzen erop dat de meest concrete conceptuele fa

se al een minimum aan verbale intelligentie veronderstelt. 

Het ligt voor de hand dat het invullen van de TIB zeker 

enige verbale intelligentie en het vermogen eigen gedachten 

op papier te zetten vereist. De TIB lijkt dus vooral geschikt 

voor afname bij personen met hogere opleidingsniveau's. Ge

geven een hogere opleiding hoeft er nochtans geen relatie 

tussen abstractheid van functioneren en verbale intelligen-

* Het onderzoek dat in deze paragraaf wordt beschreven is 
tezamen met P. Schalken uitgevoerd. Een eerste verslag van 
dit onderzoek is te vinden bij Schalken (1974). 
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tie te zoon (Harvey, 1966 Ь, 48). 

Omdat we ons in onze onderzoekingen niet wilden beper

ken tot studenten lag de keuze voor een meer "objectieve", 

gestandaardiseerde operationalisering voor de hand. Hiertoe 

zou gekozen kunnen worden voor een vertaling van de CST. 

Maar ook hier zijn er problemen. (1) De amenkaanse CST is 

opgebouwd uit TIB-antwoorden, die ongetwijfeld amenkaanse 

culturele standaarden representeren. Het is wellicht om deze 

reden Naus en Van Basten niet gelukt om een acceptabele ne-

derlandse CST-versie te construeren. (2) De procedure om 

personen aan conceptuele systemen toe te wijzen via factor-

scoreprofielcriteria is ingewikkeld en niet vrij van wil

lekeur (zie paragraaf 3.2.2.). Het lukte Van Basten en Naus 

dan ook niet om middels deze procedure bevredigende indelingen 

te vinden. (3) Het schijnt moeilijk te zijn om de creatieve 

kenmerken van systeem vier personen m test-items te vangen. 

Osteil (1974, 134) en Harvey (1970, 73) constateren dat de 

systeem vier personen middels de CST worden overgerepresen-

teerd. 

Op grond van deze overwegingen leek het ons het beste 

een nieuwe CST-versie samen te stellen, bestaande uit vier 

subschalen die elk een operationalisering zouden vormen van 

een van de vier conceptuele systemen. We zouden dan kunnen 

nagaan (a) hoe homogeen de uitspraken binnen elke schaal zou

den zijn, (b) hoe de schalen onderling zouden samenhangen en 

(c) of deze samenhang overeen zou komen met de veronderstel

ling van een kwantitatief concreet-abstract continuum. 

4.2.1. Constructie van een CST 

Aan de hand van de structurele, mformatieverwerkings-

en gedragskenmerken van de vier systemen werden 200 korte 

eenouidige uitspraken bedacht ("likert"-type). Door drie met 

Harvey's theorie bekende onderzoekers werd van deze uitspra

ken de inhoudsvaliditeit nagegaan. Door hen werden 143 van de 
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200 uitspraken kenmerkend voor de 4 systemen geacht. Ver

volgens werd aan 10 studenten, na een inleiding over Har

vey's theorie, gevraagd deze 143 uitspraken onder te brengen 

in de vier systemen. Er werden 116 uitspraken door meer dan 

zes personen foutloos gecategoriseerd. Resultaat van deze 

"inhoudsvalidenng" (Kerlinger, 1969, 447) was 2Θ systeem 

1,31 : 2,27 : 3 en 30 : 4 uitspraken. 

Deze 116 uitspraken werden afgenomen bij een onderzoeks

groep van 120 personen (44 in leeftijd sterk variërende ast

mapatiënten; 18 leerlingen journalistenschool, 16 leerlingen 

sociale academie, 17 psychologiestudenten, allen tussen 18 

en 25 jaar; zowel mannen als vrouwen)* Doel van deze afname 

was een verdere reductie van het aantal uitspraken, vast

stelling van de homogeniteit en de onderlinge samenhang van 

de subschalen. De personen werd gevraagd de uitspraken ge

lijkelijk te verdelen over vier antwoordmogelijkheden: "ge

heel eens", "gedeeltelijk eens", "gedeeltelijk oneens" en 

"geheel oneens". Deze enigszins gedwongen keuze in beant

woording, werd gevolgd om zoveel mogelijk het werken van in-

stemtendenties tegen te gaan. 

De scores van de onderzoekspersonen werden per uitspraak 

gedichotomiseerd op de mediaan. Uitspraken met een p-q verdeling 

minder scneef dan 75-25 werden georuikt voor nadere analyse. 

Middels iteratieve clusteranalyse (Boon van Ostade, 

1969) werden groepen van onderzoekspersonen met een overeen

komstig antwoordpatroon uitgezocht (Q-analyse) en werd de 

clustervorming in de uitspraken nagegaan (R-analyse). 

Wat mogen we, op grond van Harvey's theorie, van deze 

analyses verwachten? Hier zijn drie alternatieven denkbaar. 

a. Als het bij Harvey gaat om een structureel-cognitieve 

theorie waarin de veronderstelling van een kwantitatieve con-

creet-abstract-dimensie centraal staat, dan moeten de vier 

* De analyse van dit vooronderzoek is uitvoerig beschreven 
door Schalken (1974, 13 e.v.). 
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systemen op deze ene dimensie liggen. De relatie tussen een 

en vier moet negatief zijn en twee en drie moeten tussen

posities innemen. De items behoren hier dus één cluster of 

factor te vormen, waarbinnen de systemen sterker negatief 

samenhangen naarmate ze verder uit elkaar liggen op het con-

creet-abstract continuum (Harvey, 1961, 26 en 159). 

b. Maar Harvey wijst tevens op de inhoudelijk overeenkomst 

tussen systeem 1 en systeem 3 enerzijds en systeem 2 en sys

teem 4 anderzijds. Systeem 1 en 3 hebben, ondanks verschil

len in abstractheid, een externe verankering van oordeel en 

gedrag gemeen, zij zijn gericht op externe regels, machtspo

sities en relaties met anderen. Bij systeem 2 en 4 is de ver

ankering meer intern, zij het als verzet of als autonomie 

(1961, 199). Zou deze inhoudelijk component als enige de sys

teem-relaties bepalen, dan zouden dus zowel systeem 1 en 3 

als 2 en 4 positief moeten samenhangen, terwijl de relaties 

van 1 en 3 enerzijds met 2 en 4 anderzijds negatief zouden 

moeten zijn. 

c. Combineren we de structurele en inhoudelijke component, 

dan zullen alle interrelaties tussen de systemen naar onaf

hankelijkheid tenderen, behalve de relatie tussen 1 en 4 die 

zonder meer negatief dient te zijn. 

Onderzoeksresultaten: 

1. Q-analyse: de clustervorming werd gestopt als de correla

tie tussen de laatst opgenomen persoon en het cluster klei

ner was dan .25 (overeenkomst index . 25; exploratieve ana

lyse; programma Psylab Oster 2 en 3, Boon van Ostade en Bor

gers) . Er vormden zich drie clusters.Het eerste cluster be

stond uit 73 personen (KR21=.94), waarin polair tegenover 

elkaar stonden: personen die systeem 4 uitspraken kozen en 

systeem 1 uitspraken verwierpen versus personen die systeem 

1 kozen en systeem 2 verwierpen. Het tweede cluster omvatte 

6 personen (KR21=.57) die kozen voor systeem 4 en systeem 2 

afwezen. Het derde cluster bestond uit 14 personen (KR21=.72) 

met eenzelfde patroon, maar gebaseerd op andere uitspraken. 

Drie patronen dus, 4 tegenover 1, 1 tegenover 2 en 4 tegen-
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over 2. In de antwoordpatronen van de personen zien we dus 

zowel elementen van de structurele interpretatie (4 tegen

over 1 en 4 tegenover 2 ten dele) als van de inhoudelijke 

interpretatie (1 tegenover 2). Dat belooft voor de eendui

digheid van Harvey's theorie niet veel goeds. We komen hier

op zodadelijk bij de factoranalyseresultaten terug. Voorts 

blijkt dat systeem 3 ontbreekt. Met de systeem 3 uitspraken 

lijkt iets mis te zijn. R-analyse kan hierover wellicht uit

sluitsel geven. 

2. R-analyse (overeenkomst index .25, exploratieve en toet

sende analyse): exploratief onststonden er vier clusters. Op 

het eerste cluster (KR21=.94, 59 items) laadden systeem 1 

uitspraken positief en systeem 2 en 4 negatief. Cluster 2 

bevatte В systeem 3 uitspraken (KR21=.64), cluster 3 bevatte 

8 systeem 4 uitspraken (KR21=.70) en cluster 4 bevatte 4 

systeem 2 uitspraken (KR21=.58). De geringe omvang van de 

clusters 3 en 4 is begrijpelijk gezien de structuur van het 

eerste cluster, maar het cluster met systeem 3 uitspraken 

is m e t erg sterk. Wat hier aan de hand was bleek bij toet

sende analyse. Opgave van de 28 systeem 1 uitspraken gaf een 

cluster van 28 uitspraken met een KR21 van .93. Van de 31 

systeem 2 uitspraken vormden er 22 een cluster met een KR. 

van .84. En 21 van de 30 systeem 4 uitspraken vormden een 

cluster met een KR. van .82. Een uitstekend resultaat. Maar 

de 27 systeem 3 uitspraken vormden twee clusters, een van 

zes uitspraken (KR21=.61) en een van vijf uitspraken (KR21=.56). 

Uit het eerste exploratieve cluster blijkt dat 

waarschijnlijk inderdaad zowel de structurele als de inhou

delijke component een rol spelen. Er is een systeem 1 tegen

over systeem 4 polariteit, maar ook een systeem 1 tegenover 

systeem 2 polariteit. Tegelijk is er een tendens tot een on

afhankelijke systeem 2 en systeem 4 clustervorming. Beschou

wen we de items van eenzelfde systeem afzonderlijk, dan 

blijken deze betrouwbare homogene clusters te vormen, be

halve bij systeem 3. Laten we eerst nagaan wat hier aan de 

hand kan zijn en het probleem van structuur versus inhoud 
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nog even uitstellen. 

Bij vergelijking van de uitspraken van beide systeem 3 

clusters bleek er een duidelijk inhoudelijk verschil in het 

geding te zijn. Het ene cluster bevatte allemaal uitspraken 

die zelf-twijfel en eenzaamheid uitdrukten, terwijl het an

dere cluster de "positieve" systeem drie variant aangaf: ge

loof m succes, populariteit, vriendschap. Beide varianten 

passen geheel in het systeem 3 patroon, gezien de nadruk op 

interpersoonlijke affectie en waardering, alleen kan in het 

positieve geval dit patroon ook worden gerealiseerd en is 

er in het negatieve geval een inhibitie van systeem 3 ge

drag, ofwel door de omgeving, ofwel door gebrek aan zelf

vertrouwen. In het laatste geval zou Harvey (1961, 188) 

spreken van "indirect" systeem 3 functioneren. Het is be

grijpelijk dat juist bij het op sociabiliteit gerichte sys

teem 3 functioneren het onderscheid tussen direct en indirect 

functioneren zich sterk manifesteert. 

Besloten werd deze opsplitsing van de systeem 3 uit

spraken te blijven handhaven. De uitspraken van beide va

rianten werden aangevuld tot aantallen van 16 (direct) en 15 

(indirect). Van de andere systemen werden 15 items per sys

teem geselecteerd op grond van (a) de clusterscore, (b) het 

gemiddelde en (c) de variantie. 

Op deze wijze werd een nieuwe CST-versie verkregen, be

staande uit 76 uitspraken. Met deze CST-versie zullen we de 

relaties tussen de vier systemen nader proberen te onder

zoeken. 

4.2.2. Theoretische validiteit en betrouwbaarheid van de CST 

4.2.2.1. de onderzoeksgroepen 

Met de CST-76 zijn onderzoeken gedaan bij groepen per

sonen met uiteenlopende kenmerken. Een overzicht van deze 

groepen staat in tabel 4.1. 
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TABEL 4.1. 

.Overzicht van de onderzoeksgroepen 

GROEPSNUMMER 

Datagroep 

II 

11 

If 

• H 

η 

II 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

OMSCHRIJVING 

Mannelijke beroepsbevolking Nijmegen 

Dienstweigeraars 

Studenten medicijnen R.U. Utrecht 

Studenten tandheelkunde K.U. Nijmegen 

Mannelijke beroepsbevolking Nijmegen 

Patienten Veegerkliniek Nijmegen 

Afgestudeerde M.T.S.-ers 

AANTAL 

N = 92 

N = 158 

N = 336 

N = 67 

N = 185 

N = 23 

N = 428 

CST 

CST-76 

tl 

II 

CST-50 

II 

CST-76 

CST-30 

In het navolgende zullen niet alle gegevens van de hier

genoemde onderzoeksgroepen ter sprake komen. We zullen eerst 

nagaan hoe het factorenpatroon is van de CST-scores bij de 

groepen 1 tot en met 5. Bij groep 1, 2, 3 en 6 is de CST-76 

afgenomen. De personen moesten de 76 uitspraken gelijkelijk 

verdelen over 4 antwoordmogelijkheden: "eens", "deels eens", 

"deels oneens" en "oneens". Bij groep 4 en 5 is de CST-50 

afgenomen. Deze versie bestond uit 50 uitspraken (items) ge

selecteerd na analyse van de CST-76 scores van de groepen 1, 

2 en 3. De gekozen items hadden hoge ladingen op factoren 

die zich als kenmerkend voor een van de vijf systemen lieten 

interpreteren, een relatief hoge variantie en een gemiddelde 

zo min mogelijk afwijkend van het antwoordschaalmidden. De 

CST-50 moest per item worden gescoord op een vijfpuntsschaal 

lopend van "еепз^оі "oneens". Bij groep 7 werd een volgens 

dezelfde criteria samengestelde CST-30-versie gebruikt. De 

afname was hier identiek aan die bij de CST-50. De CST-50 

is weergegeven in bijlage 1. 
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De groepen variëren in samenstelling. De groepen 1 en 

5 zijn erg heterogeen. Beide zijn verkregen middels een 

a-selecte steekproef uit de Nijmeegse beroepsbevolking. De 

personen uit groep 1 zijn geïnterviewd (10% non respons), die 

uit groep 5 zijn benaderd middels een schriftelijke enquête 

(750 werden aangeschreven, 400 wilden deelnemen, 233 stuur

den de formulieren terug). De steekproeven waren beperkt tot 

mannen van 18 tot 65 jaar. De groepen 2, 3, 4 en 7 waren ho

mogeen qua opleiding (behalve groep 2), geslacht (mannen) en 

leeftijd (18-25 jaar). 

Met name op de gegevens van groep 1 en groep 5 gaan we 

nader in. Bij groep 1 werden namelijk de tests afgenomen ver

meld in de inleiding punt 2 en 3 (MAS, ABV, SD, REP-test) en 

bij groep 5 de tests vermeld in punt 4 en 5 van de inleiding 

(Role Behavior test, Politieke Opvattingen Schaal, etc) . 

4.2.2.2. de factorstructuur van de CST-scores 

De vraag die we nu willen beantwoorden is: 

a. Zijn de CTS-items op een dimensie te plaatsen, die loopt 

van concreet naar abstract? Bij factoranalyse zou dit tot 

uitdrukking moeten komen op de eerste ongeroteerde factor. 

Het grootste deel van de items zou een aan dergelijke ab-

stractheidsfactor moeten bijdragen en wel overeenkomstig de 

mate van abstractheid van het systeem waartoe het item be

hoort. 

b. Als de eerste factor niet geïnterpreteerd kan worden als 

een concreet-abstract dimensie, welke is dan de beste fac

toroplossing? Is deze conform de inhoudelijk te verwachten 

relaties tussen de systemen, dus 1 en 3 tegenover 2 en 4. 

Of blijkt een oplossing van 5 onafhankelijke factoren het 

beste te zijn? In dit laatste geval zullen we moeten con

cluderen dat er geen sprake is van een concreet-abstract 

dimensie, noch van een inhoudelijke structurering van de 

systemen, noch van een combinatie van beide. Van een combi

natie zou er namelijk alleen sprake kunnen zijn als ten min-
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ste de relatie tussen 4 en 1 negatief is. We zullen bi] de 

5-factorenoplossingen daarom steeds de orthogonale oplos

sing met de oblique vergelijken en relevante intercorrela

ties tussen de factoren rapporteren. 

De gegevens van groep 4 en 5 lenen zich het beste tot 

het beantwoorden van deze vragen. De iteirs zi]n onafhanke

lijk van elkaar gescoord en hoewel de scores per item niet 

bij alle items normaal zijn verdeeld - bij alle onderzoeks

groepen blijkt dat de systeem 4 en 3d items scheef zijn naar 

de "mee-eens"-zijde en de systeem 2 items naar de "mee-on-

eens"-zijde (zie tabel 4.6.) - kunnen hier zonder een al te 

groot risico de Pearson produkt-moment correlaties tussen de 

itemscores worden berekend. 

Factoranalyse van de intercorrelatiematrix moet onze vragen 

kunnen beantwoorden. 

Bij factoranalyse (principale componentenanalyse, com-

munaliteitsschatting door kwadraten van de multipele corre

laties) van de CST-50 scores van elk van de groepen 1 tot 

en met 5 bleek dat bij geen van deze groepen de eerste on

geroteerde factor als een concreet-abstract dimensie kon 

worden geïnterpreteerd. De samenstelling van de eerste on

geroteerde factor was over de groepen steeds wisselend, hoe

wel de systeem 1 en systeem 3d items meestal hoog positief 

laadden, de systeem 4 items matig positief en de systeem 2 

en 3 ι items negatief. Dit betekent dat de items die wij per 

systeem hebben geconstrueerd tezamen niet een enkelvoudige 

concreet-abstract dimensie vormen. Twee alternatieven blijven 

daarmee open. Ofwel er is een inhoudelijke structurering 

van de systemen, ofwel een combinatie van structuur en in

houd. We kunnen deze alternatieven toetsen door meerdere 

factoren te extraheren en van deze factoren zowel de inhoud 

als de onderlinge correlaties te bezien. We gaan als volgt 

te werk. Eerst zoeken we naar een orthogonale 5-factor op

lossing. Als deze oplossing per factor een van de vijf sys-
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temen representeert, dan moeten we uit de orthogonaliteit 

van de oplossing concluderen dat noch het inhoudelijke, 

noch het combinatie-alternatief opgaat (in het laatste ge

val moeten systeem 1 en 4 negatief samenhangen). Voor alle 

zekerheid controleren we de orthogonale oplossing door de 

correlaties na oblique rotatie te berekenen. Mochten we in

derdaad vijf onafhankelijke systemen vinden, elk inhoudelijk 

goed interpreteerbaar en betrouwbaar, dan zullen we moeten 

nagaan wat dit dan precies betekent,(a) voor Harvey's op

vattingen over concreet en abstract en (b) voor onze her

interpretatie . 

Factoranalyse van de CST-scores van groep 5(principale 

componentenanalyse, 5 factoren te extraheren, de kwadraten 

van de multipele correlaties als communaliteitsschatting op 

de diagonaal van de correlatiematrix, varimax rotatie; pro

gramma Psylab Facto 80, Roskam en Kuypers) leverde de fac-

tormatnx op die is weergegeven in tabel 4.2. 

We zien dat de hoogstladende items per factor tot het

zelfde conceptuele systeem behoren. Het percentage verklaarde 

variantie is het hoogst voor de systeem 1 factor, dan volgen 

systeem 3-indirect (3i), 3-direct (3d), systeem 4 en systeem 

2. Ook als we als minimum aantal factoren 1 en als maximum 5 

opgeven, ontstaan er 5 factoren, van hetzelfde patroon, met 

ongeveer dezelfde ladingen. De vijf gevonden factoren zijn 

bij deze onderzoeksgroep nagenoeg ongecorreleerd, dat blijkt 

uit de intercorrelaties tussen de vijf factoren bij oblique 

rotatie (zie tabel 4.3.) . 
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TABEL 4.2 Geroteerde factormatriK dataqroep 1 en 5. Principale componentenanalyse, 

5 factoren, multipele correlatie op diagonaal, varmiax rotatie 

DATAGROEP 5 (N = 185) JATAGROE? 1 (M ̂  92) 

Λ 

systeem 

1 

6 

11 

16 

25 

2 8 

3 i 

35 

39 

L 
Λχ 

systeem 

2 

5 

8 

9 

13 

19 

3 7 

4 3 

4 8 

50 

systeem 

3d 

^ 

s y s t e e m 

31 

/Ί 
10 

I S 

Ч 

12 

17 

2 2 

26 

29 

3 3 

38 

42 

< > 

sys teerr 

4 

14 

2 0 

2 1 

2 3 

30 

36 | 
40 

4 1 

i9 

verklaarde f 
var iant ie ^ 

I 

• 64 

• 6 3 

. 7 2 

• 7 8 

. 8 3 

. 7 7 

. 7 6 

. 6 2 

. 7 3 

• 6 3 

- . 0 8 

. 0 5 

- . 1 0 

. 1 7 

- . 2 7 

- . 0 4 

- . 2 1 

- . 0 6 

. 0 8 

- . 2 0 

. 2 4 

- . 1 0 

. 2 7 

- . 0 4 

. 2 2 

• 3 3 

. 2 2 

. 4 0 

. 0 3 

. 2 7 

- . 0 4 

- . 0 0 

- . 0 3 

- . 1 5 

- . 1 6 

- . 2 2 

- . 0 8 

. 1 1 

. 1 7 

. 2 3 

. 2 6 

. 1 4 

- . 3 0 

- . 2 9 

- . 4 0 

. 2 9 

- . С 7 

- . 0 9 

- . 2 5 

- . 1 5 

13 

I I 

"То Γ 
- . 0 1 

. 0 4 

- . 0 0 

-ло 
- . 0 9 

- . 1 5 

. 0 0 

. 0 3 

- . 0 2 

- . 0 5 

. 1 9 

. 0 3 

. 0 6 

. 2 2 

. 4 3 

. 1 6 

. 1 5 

. 0 6 

. 2 5 

. 0 9 

. 0 2 

. 1 6 

. 0 0 

- . 0 4 

. 0 2 

- . 1 5 

- . 2 5 

. 0 4 

- . 0 7 

. 2 3 

• 6 4 

• 6 5 

• 5 7 

• 6 4 

. 4 8 

46 

. 4 8 

• 50 

• 44 

- . 1 5 

. 0 0 

. 2 2 

- . 0 3 

. 1 3 

. 0 5 

. 0 4 

. 0 1 

. 0 2 

. 0 0 

0 7 

I I I 

— . 0 7 " 

. 2 1 

. 1 2 

. 1 1 

. 0 5 

. 1 7 

- . 0 5 

. 1 2 

- . 1 0 

. 1 1 

- . 0 9 

. 0 2 

. 2 3 

- . 0 5 

- . 1 1 

- . 1 3 

. 1 0 

. 2 2 

. 1 1 

- . 1 9 

. 4 2 

• 34 

. 4 3 

^І 
. 6 2 

. 1 5 

. 3 0 

. 1 6 

. 5 0 

. 5 7 

. 0 9 

. 0 3 

. 0 8 

- . 0 7 

- . 0 0 

. 1 1 

. 0 3 

. 0 0 

. 0 1 

. 0 7 

- . 0 7 

. 0 1 

- . 0 7 

. 2 2 

. 2 0 

- . 1 0 

. 2 3 

. 2 2 

- . 0 7 

. 0 7 

05 

IV 

-.of "" 
. 0 2 

. 1 1 

- . 0 5 

- . 0 8 

. 1 9 

. 0 2 

- . 1 4 

. 0 8 

- . 1 7 

. 1 4 

. 0 4 

. 0 3 

. 1 4 

. 1 0 

- . 0 6 

- . 0 4 

- . 2 0 

- . 2 5 

. 0 4 

- . 14 

. 2 2 

. 1 6 

. 1 1 

. 0 0 

. 1 0 

. 1 3 

. 1 9 

- . 1 3 

- . 1 3 

. 2 Ϊ 

- . 1 3 

. 0 7 

. 0 5 

. 0 7 

- . 0 4 

. 1 2 

- . 0 9 

. 0 8 

- . 2 4 

. 4 7 

. 4 9 

. 0 4 

i i l 
. 1 1 

. 5 9 

37 

. 2 0 

47 

ill 

C~4 ~ 

V 

. 0 7 

- . 0 2 

- . 0 9 | 

- . 13 

- . 0 6 

- . 0 6 

. 0 8 

. 0 0 

- . 1 2 

. 0 6 

. 4 8 

38 

. 4 9 

^ 1 

I 

- . 4 3 

- . 6 2 

- . 5 7 

- . 6 4 

- . 5 1 

- . 6 5 

- . 4 8 

- . 3 5 

- . 4 7 

. 4 4 ; 

. 1 8 ¡ 

. 2 2 

. 4 5 

• 44 

. 2 9 

- . 0 1 

. 0 8 

- . 0 1 

- . 0 8 

. 0 4 

. 0 7 

. 13 

. 2 5 

. 1 2 

. 0 9 

- . 0 3 

. 0 6 

. 1 1 

- . 0 9 

. 0 5 

- . 2 2 

. O l ! 

. 14 

. 1 5 , 

. 11 

. 1 5 

. 0 7 

- . 3 5 

- . 1 8 

. 0 9 

12 

- . 3 6 

. 4 7 

. 0 8 

. 2 7 

. 3 7 

. 4 3 

• 44 

. 5 0 

. 3 1 

. 2 3 

• 30 

- . 0 7 

- . 0 1 

- . 0 6 

. 0 7 

. 0 2 

. 1 3 

. 2 3 

- . 0 3 

. 1 1 

- . 0 6 

. 0 7 

. 2 7 

. 2 3 

. 1 9 

. 0 8 

. 0 6 

. 0 3 

- . 0 4 

. 2 8 

, - 0 2 

. 0 4 

. 1 3 

' . 2 0 

. 3 1 
1 . 1 6 

. 1 6 

J ? ; ^ 3 6 

.oo ! 
- 12 

- -i.5.] 
04 34 

. С , 

. . 4 

. 0 0 

09 

I I 

- . 2 1 

- . 1 9 

- . 2 8 

- . 1 5 

- . 5 9 

- . 1 8 

- . 1 8 

- . 4 6 

- . 0 5 

- . 4 9 

- . 4 2 

- . 3 2 

- . 5 2 

- . 3 3 

- . 9 7 

- . 1 6 

. 0 2 

- . 3 8 

- . 2 3 

- . 12 

• 40 

• 4 0 

. 1 5 

. 5 9 

. 0 7 

. 0 4 

- . 1 7 

- . 4 0 

. 2 2 

- . 1 9 

• 46 

- . 0 8 

. 0 0 

. 3 2 

. 0 3 

. 4 5 

- . 1 8 

. 0 3 

- . 2 0 

- . 3 2 

- . 0 8 

- . 0 1 

. 4 2 

. 3 4 

. 6 0 

. . 2 

09 

. 4 8 

33 

. 4 1 

oe 

I I I 

- . 2 1 

- . 1 0 

- . 1 5 

. 1 1 
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. 0 9 

. 1 3 
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- . 2 4 

- . 0 0 

- . 1 6 

. 2 4 

. 2 4 

. 0 2 

- . 2 1 

. 1 0 
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- . 0 5 

- . 1 4 

- . 1 3 

- . 1 5 

- . 1 8 

. 1 6 

- . 2 7 

- . 1 3 

- . 2 3 

- . 0 3 

- . 0 3 

- . 0 7 

- . 2 7 

- . 3 3 

- . 3 8 

- . 3 3 

- . 1 4 

- . 18 

. 0 4 

- . 0 5 

- . 2 2 

- . 0 5 

. 5 6 

• 69 

. 1 0 

. 4 3 

- . 0 1 

. 6 5 

. 2 0 

. 1 8 

- . 14 

. 3 0 

ОТ — 

IV 

. 0 9 

- . 1 6 

- . 1 0 

. 0 2 

- . 0 1 

. 1 5 

- . 0 5 

- . 0 5 

- . 1 5 

- . 0 6 

. 1 1 

- . 3 6 

. 1 0 

. 1 8 

- . 1 1 

. 1 2 

- . 0 4 

- . 1 0 

. 0 4 

- . 3 0 

. 0 6 

. 1 0 

Ш 
. 0 8 

• 34 

• 6 0 

. 5 3 

^ 5 0 
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. 4 9 . 

. 0 1 
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- . 0 8 

- . 1 7 

- . 3 7 

- . 13 

- . 1 7 

- . 4 2 

. 0 4 

- . 5 1 

. 0 4 

- . 0 6 

- . 3 5 

- . 0 3 

. 0 3 

- . 1 4 

. 0 6 

. 0 2 

- . 2 3 

- . 0 7 

05 

V 

- . 0 8 

- . 0 2 

- . 0 6 

- . 3 0 

- . 0 7 

. 0 7 

- . 0 8 

- . 1 5 

- . 3 3 

- . 2 9 

- . 1 3 

. 1 0 

- . 0 8 

- . 0 3 

- . 1 0 

. 1 3 

- . 3 1 

. 1 0 

- . 2 8 

- . 0 8 

- . 1 0 

- . 0 6 

- . 0 5 

. 1 1 

- . 1 0 

. 1 0 

. 2 1 

- . 1 0 

. 2 6 

- . 1 4 

. 2 5 

. 2 7 

• 4 3 

• 37 

. 2 5 

. 5 9 

. 5 4 

. 0 1 

. 1 7 

. 0 3 

. 2 8 

- . 0 6 

. 1 3 

- . 2 0 

- . 0 2 

. 1 4 

. 0 9 

. 0 0 

- . 3 3 

. 0 2 

0 5 
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Intercorrelaties tussen de factoren bij promax scheve 

rotatie bij datagroepen 5 en 1. 

DATAGROEP 5 (N = 185) DATAGROEP 1 (N = 92) 

I II III IV V I II III IV V 

-

. 0 9 

- . 0 9 

- . 0 0 

- . 0 9 

-
- . 0 3 

. 0 4 

- . 0 2 

-
. 0 2 

- . 0 5 

-
.00 -

I 

I I 

I I I 

IV 

V 

-
- . 0 8 

- . 0 5 

. 0 0 

- . 0 9 

-
- . 0 5 

. 0 7 

- . 1 1 

-
- . 0 5 

. 1 4 

-
.07 -

Eenzelfde patroon levert factoranalyse van de mtercorre-

latiematrix van groep 4 op, als we om 5 factoren vragen; zi] 

het dat de systeem 2 factor hier niet erg duidelijk is. Een 

vier-factoren oplossing blijkt hier beter te zijn. Na ortho

gonale rotatie blijken de systeem 1 items hoog positief en 

de systeem 2 items hoog negatief op de eerste factor te la

den (verklaarde variantie 11%), op factor 2 laden de systeem 

3i items hoog (8%), op factor 3 de systeem 4 items (7%) en 

op factor 4 de systeem 3d items (5%). Bij oblique rotatie 

zijn de factonntercorrelaties laag. 

De CST-scores van de groepen 1,2 en 3 

lenen zich minder goed tot factoranalyse,vanwege de gekozen 

antwoordprocedure.De gedwongen verdeling van de antwoord

mogelijkheden zal waarschijnlijk hogere absolute intentem-

correlaties oproepen en wellicnt ook een meer polaire ver-

derling van de items op de factoren in de hand werken. Nu 

is echter het aantal items groot genoeg om aan de verkregen 

factorsstructuur enige waarde te hechten (Kerlinger, 1969, 

594). Met enige voorzichtigheid is het vergelijken van de 

aldus verkregen uitkomst met die van groep 4 en 5 de moeite 

waard. De geroteerde factormatrix van groep 1 staat in ta-
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bel 2. Uitgevoerd is principale componentenanalyse met 5 

factoren. De factorstructuur is hier veel minder mooi. De 

eerste factor is polair: systeem 1 tegenover systeem 2. Op 

de tweede factor staan systeem 4, 3i en 3d items tegenover 

systeem 1 en 2 items. Op de derde factor systeem 4 tegenover 

systeem 3i items. Op de vierde factor 3 d tegenover 3i en 

op de vijfde enkele 3i items. Een dnefactoroplossing blijkt 

beter interpreteerbaar te zijn: de eerste factor is systeem 

I polair tegenover systeem 2, de tweede factor bestaat uit 

II systeem 4 en 3d items polair tegenover 7 systeem 1, 2 en 

3i items, de derde factor uit systeem 3i polair tegenover 

3d (resp. 9, 8 en 6% verklaarde vanantie) . Overigens zijn 

bij beide oplossingen de factoren nauwelijks geïntercorre-

leerd (tabel 4.3). 

Bij datagroep 2 eenzelfde beeld. De drie-factoroplossing 

geeft een beter interpreteerbare structuur dan de vijf-fac

toroplossing. Bij deze drie factoren staat systeem 1 tegen

over 4, systeem 3i tegenover 3d en vormt systeem 2 een met-

polaire factor (resp. 8, 7 en 5% verklaarde vanantie) . Bij 

oblique rotatie geen substantiële intercorrelaties tussen 

deze drie factoren. 

Bij datagroep 3 is een vier-factorenoplossing het duide

lijkst. Op de eerste factor alleen systeem 1 items, op de 

tweede factor systeem 4 tegenover 3i, op de derde factor al

leen systeem 2 items en op de vierde alleen systeem 3d (resp. 

8, 5, б en 5% verklaarde vanantie) . Bij oblique rotatie 

correleerde factor 1 met factor 3 en 4 (resp. .23 en .15) en 

factor 4 met 3 (resp. .15). 

Bij datagroep 7 is een drie-factorenoplossing het duide

lijkst. Factor 1: systeem 1 tegenover 2. Factor 2: systeem 3i. 

En factor 3: systeem 3d en 4 (beide hoog positief). De per

centages verklaarde vanantie waren hier respectievelijk 11, 

10 en 8%. De factoren bleken ongecorreleerd na oblique rotatie. 



185 

Wat we bl·] de diverse groepen zien is dat de factorstruc

tuur zich steeds conform de systeemindeling manifesteert. 

Weliswaar varieert het accent dat de afzonderlijke systeem-

items krijgen, variëren de verhoudingen tussen de factor

ladingen, wisselen de polariteiten tussen de systemen en de, 

steeds zeer lage, correlaties tussen de factoren. Maar deze 

variaties treden niet buiten de overs van de theoretische 

indeling die aan de items ten grondslag ligt. 

Overzien we deze resultaten, dan kunnen we de volgende 

conclusie trekken. De uitkomsten van de factoranalyses wij

zen niet op een inhoudelijke structurering van de relaties 

tussen de systemen. Er is eveneens geen overtuigende reden 

om aan te nemen dat er sprake is van een combinatie van de 

concreet-abstract dimensie met inhoudelijke overeenkomsten 

tussen de systemen. In dit laatste geval hadden we vier fac

toren moeten vinden, namelijk één polaire factor waarop 

systeem 1 en 4 tegengesteld zouden laden en drie onafhanke

lijke factoren waarop resp. systeem 2, 3i en 3d hoog zou

den laden. Alleen bij datagroep 2 is er sprake van een fac

tor waarop systeem 1 en 4 een polaire relatie bezitten. 

Toch introduceert het feit dat we per datagroep factor

analyses hebben uitgevoerd een onoverzichtelijk element. 

Niet zozeer wat betreft de afwijzing van de inhoudelijke 

hypothese, want daarover scheppen de uitkomsten voldoende 

duidelijkheid. Maar voor de "combinatie"-hypothese was het 

beter qeweest als we per datagroep eenzelfde aantal factoren 

zouden extraheren en dan pas de aard van de factorstructuur 

zouden bekijken. Het meest duidelijk zou een analyse zijn 

waarbij de inhoud van de factoren per datagroep hetzelfde 

is. Als we de eerste vijf datagroepen zouden kunnen samen

voegen en over deze totale groep factoranalyse zouden doen, 

kunnen we onze vraag het duidelijkst beantwoorden. 

Samenvoeging van de onderzoeksgroepen is echter niet 

zonder problemen, omdat de scores op verschillende manieren 

tot stand gekomen z¿jn en omdat de onderzoeksgroepen nogal 
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variëren in homogeniteit. Het is m ieder geval verstandig 

om de mogelijkheid tot samenvoeging apart te bezien voor (a) 

groep 1, 2 en 3 en (b) voor groep 4 en 5. Als binnen (a) en 

(b) een acceptabele mate van gelijkheid m itemgemiddelden 

en item-vanantie/covariantie-matrices aanwezig is, kan sa

menvoeging plaatsvinden. Dit kan worden vastgesteld door 

telkens twee groepen te vergelijken middels discriminant

analyse (Van der Ven, 1973; programma Psylab Multan, Roskam). 

De hierdoor verkregen Barlett-toets geeft de waarschijnlijk

heid aan dat de variantie/covanantie-matrices van beide groe

pen uit dezelfde populatie stammen, "eta" geeft het percen

tage totale vanantie aan dat wordt verklaard door groeps-

verschillen op de dicnminantfunctie, de F-toets geeft aan 

of de groepen (s) verschillen op de discnminantfunctie en 

voorts worden de F- of t-verschillen per item aangegeven (het 

aantal dat significant is). De resultaten van deze verge

lijkingen staan in tabel 4.4. 

Tabel 4.4 

CS.T.-discriminantanalyse op de datagroepen 1, 2, 3 en 4, 5. 

DATAGROEPEN 

1 en 2 

1 en 3 

2 en 3 

4 en 5 

BARLETT-TOETS 

ρ <.05 

ρ <.05 

ρ <.05 

ρ <.05 

ETA 

.70 

52 

.49 

.71 

F-DISCRIM. 

ρ <.05 

ρ <.05 

ρ <.05 

ρ <.05 

SIGN.F-items 

37 

39 

43 (t.) 

25 

Er blijkt uit de groepen niet zomaar mogen worden samen

gevoegd. Nochtans is niet uit te maken of de verschillen tus

sen de groepen voortkomen uit een verschil in betekenis van 

de items voor de afzonderlijke groepen of door verschillen 

in de aantallen representanten per systeem. 

Er is een andere manier om de overeenkomst in de factor

structuur tussen de groepen na te gaan. Deze bestaat eruit 
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dat een hypothetische factormatnx wordt geconstrueerd, be

staande uit vi]f orthogonale factoren, waarbi] op elke fac

tor alleen de items van eenzelfde systeem .50 laden, terwi]! 

de ladingen van de overige items op .00 worden gesteld. De 

(vijf-) factormatrices van de vijf onderzoeksgroepen kunnen 

dan naar deze ideaalmatnx toe worden geroteerd. De mate van 

gelijkenis tussen de groepsmatrices en de ideaalmatnx kan 

worden weergegeven in een stress-maat. (Programma Psylab, 

Rota 03, Roskam en Borgers). De stress-waarden voor de 5 

datagroepen per factor en in totaal staan in tabel 4.5. Vol

gens de criteria die Roskam (1968, 41) aangeeft, zijn deze 

stressmaten "aanvaardbaar", die van groep 3 en 5 zijn (bijna) 

"goed"te noemen. Deze uitkomsten rechtvaardigen het risico 

om de 5 groepen samen te voegen.* 

Tabel 4.5 Stressmaten voor de gelijkenis tussen de factor-

matrices van de afzonderlijke groepen en een 

theoretische ideaal-factormatnx: CST-50. 

DATAGROEPEN 

1 

2 

3 

4 

5 

I 

.22 

.18 

.17 

.21 

.20 

STRESS per 

ii in 

.21 .16 

.14 .17 

.15 .17 

.26 .18 

.13 .13 

factor 

IV 

.21 

.16 

.16 

.18 

.15 

V 

.20 

.23 

.18 

.21 

.16 

STRESS-totaal 

.20 

.18 

.17 

.20 

.16 

* Omdat de score-range per item bij groep 1, 2 en 3 loopt 
van 1 tot en met 4 en bij groep 4 en 5 van 1 tot en met 5 
werden zowel (a) voor de gegeven ranges als (b) voor gecorri
geerde ranges - de scores 3 en 4 van de groepen 1, 2 en 3 
werden omgezet in 4 en 5 - aparte factoranalyses uitgevoerd. 
De beide factormatrices verschilden nauwelijks. Alleen had
den bij de gecorrigeerde ranges de systeem 4 items minder 
hoge factorladingen. We rapporteren de uitkomsten van de 
ongecorrigeerde scores . 
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Op de gegevens van de samengevoegde groepen 1 tot en met 

5 (Ν = 837) werd, alleen voor de CST-50 items, principale 

componentenanalyse uitgevoerd (5 factoren, multipele corre

latie op diagonaal, varimix rotatie). De verkregen factor-

matrix is weergegeven in tabel 4.6. De items van de afzon

derlijke systemen blijken elk op een aparte factor hoog te 

laden. De factoren zijn niet noemenswaard gecorreleerd 

(zie tabel 4.7), op één uitzondering na. 

Tabel 4.7 Intercorrelaties tussen de factoren bij promax 

scheve rotatie bij datagroepen 1 tot en met 5 

samengevoegd. 

DATAGROEPEN 1 t/m 5 

I II III IV V 

_ 

.06 

-.13 

.13 

.13 

-

.00 

.05 

.13 

-

.01 

.03 

-

.20 -

De betrouwbaarheid der subschalen varieert per factor 

en per onderzoeksgroep. Dit blijkt uit de betrouwbaarheids-

coëfficiënten (alpha) die worden verkregen indien de items 

van eenzelfde conceptuele systeem bij alpha-clusteranalyse 

(programma Psylab, Aster 01, De Graauw en Burgmans) worden 

opgegeven als afzonderlijk "pivot" (zie tabel 4.8). 

Tabel 4.8 Betrouwbaarheidscoéfficiënten van de 5 systeem-

subschalen (CST) 

DATAGROEP 

1 

5 

1 t/m 5 

CST-50 systemen 

1 2 3i 3d 4 

.82 .61 .66 .48 .64 

.92 .67 .77 .72 .56 

.90 .70 .72 .73 .69 
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Tabe] 4 6 GeroUi-rde f K t o i r i d L n x van de datat j rotpen 1 t o t en met S F m c i p d l c componenten ana

l y s e , "iin-max S f a c t o r e n , i r u l t i p c l e c o r r e l a t i e s op tie d i i q o n a a l , v i r i m i x r o t a t i e 

P^T.^ROL^LN 1 t/T 5 M = Θ371 

13 

19 

37 

43 

4B 

150/ 
X Ί 

24 

27 

32 

34 

44 

12 

17 

22 

26 

29 

33 

38 

42 

14 

20 

21 

23 

30 

36 

егк 1 n r Je 

v t .n a i t ie 

I 

-*1 
58 

_7J> 

75 

81 

71 

70 

67 

67 

67 

04 

02 

- 09 

06 

- 31 

- 06 

- 02 

02 

12 

- 11 

03 

06 

10 

- 01 

12 

22 

18 

33 

- 05 

35 

03 

02 

- 16 

- 02 

- 10 

- 16 

- 10 

11 

10 

25 

22 

17 

- 12 

- 07 

- 33 

8 

- 02 

03 

C3 

- C 9 

1 l 

I 

03 

- 11 

- 0э 

03 

06 

- 06 

- 04 

07 

- 11 

07 

41 

42 

51 

33 

46 

33 

33 

49 

52 

Зэ 

04 

- 13 

00 

- 03 

04 

12 

12 

2C 

08 

04 

- 13 

11 

10 

- 07 

14 

- 08 

08 

25 

10 

JO 

12 

09 

- 18 

- 01 

С 

11 

13 

- 03 

07 

13 
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Tabel 4.9 Gemiddelde intercorrelaties van de CST-50 items 

per subschaal 

DATAGROEP 

1 

5 

1 t/m 5 

CST-50 systemen 

1 2 3i 3d 4 

.32 .15 .16 .08 .15 

.52 .17 .26 .20 .12 

.49 .20 .21 .21 .18 

Bi] onderzoeksgroep 1 blijkt systeem 3d zwak te zijn, de 

items correleren gemiddeld slechts .08 (Pearson product mo

ment correlatie) en de betrouwbaarheid is .48. Maar bij groep 

5 is de betrouwbaarheid van 3d uitstekend, hier is echter sys

teem 4 onvoldoende, met een gemiddelde intercorrelatie van 

.12. De betrouwbaarheid van alle subschalen blijkt acceptabel 

te zijn, uitgezonderd dus bij 3d van groep 1 en systeem 4 van 

groep 5. De gegevens van groep 5 zijn overigens belangrijker 

dan die van groep 1, omdat niet duidelijk is in hoeverre de 

intercorrelaties bij groep 1 door de antwoordmetnode zijn be

ïnvloed. Bij de samengevoegde groepen 1 tot en met 5 blijken 

alle betrouwbaarheidscoëfficiënten goed te zijn. De intercor

relaties van de systeem 1 items zijn .49 en die van de overige 

systeem-items rond .20. Dit betekent dat het gerechtvaardigd 

is de CST-50 te gebruiken als een geheel van 5 afzonderlijke 

subschalen, elk ervan verwijzend naar een van de door Harvey 

(1961)onderscheiden conceptuele systemen. 

Het betekent ook dat we onze vragen duidelijker dan voor

heen kunnen beantwoorden. De vijf subschalen zijn zo goed als 

onafhankelijk. Ze vormen geen concreet-abstract dimensie, heb

ben geen inhoudelijke relaties en vertonen ook geen systeem 

van samenhangen dat verwijst naar een combinatie van struc

turele en inhoudelijke relaties. Harvey's hypothese van een 

kwantitatieve concreet-abstract dimensie komt hiermee te ver

vallen, als we tenminste aannemen dat de vijf subschalen de 
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5 door Harvey onderscheiden conceptuele systemen goed in

diceren. Of dit het geval is komt verderop aan de orde. 

Daar zal blijken dat dit naar alle waarschijnlijkheid wel 

zo is. 

We vinden dus vijf onafnankelijke typen van conceptu

eel ordenen, elk verwijzend naar een typische wijze van 

waarneming en evaluatie van de sociale en interpersoonlijke 

"realiteit". De manier waarop Harvey deze typen heeft onder

scheiden en omschreven kan zonder meer zijn betekenis blij

ven behouden. Ook is er geen reden om te stellen dat deze 

typen van conceptueel functioneren niet zouden verschillen 

in de mate van concreetheid of abstractheid. Men kan er van

uit blijven gaan dat bijvoorbeeld systeem 1 "concreter" is 

dan systeem 4. Wat echter niet meer mogelijk is, is concreet 

en abstract als wederzijds uitsluitend op te vatten. Uit de 

uitkomsten blijkt namelijk dat iemand zowel systeem 1 als 

systeem 4 kenmerken gelijktijdig kan bezitten, algemener ge

zegd dat alle combinaties van aan- en afwezigheid van de 5 

conceptuele systemen kunnen voorkomen. Dit verwijst eerder 

naar een concreet-abstract interpretatie zoals Goldstein en 

Scheerer die gaven, namelijk een alternerende en wederzijds 

niet uitsluitende combinatie van twee kwalitatief verschil

lende houdingen. In hoofdstuk twee kwamen we tot de conclu

sie dat naar alle waarschijnlijkheid de concrete persoon m 

bepaalde mate ook abstract kan functioneren en dat de ab

stracte persoon in ieder geval ook concreet kan functioneren. 

Het is natuurlijk wel mogelijk dat personen verschillen in 

de mate waarin een van beide conceptualisenngswijzen op be

paalde domeinen overheerst. We mogen ook aannemen dat de oor

deelsvorming bij beide vormen van conceptualiseren op een ver

schillende wijze tot stand komt (meer analoog of meer digi

taal) . Het is dus zinvol om vanuit deze concepties verder 

te werken met de verkregen CST-50. Vooreerst moeten we dan 

nagaan of de vijf conceptuele systemen die we hebben kunnen 

onderscheiden ook in andere opzichten dan in de gehanteerde 

uitspraken is aangegeven,overeenkomen met de kenmerken die 
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Harvey aan de representanten van deze systemen toeschrijft. 

Vervolgens zullen we een methode moeten vinden om vast te 

stellen of de concrete systemen meer worden gekenmerkt door 

een analoge wijze van oordeelsvorming en differentiatie en 

de abstracte systemen meer door een digitale wijze van oor

deelsvorming en differentiatie. 

Deze beide punten komen aan de orde m de paragraaf 

over de constructvalidenng van de CST-50. Deze construct-

validenng betreft dus de 5 afzonderlijke conceptuele sys

temen zoals we die hebben gevonden. Voor additionele con-

structvaliderende kenmerken van de systemen gaan we te rade 

bij Harvey. 

Er is echter nog één probleem dat volledigheidshalve 

ter sprake moet komen. De CST-50 is zo opgebouwd dat elk 

conceptueel systeem door één specifieke groep uitspraken 

wordt geïndiceerd. We beschouwen op grond van onze uitkomst

en elke groep uitspraken als een onafhankelijke subschaal. 

De mate waarin een persoon de kenmerken van een van de vijf 

systemen bezit, kunnen we aangeven door middel van een som

score van de tot eenzelfde systeem (factor) behorende uit

spraken. Een dergelijke somscore kan op meerdere manieren 

worden berekend. Hier zullen we een keuze moeten maken. 

Dit komt in de volgende paragraaf ter sprake. 

Tot op dit punt hebben we twee concepties uit Harvey's 

theorie gehanteerd om onze CST-gegevens te benaderen, name

lijk de "kwantitatieve concreet-abstract dimensie" en de 

"inhoudelijk gelijkenis" variant. Maar er is nog een derde 

manier om de CST-gegevens te ordenen. Harvey noemt deze con

ceptie, maar blijft er erg vaag over. Hij zegt namelijk dat 

onder bepaalde condities bijvoorbeeld systeem 1 personen 

in bepaalde mate systeem 2, 3 of 4 concepten kunnen hanteren 

(1961, 135). Een dergelijke uitspraak is, afhankelijk van 

de systeem-combinaties die Harvey denkbaar acht, minstens 

ten dele verenigbaar met een grote mate van onafhankelijk

heid tussen de systemen zoals wij die operationaliseerden. 
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Als Harvey een wederzijds uitsluitend geheel van mogelijke 

combinaties van conceptuele systeem-kenmerken voor elk van 

de 4 systemen kan geven, dan zullen we deze "systeem-toewij-

zingsregel" moeten hanteren, naast de subschaalscores van de 

5 gevonden CST-factoren. 

4.2.3. Systeemtoewijzing middels de CST-50 

Het is voor het nagaan van de samenhang tussen de CST-sub-

schalen en andere tests niet persé noodzakelijk om tot een 

systeem-toewijzing van de personen te komen, want de gegeven 

testscores kunnen met elk van de subschaalscores worden ge

correleerd. Een dergelijke werkwijze impliceert dat een sub-

schaalscore betekenis heeft los van de context van de scores 

op de overige subschalen. De gerapporteerde factoroplossing 

van vijf orthogonale factoren rechtvaardigt een dergelijke 

interpretatie. De vraag is of we hier moeten uitgaan van (1) 

de ruwe somscores per subschaal, (2) van "gebogen" somsco

res, waarbij de items die hoger op de betreffende subschaal-

factor laden ook meer gewicht krijgen in de somscore, of (3) 

van gestandaardiseerde subschaalscores, bijvoorbeeld van de 

grootste positieve afwijking van net onderzoeksgroepgemid

delde, uitgedrukt in termen van de standaarddeviatie van de 

onderzoeksgroep (z-waarde). Benadering (2) corrigeert bena

dering (1) door te letten op de mate van homogeniteit van 

de items. Benadering ( 3 ) , uitgaande van (1) of (2) corrigeert 

de te verwachten overrepresentatie van systeem 4 en onder

representatie van systeem 2, die blijkt uit de gemiadelden 

van de betreffende items en die welhaast inherent lijkt aan 

de CST-operationalisenng. Nadeel van methode (3) is dat de 

systeem-critena "zwevend" worden, de band met de oorspronke

lijke antwoorden is verbroken, omdat net groepsgemiddelde 

geldt als criterium. 

Benadering (2) heeft als voordeel boven (1) dat zowel 

wordt gelet op de item-homogeniteit als op de verdeling van 

de subschaalscores in de onderzoeksgroep. 
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Praktisch lijkt ons benadering (2) het meest verantwoord. 

Voor de weging zullen we de factorladingen van de vijf fac

toren gebruiken die zijn weergegeven in tabel 4.6. 

Nu moeten we terugkomen op de opmerkingen van Harvey die 

verenigbaar zijn met onze factoranalyse uitkomsten, omdat 

ze een aantal regels impliceren over de systeemcombinaties 

die bij één gegeven conceptueel systeem kunnen voorkomen. 

We moeten vooraf zeggen dat deze interpretatie van de rela

tie tussen de vier (of vijf) conceptuele systemen niet toets

baar is op grond van de CST-50 gegevens die wij bezitten. 

Wij zijn er van uitgegaan dat elke subschaal alle kenmerken 

van een afzonderlijk conceptueel systeem omvat. Harvey 

maakt echter binnen een gegeven systeem een onderscheid tus

sen gefixeerde systeemvormen en systeemvormen die transitio-

neel zijn. De transitionele vormen dragen al elementen van 

andere systemen in zich, omdat de persoon aan het leren is 

zich nieuwe vormen van conceptueel functioneren eigen te 

maken. Welke elementen van de andere systemen al een rol kun

nen spelen hangt af van de aanwezige opvoedings- of omge

vingscontrole (Harvey, 1961, 175). Als bijvoorbeeld de op

voedings- of omgevingscontrole "informationeel-interdepen-

dent" is (leidend tot systeem 4 gedrag), maar de conceptuele 

differentiatie zien nog m het eerste stadium bevindt, dan 

liggen er mogelijk binnen het systeem 1 functioneren reeds 

systeem 4 elementen. De combinaties die volgens Harvey, af

hankelijk van het type controle kunnen voorkomen, hebben we 

samengevat in schema 4.1. 

In dit schema geeft een 1 aan dat de kenmerken van een 

bepaald systeem aanwezig ¿ijn en een 0 dat ze afwezig zijn. 

De volgorde van nullen en enen is steeds 1, 2, 3i, 3d, 4. 

Zo zien we dat een systeem 1 bij beschermende interdependente 

controle zowel systeem 2, 3i als За kenmerken kan bezitten. 

Vanuit deze optiek kunnen we de CST-50 subschalen bezien als 

polaire combinaties: 1 met 2, 2 met 3i, 3i met 3d, en 3d met 4. 
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Schema 4.1. Systeempatronen volgens de conditioneel-polaire 

regel (Harvey et al, 1961, 8Θ en 135); patroon-

indeling. 

Conceptueel 
systeem of 
niveau 

1 

2 

3 

4 

Opvoedingsmethode of omgevingscontrole 

Betrouwbaar 
unilateraal 

10000 

Onbetrouwbaar 
unilateraal 

11000 

01000 

Beschermend 
interdependent 

11100 
11010 
11110 

01100 

oioio 

10110 
10010 
10100 

Informationeel 
interdependent 

11001 
11011 

oiooi 

01101 
01011 
oiiii 

00100 
00010 
00110 

00001 
00101 
00011 
00111 

Deze polen moeten successief worden gedifferentieerd en ge

ïntegreerd om de totale conceptuele ontwikkeling te doorlo

pen. Zo kan bij dominantie van een gegeven systeem de voor

afgaande of komende pool zowel worden afgewezen als worden 

geaccepteerd, beide varianten geven alleen verschillen in 

ontwikkelingsstadium aan. (Harvey et al, 1961, 88). 

De reden waarom we deze benadering noemen ligt voornamelijk 

in het feit dat we onze laatste momenten van twijfel bij 

het afwijzen van Harvey's kwantitatieve concreet-abstract 

interpretatie niet willen onderdrukken. Maar deze twijfel is 

hiermee ook niet op te lossen. Er is namelijk geen enkele 

manier om uit te maken of de systemen 1, 2, 3 en 4, die 

worden verkregen door volgens deze zuiver theoretische 

"patroonregels" combinaties van subschaalscores samen te voe

gen, tezamen een kwantitatief concreet-abstract continuum 
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vormen. Ons inziens zijn deze door Harvey genoemde combina

ties eigenlijk dan ook in strijd met zijn opvattingen over 

een concreet-abstract continuum. De enige mogelijkheid die 

ons open is om een uitspraak te doen over de zinvolheid om 

de systemen op te vatten als combinaties van CST-subschaal-

scores, ligt in het parallel hanteren van de patroonindeling 

naast de gewogen subschaalscores. We kunnen dan nagaan of 

de kenmerken van systeem 1, 2, 3 en 4 representanten even

zeer terug te vinden zijn indien we de (gewogen) subschaal

scores als systeem-indicator gebruiken als wanneer we de pa

troonindeling als systeem-indicator hanteren. Een toetsing 

van beide soorten indicatoren behelst dit niet. Ten eerste 

omdat alleen met de subschaalscore-indicator correlatie-ana

lyses uitgevoerd kunnen worden, bij de patroonindeling kun

nen alleen gemiddelden worden vergeleken. Ten tweede omdat 

er geen criteria zijn om beide indicatie-methoden te verge

lijken op het enige punt waarop ze van belang zijn, namelijk 

of de patroonindeling impliceert dat er toch sprake kan zijn 

van een concreet-abstract continuum. We zullen volstaan met 

een exploratie van de zinvolheid waarmee beide criteria een 

indeling van (externe) systeemkenmerken mogelijk maken. Bij 

de constructvalidenng geven we dus steeds twee typen uit

komsten: (1) correlaties tussen bepaalde testscores en de 

gewogen somscores van de CST-50 subschalen (g.s. CST) en (2) 

gemiddelden van dezelfde testscores bij de CST-patroon sys

temen . 

We kunnen op dit punt wel nagaan in hoeverre de subschaal

scores (hoogste ruwe somscore, hoogste gewogen somscore en 

hoogste z-afwijking) en de patroonindeling equivalente pro

centuele verdelingen van de systemen opleveren. In tabel 

4.10 staat deze vergelijking voor de gegevens van datagroep 1. 

Ook is het mogelijk om aan te geven in hoeverre de hoogste 

subsysteemscores (gewogen somscores en Z-waarde afwijkingen) 

overeenkomen met de patroonindeling. Voor datagroep 1 staat 

dit in tabel 4.11. 
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Tabel 4.10 Systeemindeling van datagroep 1 (N = 92) op 

grond van vier criteria 

Toewijzingscriterium 

absoluut patroon 

gss patroon 

hoogste gss 

hoogste Z-afwijking 

Dominant systeem in procenten 

1 

6,5 

45,7 

25 

47,8 

2 

1,1 

10,9 

0 

17,4 

3i 3d 

9,8 

16,3 

1,1 

5,4 

17,4 

10,9 

4 

51,1 

4,3 

56,5 

18,5 

NIET 

31,5 

22,8 

N 

92 

92 

92 

92 

Tabel 4.11 De hoogste subsysteemscore (gss en z-waarde) van 

personen volgens gss-patroon ingedeeld in de sys

temen (datagroep 1) 

GSS 1 

PATROON 2 

SYSTEEM 3 

4 

1 

20 

0 

3 

0 

HOOGSTE 

2 

0 

0 

0 

0 

3i 

0 

0 

1 

0 

GSS 

3d 

8 

1 

6 

0 

4 

14 

9 

5 

4 

1 

2 

3 

4 

HOOGSTE 

1 

28 

0 

9 

0 

2 

8 

4 

1 

0 

POS.Ζ-WAARDE 

3i 

0 

1 

2 

1 

3d 

2 

2 

3 

1 

4 

4 

3 

0 

2 

Het patroon van nullen en enen dat nodig is voor de patroon

indeling kan op twee manieren worden berekend, (a) door de 

subschaalscores (CST) te dichotomiseren op het "theoretische" 

schaalmidden (absoluut patroon) of (b) door de gewogen sub

schaalscores te dichotomiseren op de onderzoeksgroepmediaan. 

In tabel 4.10 staat de procentuele systeemverdeling voor 

beide methodes. Om dezelfde reden als bij de CST-subschaal-

scores prefereren we de gewogen somscore patroonindeling. In 

het navolgende zullen we daarom alleen de gss-patrooninde-

ling hanteren. 

Uit tabel 4.11 blijkt dat de procedures van afzonderlijke 
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subschaalscores en patroonscores nogal uiteenlopende resul

taten opleveren. Toch wijken maar in 3 van de acht gevallen 

de hoogste frequenties van afzonderlijke scores af van het 

gss*-patroon. Het hanteren van de hoogste gss-score geeft, 

vergeleken met het patroon eerder een te abstracte inschat

ting van het conceptuele systeem. Hantering van de hoogste 

positieve z-waarde doet de concrete gss-patroon abstracter 

en de abstracte concreter indelen. De hantering van het gss-

patroon geeft een procentuele systeem-verdeling die het 

meest overeenkomt met de resultaten die Harvey meestal vond 

(vergelijk tabel 3.1, hoofdstuk 3). 

De procentuele verdelingen van de systemen, berekend op 

grond van het gss-patroon, variëren over de onderzoeksgroe

pen (zie tabel 4.12). 

Tabel 4.12 Systeemindeling bij datagroepen 1 tot en met 5 

op grond van gss-patroon. 

DATAGROEP 

1 

2 

3 

4 

5 

1 t/m 5 

Systeemtoewij 

1 

45,7 

10,1 

13,4 

11,9 

37,8 

21,3 

2 

10,9 

44,3 

23,5 

34,4 

18,9 

22,9 

zing gss-patroon in % 

3 

16,3 

14,0 

24,4 

16,4 

13,0 

22,6 

4 

4,3 

20,3 

16,1 

11,9 

4,3 

11,9 

NIET 

22,8 

11,3 

22,6 

25,6 

25,9 

21,3 

N 

92 

158 

336 

67 

185 

847 

Bij de Nijmeegse beroepsbevolking domineert systeem 1 (groep 

1 en 5). Bij de dienstweigeraars domineert systeem 2 (groep 

2). Bij de studenten domineert systeem 2 (minder dan bij de 

dienstweigeraars) en systeem 3. Overigens komt het hoogste 

percentage systeem 4 niet voor bij de studentengroepen (3 en 

gewogen systeem-somscore 
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4 ) , maar bij de dienstweigeraars. 

4.3. Begripsvaliditeit van de CST-50 

In deze paragraaf geven we eerst enige opmerkingen over 

de "soortgenoot validiteit" van de CST-50. Vervolgens wer

ken we een systeem van voorspellingen over de relatie tussen 

abstractheid en manifeste angst, neurotische labiliteit, het 

geven van sociaal wenselijke oordelen en het differentiëren 

tussen personen uit. Aan de hand van deze voorspellingen kan 

de "construct'^validiteit nader worden getoetst. 

4.3.1. De congruente validiteit van de CST-50 

Bij datagroep 1 hebben we naast de CST ook de TIB en 

een meerkeuze-test voor de meting van conceptueel functio

neren afgenomen. Deze meerkeuze-test bestond uit zes uit

spraken met elk vier antwoordmogelijkheden, die typerend 

zouden moeten zijn voor de vier systemen (zie bijlage 2) . 

Bij elk van de antwoorden werd de personen bovendien ge

vraagd aan te geven hoe zeker zij van hun antwoord waren en 

of zij meenden dat de meeste mensen zo zouden antwoorden 

(zowel "zekerheid" als "consensus" konden met "ja" of "nee" 

worden beantwoord). 

Omdat afname van de TIB bij onderzoeksgroep 1 geen 

bruikbare antwoorden opleverde, bleef als enige "soortgenoot" 

(De Groot, 1961, 275; Drenth, 1966, 199) deze meerkeuze-

test (CSK) over om de relatie met de CST na te gaan. 

ledere persoon (n = 48) kreeg 4 CSK-scores door optel

ling van het aantal gekozen antwoorden van eenzelfde sys

teem-alternatief. Deze CSK-scores werden gecorreleerd (pro

duct-moment) met de gewogen CST-somscores. De zekerheids-

en consensusscores werden zowel met de CSK als met de gss-

CST scores gecorreleerd. 

Bij een goede soortgenoot-validiteit zou elk CSK-sub-

systeem het hoogste moeten correleren met het overeenkomstige 
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CST-subsysteem. De zekerheid van het antwoord zou hoger moe

ten correleren met systeem 1 dan met systeem 3 en 4, een 

dergelijk verband vonden namelijk Ware en Harvey (1967) . In 

het algemeen zal de zekerheid van oordelen bij concrete per

sonen groter zijn dan bij abstracte personen en dus ook op

gaan voor systeem 2 personen. Ware en Harvey onderzochten 

echter alleen de systeem 1 en 4 met betrekking tot dit ken

merk, zodat alleen voor deze twee systemen een duidelijke ver

wachting mag gelden (zie 3.5.1b). De veronderstelde consen

sus over het antwoord zal waarschijnlijk met systeem 3 hoger 

correleren dan met de overige systemen. Systeem 3 is namelijk 

geneigd te conformeren aan meningen van gelijken (Harvey, et 

al, 1961, 227), een kenmerk dat in onderzoek van Harvey 

(1964) werd bevestigd. We mogen dan ook aannemen dat de sys

teem 3 personen sterker dan de anderen zullen menen een alge

meen gedeelde opinie weer te geven. De uitkomsten blijken 

deze verwachtingen maar ten dele te bevestigen, zoals blijkt 

uit tabel 4.13. 

Tabel 4.13 Pearson product-moment correlaties tussen gs-CST 

en somscores op de Conceptuele Systeem Keuze test 

(CSK) en tussen de gs-CST en CSK-systemen en ver

wachte antwoordconsensus en zekerheid van het 

antwoord (CSK-items). N = 48 

Somscores 

CSK-systemen 

1 

2 

3 

4 

CSK-zekerheid 

CSK-consensus 

Gewogen somscores CST-systemen 

1 

.39* 

-.05 

.12 

-.32* 

.34* 

.18 

2 

-.08 

.06 

.35* 

-.26 

.04 

-.26 

3i 

.06 

.15 

.17 

-.23 

.05 

.09 

3d 

-.05 

-.06 

-.25 

.26 

-.17 

-.26 

4 

-.35* 

-.03 

-.30* 

.48* 

CSK-zeker

heid 

.93* 

.80* 

.93* 

.84* 

CSK-consen 

sus 

.50* 

.34* 

.60* 

.44* 

1 
•28* ' *=significant <.05 
.15 1 
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De correlaties tussen CSK en CST systeem 1 en systeem 4 zijn, 

zowel tussen de tests als tussen beide systemen, zoals werd 

verwacht (en significant, ρ <.05). De overige correlaties 

zijn niet significant, behalve die tussen CSK-systeem 3 en 

CST-systeem 2. Van de niet significante correlaties gaan 

alleen die tussen CSK systeem 3 en CST systeem 3i in de ver

wachte richting. De soortgenoot validiteit is dus alleen 

voor systeem 1 en 4 voldoende aangetoond. 

De correlaties tussen CSK en CST enerzijds en de zeker

heid van de (CSK) antwoordkeuze zijn hoger positief voor 

systeem 1 dan voor systeem 4 (alle vier de correlaties zijn 

significant). Dit komt overeen met de verwachting. Maar de 

verschillen zijn niet groot en de discrepantie tussen de cor

relaties met de CSK en die met de CST is opvallend. Voorts 

is de correlatie tussen CSK systeem 3 en "zekerheid" even 

hoog als die tussen CSK systeem 1 en zekerheid. Voor consen

sus geldt hetzelfde patroon en dus dezelfde conclusie. Het 

ontbreken van goede correlaties tussen zowel "zekerheid" als 

"consensus" en de CSTsystemen 2, 3i en 3d is wellicht een 

effekt van het ontbreken van soortgenoot validiteit tussen 

CSK en CST bij deze systemen. 

4.3.2. De construct-validiteit van de CST-50 

We zullen de mate van constructvaliditeit van de CST-50 

op twee verschillende manieren proberen te achterhalen. 

De eerste benadering zal gebaseerd zijn op de keuze van 

enkele valide tests, die variabelen meten waarvan de diffe

rentiële samenhang met de vijf stadia van conceptueel func

tioneren te voorspellen valt (angst, sociaal wenselijk oorde

len en neuroticisme). De te verwachten relaties tussen de sco

res op deze tests en de CST-50 zullen voornamelijk op grond * 

van de meer innoudelijk kenmerken van de conceptuele systemen 

worden oeredeneerd. 

Bij de tweede benadering proberen we een operationali

sering van geuit vermogen tot abstraneren te vinden. De re

latie tussen aostractievermogen en conceptueel functioneren 



202 

(CST) kan dan nader worden getoetst. Hier ligt het accent 

dus vooral op de meer structurele kenmerken van de concep

tuele systemen (cognitieve complexiteit). We geven eerst 

een kort overzicht van de relaties, die we tussen de vijf 

soorten van conceptueel functioneren en vier variabelen die 

we hier genoemd hebben, verwachten te vinden. In de navol

gende paragrafen werken we de relaties per variabele uit

voerig uit. 

Harvey relateert angst op de eerste plaats aan depres

siviteit (1961, 301). Als een vorm van overdreven incompe

tentie is depressiviteit kenmerkend voor het indirecte sys

teem 3 functioneren (1961, 302). In het directe systeem 3 

functioneren wordt het bedreigende verlies van sociale con

tacten eerder ontkend (1961, 305) . Hierop baseren we de 

verwachting dat systeem 3i hoge angst-correlaties heeft, 

maar systeem 3d m e t (1961, 278). Systeem 2 zal angstig re

ageren bij specifieke taakopdrachten (Harvey et al, 1961, 225), 

maar niet m het algemeen. De autonomie van systeem 4 (Har

vey, 1964, 1966 b) en zijn positieve zelfconcept (Harvey 

1963 a) geven hem het vermogen adequaat met angst om te 

gaan (Harvey et al, 1961, 275; Miller en Harvey, 1973). Bxj 

systeem 2 en 4 verwachten we daarom nulcorrelaties met angst; 

mogelijk is de correlatie met systeem 2 minder laag dan 

met systeem 4, omdat het systeem 2 conceptueel functioneren 

niet altijd op een afdoende wijze als defensiesysteem tegen 

bedreigende externe controle hoeft te werken (Harvey et al, 

1961, 275). Systeem 1 zal sterke defensiemechanismen tegen 

angst hebben ontwikkeld (Harvey et al, 1961, 287), maar deze 

hoeven niet altijd volledig effect te sorteren, zodat er 

een nul- of licht positieve samenhang tussen systeem 1 en 

angst kan bestaan. 

Sociaal wenselijk oordelen zal vooral optreden bij de 

systemen waarbij de verankering van het oordeelsproces sterk 

extern aan de persoon is. Systeem 2 personen zullen zich ver

zetten tegen autoriteiten en gangbare sociale normen (Harvey 

et al, 1961, 178; Harvey 1964; Adams en Heslin, 1966), sys-
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teem 4 personen zullen zich onafhankelijk opstellen (Harvey 

et al, 1961, 195; Harvey 1964, 1966 b) . Systeem 1 en 3d zul

len echter wel de gangbare normen over respectievelijk ge

zag, fatsoen, gehoorzaamheid, e.d. (systeem 1; Harvey et al, 

1961, 173; Adams, Harvey en Heslin, 1966) en over interper

soonlijke hulp, vriendelijkheid, respect, etc. (systeem 3d; 

Harvey et al, 1961, 185; Harvey, 1964) in grote mate onder

schrijven. In dit opzicht zullen zij zich dus sterker aan 

datgene wat sociaal wenselijk wordt geacht conformeren (Har

vey, 1964; Harvey en Beverly, 1961), dan systeem 2 en 4 per

sonen. De indirecte systeem 3 personen zullen hun neiging 

tot zelfdevaluatie niet kunnen verenigen met het geven van 

sociaal wenselijke oordelen (Harvey et al, 1961, 189). We 

verwachten om deze reden (hoog) positieve correlaties van 

systeem 1 en systeem 3 met sociaal wenselijk oordelen. Sys

teem 2 en 3i zullen negatieve correlaties moeten hebben en 

systeem 4 waarschijnlijk nulcorrelaties. 

De samenhangen tussen neurotische labiliteit en concep

tueel functioneren worden door Harvey et al (1961, 281) zeer 

expliciet geschetst. Neurotisch gedrag is namelijk kenmer

kend voor systemen in overgang. Bij transitionele systemen 

bestaat er een conflict tussen het bestaande systeem en de 

nieuw te leren functionenngswijzen van het volgende sys

teem. Deze vorm van indirect functioneren heeft zijn paral

lel in omgevingsspecifieke inhibities van de normale wijze 

van conceptueel functioneren (Harvey et al, 1961, 283). 

Beide vormen van indirect functioneren leiden tot systeem

specifieke vormen van psychopathologische reacties, bij sys

teem 1 tot obsessief compulsieve reacties, bij systeem 2 tot 

hysterische reacties en bij systeem 3 tot angstneurosen 

(Harvey et al, 1961, 283). Aangezien we alleen bij systeem 

3 de directe en indirecte variant hebben onderscheiden, moe

ten we verwachten dat er positieve correlaties optreden tus

sen systeem 3i en neuroticisme en negatieve tussen systeem 3d 

en neuroticisme. De correlaties met de overige systemen zou

den nul moeten zijn. Echter de meer concrete systemen vormen 
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zelf reeds een specifieke defensie tegen bedreigende reali-

teitsaspecten. De mogelijkheid bestaat daarom dat bij sys

teem 1 en 2 positieve correlaties worden gevonden met meer 

somatisch-neurotische reacties (Harvey et al, 1961, 310, 

zijn over deze laatste relatie niet erg expliciet). 

Over de samenhang tussen de diverse typen van conceptu

eel functioneren en differentiatie, als maat voor cognitieve 

complexiteit,kunnen we kort zijn. In hoofdstuk 2 hebben we 

twee vormen van cognitieve complexiteit onderscheiden, na

melijk concrete differentiatie (analoog) en abstracte dif

ferentiatie (digitaal). Volgens Harvey's opvattingen zouden 

de systeem 3 en 4 gekenmerkt moeten worden door grotere 

complexiteit in het cognitief functioneren, waarbij diffe

rentiatie een van de complexiteitskenmerken is (Harvey et al, 

1961, 77, 78; Harvey en Wyer, 1968). Ons inziens zou men moe

ten verwachten dat systeem 3 en vooral systeem 4 zich van de 

eerste twee systemen alleen onderscheiden door een hogere 

mate van abstracte differentiatie, maar niet noodzakelijk in 

de mate van concrete differentiatie, dus ook niet in de mate 

van cognitieve complexiteit in algemene zin. 

We vatten de hypothesen omtrent de te verwachten rela

ties tussen conceptueel functioneren en de vier genoemde ken

merken samen in schema 4.2. 

Schema 4.2. Hypothesen omtrent de samenhangen tussen de vijf 
typen van conceptueel functioneren en angst, so
ciaal wenselijk oordelen, neuroticisme en ab
stracte differentiatie 
(0 = nul, - = negatief, + = is positief) 

Hypothetische 

samenhangen met: 

1. manifest angst 

2. sociaal wense

lijk oordelen 

3a neurotiscne la

biliteit 

b neurotisch so

matische ver

schijnselen 

4. abstracte dif

ferentiatie 

Conceptuele systemen 

1 

0/ + 

+ 

0 

+ 

0 

2 

0 

0/-

+ 

0 

3i 

+ 

+ 

0/ + 

3d 

0 

+ 

0/ + 

4 

ΟΖ

Ο 

0 

+ 
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4.3.2.1. De relatie tussen conceptueel functioneren en 

angst, sociaal wenselijk oordelen en neuroticisme 

Over de keuze van de (test)variabelen het navolgende. 

Een veelheid van psychologische variabelen zou op een zin

volle wijze met conceptueel functioneren in verband kunnen 

worden gebracht. Te denken valt aan empathie (Hogan, 1969), 

autoritarisme (Adorno et al, 1950), dogmatisme (Rokeach, 

I960), vervreemding (Nettler, 1957; Seeman, 1959; Propper en 

Clark, 1970), prestatiemotivatie (Hermans, 1967), intelli

gentie, zelf-actualisenng (Van der Lans, 1975), neuroticis

me (Wilde, 1963) etc. 

We selecteerden eerst de variabelen waarvoor in het ne-

derlandse taalgebied betrouwbare en valide tests aanwezig wa

ren. Vervolgens gingen we na bij welke van deze tests voor min

stens twee conceptuele systemen verschillende relaties waren 

te beredeneren. 

De F-schaal bijvoorbeeld (Weima, 1963) verviel om de 

eerste reden (Hendrikx, 1971) en omdat systeem 1 uitspraken 

en F-items gelijkenis vertonen. Intelligentie en prestatie

motivatie vervielen bijvoorbeeld, omdat het moeilijk was re

laties met de CST te voorspellen, zo resulteerden angst, 

sociale wenselijkheid en neuroticisme. 

4.3.2.2. angst 

Fisher (1970, 26-113) onderscheidt als belangrijke the

orieën over angst die van de psychoanalyse (Freud, Sullivan, 

Jacobson, Brown en Schachtel), van de leertheorie (Eysenck) 

en van de existentialisten (Sartre en Goldstein). Deze the

orieën verschillen vooral in de oorzaken die zij voor angst

fenomenen verantwoordelijk achten. Bij Freud liggen de bron

nen van angst in de persoon zelf, bij Sullivan, Jacobson en 

Brown spelen interpersoonlijke factoren de belangrijkste rol, 

de angst is gevolg van separatie van de moeder, van onzeker

heid of fungeert als onzekerheidssignaal. Bij de leertheorie 
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is er zowel aandacht voor genetische als voor omgevings

factoren als angstdeterminanten. Bi] de existentialisten 

spelen blokkering van interpersoonlijke processen en de ont

wikkeling van deze processen zelf (zelfactualisering) als 

dubbele angstbron. Een effect van angst is volgens Goldstein 

dat het organisme het vermogen tot abstract functioneren 

verliest (Fisher, 1970, 113). Runkei (1963) stelt dat angst 

de hoeveelheid informatie die een subject kan verwerken, 

vermindert, omdat angst samenhangt met een geringe mate 

van dimensionaliteit van een bepaald cognitief domein (Jas-

pars, 1965, 117). Op deze relatie wezen ook Harvey en Wyer 

(1968), zxj het in meer algemene termen. 

Bi] de empirische benaderingen van het verschijnsel angst 

domineren vier thema's, te weten "algemene angst", "test-

angst", "doodsangst" en "manifeste angst". Doodsangst is 

vooral beschrijvend benaderd (Feifel, 1969), zij het dat van 

Templer (1970) een doodsangst-schaal bekend is. Test-angst 

is een nogal specifiek (situationeel) begrip, hoewel volgens 

Mandier en Sarason (1952) en Gordon en Sarason (1955) test-

angst (test anxiety scale) positief met algemene angst (gene

ral anxiety scale) correleert. Maar ook van algemene angst 

is niet precies bekend of het als "trek" of "toestand" (si

tuationeel) moet worden opgevat, hoewel Snedletsky en Endier 

(1974, 516) zowel algemene, test en manifeste angst (GAS, 

TAS en MAS schalen) onder de trekmetingen rangschikken. Noch

tans kan angst zich, mogelijk situationeel bepaald, meer of 

minder zichtbaar manifesteren: een defensieve houding (sys

teem 1) kan angst reduceren. Sarason vond een correlatie van 

-.61 tussen defensiviteit en angst (1958), echter Rokeach 

(1960) wees erop dat alleen extreem dogmatisme angst redu

ceert. 

Correlaties tussen de algemene angst schaal (GAS) en 

de manifeste angst schaal (MAS) zijn ons niet bekend. Met de 

MAS is veel onderzoek gedaan, niet met de GAS. Bönninghausen 

(1967) heeft een betrouwbare en valide nederlandse versie 
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van de manifeste angstschaal gemaakt, die voor ons onder

zoek geschikt is. De keuze viel daarom op de MAS. 

De MAS bestaat uit 52 uitspraken, die afkomstig zijn 

uit de MMPI. De antwoordmogelijkheden zijn "ja" en "nee". 

Taylor (1953) en Hoyt en Magoon (1954) selecteerden de MAS-

items en Bendig (1956) voegde de 20 meest consistente en va

lide items samen tot een verkorte MAS-versie. 

De MAS is weinig gevoelig voor sociaal wenselijke ant-

woordpatronen (Suinn, 1967; Farley, 1968). De relatie tus

sen angst (MAS) en rigiditeit is tot op heden onduidelijk 

(Fröhlich, 1966; Cohen, 1961). Volgens Lampi (1968) corre

leert dogmatisme positief, maar defensiviteit negatief met 

angst, hetgeen contradictoir is. Smith en Richards (1967) 

vonden een positieve relatie tussen angst en conformisme. 

Knowless (1963) en Crumpton, Grayson en Keith-Lee (1967) von

den een verband tussen angst en emotionele instabiliteit. 

Shrmkunas (1967) constateerde dat de hoge angstscoorder een 

laag algemeen verwachtingsniveau heeft door gevoelens van 

onzekerheid. Ook Bönninghausen vond significante correlaties 

van + .70 tussen angst en neurotische labiliteit (Wilde's 

N-score). 

Sherill (1968) vond een positieve relatie tussen angst 

en introversie, maar Golin (1967) een nulcorrelatie. Angst 

schijnt negatief te correleren met sociabiliteit, prestatie

waardering, creativiteit en ego-identiteit (Knowless, 1963; 

Cottle, 1969; Zdep, 1966; Howard en Kubis, 1964) . 

Proberen we uit deze gegevens een profiel van de hoge 

MAS-scoorder samen te stellen, dan is deze onzeker, ongemak

kelijk in sociale contacten en erg op zichzelf betrokken. De 

MAS lijkt een goede operationalisatie van Sullivan's "sociale 

angst" te zijn. Harvey et al (1961, 301) brengen angst, zoals 

we zagen, in verband met depressiviteit, hetgeen het meest 

manifest is voor indirect systeem 3 functioneren. Dus moet de 

MAS hoog positief correleren met systeem 3i, maar niet met 
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systeem 3d. De correlaties tussen de MAS en systeem 2 en 4 

zullen nul tot negatxef moeten zijn en mogelijk negatiever 

voor systeem 4 dan voor 2, omdat systeem 2 zijn verzet kan 

hanteren als vorm van angstreductie, maar hierin met altijd 

hoeft te slagen. 

De relatie MAS-systeem 1 is moeilijker te voorspellen, 

omdat met name het systeem 1 gedrag als defensie tegen angst 

kan functioneren. Waarschijnlijk zal de correlatie laag, 

maar positief zijn. 

We hebben de nederlandse versie van de MAS (Bönmnghausen, 

1967), bestaand uit 52 uitspraken, afgenomen bij onderzoeks

groep 1. (Voor de MAS-items, zie bijlage 3). 

Opvallend was dat slechts negen uitspraken door meer 

dan de helft van de personen positief werden beantwoord. De 

(product-moment) correlatie tussen de somscores van de MAS-52 

en de verkorte vorm van 20 uitspraken (de nrs. 1-16 en 29-32 

in bijlage 3;Bendigf 1956) was bij onze onderzoeksgroep .90. 

Het gemiddelde van de MAS-52 was 17,9, de standaarddeviatie 

8,5. We hebben de factorladingen van de 52 MAS-uitspraken op 

de eerste ongeroteerde factor bij principale componentenana

lyse van de itemscores (programma Psylab. Facto 80, Roskam 

en Kuypers) gebruikt om de itemscores te wegen en aldus ge

wogen MAS somscores (gs-MAS) per persoon berekend. Zowel de· 

somscores als de gewogen somscores van de MAS-52 werden ge

correleerd (product-moment) met de gewogen somscores van de 

CST (tabel 4.14). Eveneens werden de verschillen in gemid

delde MAS-score tussen CST systemen (patroon-indeling) ge

toetst (t-toets verschil, eenzijdige toetsing, zie tabel 4.14). 

Alleen het verschil tussen de gemiddelde somscore van 

systeem 1 en 2 bleek significant. De correlaties tussen de 

gss CST (de vijf systeemscores) en de MAS komen grotendeels 

overeen met de verwachtingen, zowel bij de gewogen als bij 

de ongewogen MAS-somscores. De correlatie is significant 

hoog positief voor systeem 3i en laag (n.s) voor systeem 3d. 

De correlaties met systeem 2 en 4 zijn inderdaad nul en ne

gatief. 
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Tabel 4.14 Реагьоп-product-moment correlaties tussen MAS-

scores en gs-CST scores; MAS-gemiddelden per 

CST-patroonsysteem en t-toets verschil tussen 

MAS-gemiddelden 

MAS 

MAS gewogen somscore 

MAS somscore 

Gewogen somscores CST-systemen 

1 

-.14 

-.17* 

2 

.12 

.16 

3i 

.54* 

.55* 

3d 

.10 

.02 

4 

-.17* 

-.12 

N 

84 

84 

* = significant <.05 

MAS 

Gemiddelde gs MAS 

Gemiddelde som MAS 

N 

Patroonindeling CST-systemen 

1 

35,2 

17,5 

42 

2 

45,8 

23,0 

10 

3 

43,6 

20,4 

14 

4 

42,8 

23,5 

4 

significant 

t-verschil <.05 

geen 

1 en 2 

Alleen de correlatie met systeem 1 komt niet overeen met de 

verwachting. Hoewel laag, is de correlatie negatief in 

plaats van positief (gs-MAS: significant). Dit kan erop wij

zen dat systeem 1 functioneren sterker angstreducerend werkt 

dan werd gedacht. Het lage gemidaelde bij systeem 1 (patroon

indeling) wijst m dezelfde richting. In het geheel genomen 

bevestigen de uitkomsten met de MAS de inhoudelijke validi

teit van de CST-meting van conceptueel functioneren. 

4.3.2.3. sociaal wenselijk oordelen 

Marlowe en Crowne (1964) waren de eersten die "sociaal 

wenselijk oordelen" beschreven als persoonlijkheidstreK. Zij 

veronderstelden dat deze trek een uiting was van een sterke 
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"need for approval". Al eerder had Edwards (1961) een so

ciale wenseli]kheidsschaal geconstrueerd (SD-schaal) om de 

"wenseliokheidsbias" in de MMPI aan te tonen. Block (1965) 

bekritiseerde deze SD-schaal omdat hij zou contamineren met 

de door de MMPI geïndiceerde psychopathologische verschijn

selen (Hermans, 1967, 66). Mede daarom heeft men bij het 

operationaliseren van SD-gedrag door middel van uitspraken 

drie criteria aangehouden: de uitspraken moeten cultureel 

geldende normen weergeven, geen pathologisch gedrag impli

ceren en moeilijk volledig na te leven zijn. 

Hermans (1967; Sauw Fung, 1967) vertaalde de SD-schaal 

van Marlowe en Crowne in het nederlands. Bij afname bleken 

twee van de 33 uitspraken omgekeerde indicatoren van so

ciale wenselijkheid, vergeleken met de Verenigde Staten 

(Hermans, 1967, 71). Aan de items van Marlowe en Crowne voeg

de Hermans nieuwe items toe en hij veranderde de antwoord

mogelijkheden. Op de twee door Hermans en Sauw Fung gevonden 

SD-clusters bleken de toegevoegde items echter niet goed ge

representeerd te worden. 

Willen we een zo valide mogelijke SD-schaal gebruiken 

dan lijkt het het beste om de oorspronkelijke SD-schaal van 

Marlowe en Crowne te hanteren in de vertaling van Hermans, 

met als antwoordmogelijkheden "juist" of "onjuist". Op deze 

wijze kunnen we belang blijven hechten aan de oorspronkelijke 

validenngsgegevens van Marlowe en Crowne. Bij deze gegevens 

bleek dat hoge SD-scoorders over een saaie taak gunstiger 

oordeelden dan lage scoorders, niet onafhankelijk oordeelden, 

zich eerder conformeerden, bij positieve bekrachtiging ook 

een positiever zelfoordeel gaven, minder risico's namen, ge

makkelijk te beïnvloeden waren, meer agressie onderdrukten, 

taboe-woorden niet herkenden, defensief reageerden en door 

anderen minder populair werden gevonden dan lage scoorders 

(Hermans, 1967, 67 en 68). Weizen (1970) vond geen relatie 

tussen SD en autoritarisme bij indonesische studenten. En 

Hermans vond geen verband tussen SD en prestatiemotivatie 

(1967, 78) . 
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De theoretische interpretatie van het SD-construct is 

in de loop der tijd niet hetzelfde gebleven. Terwijl Stol-

lak (1965) de interpretatie van SD als uiting van een hoge 

"need of approval" empirisch probeert te bevestigen, consta

teren Goldfried (1964) en Milburn (1968) dat SD en "need 

for approval" minstens ten dele onafhankelijk zijn. Mosher 

(1965), Crandall (1966) en Efran en Boylin (1967) komen met 

een nieuwe interpretatie van SD-gedrag, namelijk als "avoi

dance of disapproval", waarbij er meer nadruk komt te liggen 

op de kwetsbaarheid van het zelfvertrouwen van de hoge SD-

scoorder. Al eerder had Breger (1966) de SD-schaal opgevat 

als een maat voor ego-defensiviteit. Pervin (1967) acht een 

geringe discrepantie tussen feitelijk zelf en zelf-ideaal 

kenmerkend voor de hoge scoorder. 

Andere onderzoekers vonden echter resultaten die ofwel 

de "need for approval"-interpretatie ondersteunen of de "avoi

dance of disapproval"-interpretatie twijfelachtig maken. 

Miller (1965) constateert dat de hoge SD-scoorder gevoelig 

is voor oordelen van personen met veel aanzien, Kuzyszyn 

(1970) constateert dat weinig defensieve personen eerder so

ciaal wenselijk oordelen dan defensieve personen. Los hier

van vindt Strahan (1972) dat hoge SD-scoorders ook door hun 

vrienden als zodanig worden waargenomen en Shrauger (19 72) 

bemerkt dat lage SD-scoorders eerlijker zijn zijn dan hoge 

scoorders . 

Hermans en Sauw Fung (1967) menen dat het SD-construct 

niet umdimensioneel is. Zij vinden twee SD-clusters die 

door Schalken (1974, 42) worden geinterpretterd als "het ver

mijden van interpersoonlijke agressie" en "morele rigiditeit". 

Ons inziens ligt hier de oplossing van de discussie over 

"need for approval" en "avoidance of disapproval", beide po

len zijn namelijk in de SD-schaal van Marlowe en Crowne 

(Hermans' cluster 2 en 1; 1967, 72) terug te vinden. Over de 

opvoedingsantecedenten van de hoge SD-scoorder is niet veel 

bekend. We vonden alleen een studie van Allaman (1972) waar

uit bleek dat in de opvoeding van de hoge SD-scoorder zowel 
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unilaterale (systeem 1) als protectief mterdependente (sys

teem 3) elementen te nerkennen zijn. 

De hertestbetrouwbaarheid van de SD-schaal werd door Fisher 

(196 7) onderzocht. Hi] vond hoge hertestbetrouwbaarheidsco-

efficiënten. 

Uit deze gegevens ontstaat een beeld van de hoge SD-

scoorder dat het midden houdt tussen systeem 1 en systeem 3d. 

Misschien wordt systeem 3d meer door "avoidance of disappro

val" en systeem 1 meer door "need for approval" gekenmerkt. 

Maar dit is speculatief, omdat systeem 1 niet naar "approval" 

in het algemeen zal streven, maar wel naar bijval van per

sonen met veel status. (Harvey et al, 1961, 178; Harvey, 

1964; Adams, Harvey en Heslin, 1966). 

De correlatie tussen SD en systeem 2 dient in ieder ge

val negatief te zijn, want systeem 2 zal elk sociaal wense

lijk gedrag met de voeten willen treden (Harvey et al, 1961, 

294) . De systeem 3i persoon devalueert zichzelf om hiermee 

de bescherming van anderen te verkrijgen, dus zal ook hier 

de correlatie met SD negatief behoren te zijn (Harvey et al, 

1961, 189). Tussen systeem 4 en SD-gedrag valt geen signifi

cante correlatie te verwachten (Harvey et al, 1961, 195) . 

Voor de afname van de SD-schaal bij onderzoeksgroep 1 

werden de 26 SD-uitspraken van Marlowe en Crowne gekozen, 

die goede ladingen hadden op de twee door Hermans gevonden 

clusters (de SD-schaal wordt vermeld in bijlage 4). Alfa

clusteranalyse van de antwoordscores per item (programma 

Psylab, Aster 01, De Graauw en Burgmans; 1 pivot, centroid-

index .30) leverde twee clusters op van respectievelijk 9 en 

6 items (α = .72 en .59), die onderling .65 correleerden. 

Bij principale componentenanalyse van de SD-items (program

ma Psylab Facto 80, Roskam en Kuypers; min-max 2 factoren, 

vanmax rotatie) laadden de items van deze beide clusters 

hoog op de eerste ongeroteerde en de eerste geroteerde fac

tor (% verklaarde vanantie .16 resp. .12) . Vie mogen op 
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sprake is, namelijk sociaal wenselijk oordelen. De op deze 

eerste factor hoogladende items waren zowel afkomstig uit 

het eerste als uit het tweede cluster van Hermans. Zowel de 

gangbare fatsoensnormen als de angst voor interpersoonlijke 

agressie spelen er dus mogelijk een rol in. Dit gold evenzeer 

voor de itens die op de 2e factor hoge ladingen hadden. Het 

verschil in betekenis tussen de items van beide factoren was 

onduidelijk. De enige hanteerbare aanwijzing ter interpre

tatie van het verschil tussen beide factoren, lag in het feit 

dat van de kenmerkende items van factor 1 er zes met "juist" en 

tien met "onjuist" beantwoord moesten worden om een hoge SD-

score te krijgen, terwijl alle items van factor 2 hiervoor 

met "juist" beantwoord moesten worden. Misschien indiceert 

de eerste factor de inhoudelijke sociale wenselijkheidscom-

ponent en de tweede factor een zuivere instemtendentie, los 

van de inhoud. Als dat juist is, dan zal zowel de systeem 3d 

als de systeem 1 score positief moeten correleren met de SD-

factor 1, maar alleen de systeem 1 score positief met SD-

factor 2. 

Als we de somscores en de gewogen somscores van de SD-

items die hoog laden op factor 1 correleren (product-moment) 

met de gs-CST, dan blijken de correlaties precies overeen te 

komen met de voorspellingen (tabel 4.15). 

Tabel 4.15 Pearson product-moment correlaties tussen SD-

scores en gs-CST scores 

SD 

Sonscore factor 1 

Gewogen som factor 1 

Somscore factor 2 

Gewogen som factor 2 

Gewogen somscores CST-systemen 

1 

.28* 

.29* 

.08 

.26* 

2 

-.17* 

-.16 

-.06 

-.13 

3i 

-.49* 

-.49* 

-.32* 

-.18* 

3d 

.22* 

.22* 

.00 

-.08 

4 

-.09 

-.10 

.04 

-.13 

N 

89 

89 

89 

89 

* = significant <.05 
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De correlaties zoon (s) positief voor systeem 1 en 3d, (s) 

hoog negatief voor systeem 3i en (s) negatief voor systeem 2. 

De correlatie met systeem 4 is niet significant*. 

De correlaties tussen de somscores van de SD-items die 

hoog laden op factor 2 zijn niet geheel overeenkomstig de 

verwachtingen. De correlatie met systeem 3d is inderdaad 

(n.s.) bijna nul, maar ook de correlatie met systeem 1 is 

zeer laag (.08, n.s.). Als we echter ook hier de SD-items 

wegen met hun factorlading dan vinden we de relatie zoals 

die is voorspeld, als de tweede factor een zuivere instem-

tendentie aangeeft. Systeem 1 is in dit geval het enige sys

teem dat (s) positief met deze gewogen somscore correleert. 

Dit kan betekenen dat onze interpretatie van de tweede fac

tor juist is. 

Vergelijken we de gemiddelde gewogen en ongewogen SD-

somscores over de vier systemen (patroonindeling), dan vin

den we slechts twee significante verschillen (tabel 4.16, 

eenzijdige toetsing). 

Tabel 4.16 SD-gemxddelden per CST-patroonscore en t-toets 

op verschil tussen SD-gemiddelden 

SD-gemiddelden 

Somscores factor 1 

Gewogen som factor 1 

Somscores factor 2 

Gewogen som factor 2 

N 

Patroonindeling CST-systemen 

1 

9,4 

66,2 

5,5 

57,9 

42 

2 

8,2 

55,7 

5,4 

51,5 

10 

3 

8,3 

58,0 

5,5 

60,0 

14 

4 

6,5 

43,0 

5,0 

42,7 

4 

significant 

t-verschil,.05 

1 en 4 

1 en 4, 2 en 4 

* De factorladingen van de SD-items zijn vermeld m bijlage 
4. Ook is daar aangegeven in welk cluster de items bij alfa
clusteranalyse werden opgenomen (cj of C2) en uit welk van 
de clusters van Hermans de items afkomstig zijn (h^ of t^). 
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Systeem 1 heeft een hogere gemiddelde SD-somscore op de fac

tor 1 items dan systeem 4. En zowel systeem 1 als 2 hebben 

hogere gemiddelde gewogen SD-somscores op de factor 1 items 

dan systeem 4. Deze verschillen zijn niet strijdig met de 

tendenzen die uit de correlaties blijken, maar ze zijn min

der interessant, omdat bij de patroonindeling het onderscheid 

tussen systeem 3i en 3d ontbreekt. 

De uitkomsten van de correlatie-analyse vormen in ieder 

geval een nadere aanwijzing voor de validiteit van de con

ceptuele systemen test. 

4.3.2.4. neuroticisme 

De bekendste nederlandse studie over neuroticisme is 

van de hand van Wilde (1963). Wilde onthoudt zich van een 

theoretische omschrijving van neurotisch gedrag. Hij beperkt 

zich tot het aangeven van operationele criteria op grond 

waarvan gedrag als "neurotisch-labiel" kan worden geclassi

ficeerd, zoals "gedrag op grond waarvan zeer waarschijnlijk 

psychiatrische behandeling, of contact met de justitie volgt", 

"gedrag waarbij de persoon zich ongelukkig voelt", "de psy

chiatrische diagnose neurose verkrijgt", "zichzelf niet kan 

verwerkelijken" en "dat in objectieve tests op specifieke 

wijze tot uiting komt" (Wilde, 1963, 13). 

Bij Harvey et al (1961, 281 en 322) vinden we twee ty

pen van neurotisch gedrag omschreven. Enerzijds komt neuro

tisch gedrag voort uit een conflict binnen de persoon, name

lijk bij de overgang van het ene conceptuele systeem naar 

het andere: " ... neurosis is defined as an extremely con

flicting form of systemfunctionmg that may occur at any of 

the three transitional levels" (1961, 322). Zo'n conflict 

past in een progressieve ontwikkeling en is van voorbijgaan

de aard. Kenmerkend van deze vorm van neurotisch functioneren 

is dat de persoon de meer abstracte pool van het conceptuele 

stdium waarin hij verkeert nog niet geeft geïntegreerd met de 
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meer concrete pool en alternerend vanuit beide polen functio

neert, ofwel "direct" vanuit de abstracte ofwel "indirect" 

vanuit de concrete pool. Anderzijds kan neurotisch gedrag 

ook voortkomen uit een conflict met de omgeving, waarbij de 

persoon gedwongen wordt concreter te functioneren dan past 

bij het niveau van zijn conceptuele ontwikkeling. Ook hier 

is sprake van indirect functioneren. Beide vormen van in

direct functioneren gaan gepaard met grote psychische span

ning. 

We mogen aannemen dat de "neurotische labiliteitsscore", 

die berekend kan worden aan de hand van de antwoorden op 

de door Wilde geconstrueerde Amsterdamse Biografische Vra

genlijst (ABV), de gedragskenmerken weergeeft die uitdruk

king zijn van deze beide vormen van psychische spanning. De 

ABV-vragen die bijdragen tot de N-score betreffen zaken als 

prikkelbaarheid, pessimisme, piekeren, nachtmerries, ruste

loosheid, enzovoort. Indirect functionerende personen zullen 

bij de beantwoording van de ABV een hoge N-score moeten 

krijgen. 

Bij de door ons gevolgde operationalisering van het 

conceptueel functioneren hebben we bij systeem 3 het onder

scheid tussen direct en indirect functioneren expliciet ge

hanteerd. Daarom kunnen we alleen by systeem 3 differentiële 

voorspellingen doen over de samenhang met neuroticisme (N-

score). De correlatie tussen de N-score en systeem 3i zal 

hoog positief moeten zijn, die tussen de N-score en systeem 

3d zal negatief dienen te zijn. De correlaties tussen de N-

score en systeem 1, 2 en 4 zullen, als bij geen van de sys

temen toevallig de representanten die indirect functioneren 

overheersen, laag en niet significant mogen zijn. Mochten 

er bij een van de systemen veel indirect functionerende per

sonen aanwezig zijn, dan zal zich dit uiten in positieve cor

relaties met de N-score. De kans op indirect functionerende 

personen lijkt ons het grootst bij systeem 2, omdat dit ge

drag als het meest maatschappelijk onaangepast geldt (Harvey 
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et al, 1961, 294; Harvey 1964; Adams, Harvey en Heslin, 1966). 

De kans zal het kleinst zi^n bij systeem 1. Bi] systeem 4 

zal indirect functioneren niet snel voorkomen (Harvey, 1961, 

196) . 

De ABV bestaat naast de N-schaal, ook uit een NS (neuro-

ticisme, zich manifesterend in functioneel-somatische klach

ten) -schaal, een E (extraversie)-schaal en een Τ (leugen)-

schaal. De items van de NS-schaal verwijzen naar lichamelijke 

uitingen van psychische spanningen, zoals hoofdpijn, duize

ligheid, maagklachten, transpiratie, enzovoort. Wilde vond 

bij mannen een correlatie van .67 en bij vrouwen een corre

latie van .50 tussen de N en NS-score. Op grond hiervan zou

den we tussen de CST en NS-scores eenzelfde correlatiepatroon 

mogen verwachten als tussen de CST en de N-score. Het is 

echter niet uitgesloten dat de relatie tussen de N en de NS-

score van gecompliceerder aard is. We mogen aannemen dat de 

N-score de meer bewuste aspecten van psychische spanning aan

geeft. Het bewustzijn van de spanning zal gepaard gaan met 

angst. Gesloten of concreet functioneren kan angstreducerend 

werken (Rokeach, 1960). De aldus verdrongen angst kan zich 

dan een uitweg zoeken in lichamelijke symptomen. Als deze re

denatie klopt dan moet op de eerste plaats de NS-schaal lager 

correleren met de MAS dan de N-schaal. Op de tweede plaats 

zou dan de NS-score sterker positief samen moeten hangen met 

de MAS-score bij de concrete dan bij de abstracte systemen. 

Uit tabel 4.17 blijkt dat alleen het eerste het geval is. 

Tabel 4.17 Pearson product-moment correlaties tussen gs MAS-
score en N-score resp. NS-score (ABV) bij patroon
score systeem 1, 2, 3 en 4 (CST) van datagroep 1 
(n = 70) en bij de totale groep (n = 92) . 

MAS-ABV 

MAS-N score 

MAS-NS score 

N 

Patroonindeling CST-systemen 

1 

.57* 

.22 

44 

2 

.78* 

.50 

10 

3 

.84* 

.08 

14 

4 

-.03 

.88 

4 

Totale groep 

.65* 

.24* 

92 

* = significant <.05 
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De correlatie (product-moment) tussen MAS en N-score 

is (s) .65, die tussen MAS en NS-score is (s) .24. De corre

latie tussen MAS en N-score is voor drie van de vier syste

men (patroonindeling) significant positief, terwi]! tussen 

de MAS en de NS-score bij geen van de vier systemen een sig

nificante correlatie bestaat. 

In tabel 4.18 zien we dat de voorspelde relaties tussen 

de systemen (gs-CST) en de N-score zich maar ten dele voor

doen. De correlatie tussen de N-score en systeem 3i is (s) 

hoog positief. De correlaties met systeem 1, 3d en 4 zijn 

niet significant (en zwak negatief) en de correlatie tussen 

de N-score en systeem 2 is met significant (zwak positief) . 

De correlaties met systeem 1 en 2 wipken dus af van de voor

spelling. 

Voor de NS-score gaat eveneens het voorspelde patroon 

m e t op. Geen van de correlaties is significant en systeem 

2, 3i en3d wijken af van de voorspelling. 

Tabel 4.18 Pearson product-moment correlaties tussen gs 

CST-scores en de N, NS, Τ en E score van de ABV 

ABV 

N-score 

NS-score 

E-score 

T-score 

Gewogen somscores CST-systemen 

1 

-.11 

.15 

.18* 

.30* 

2 

.04 

.02 

.11 

-.09 

3i 

.55* 

.02 

-.14 

-.27* 

3d 

-.10 

.04 

-.08 

.17* 

4 

-.05 

-.14 

-.16 

-.22* 

N 

90 

92 

92 

92 

* = significant <.05 

De E-schaal en T-schaal zijn niet uitgebreid gevali

deerd. Maar als de E-schaal inderdaad sociale extraversie 

meet, dan moet er een positieve relatie tussen de E-score 

en systeem 1 en 3d bestaan en geen relatie of een negatieve 
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met de overige systemen. Dit laatste klopt enigszins 

(tabel 4.18), de correlatie met systeem 3d is echter niet 

significant en de correlatie met systeem 1 is hoewel signi

ficant en positief nogal laag. 

De T-schaal berust op hetzelfde principe als de SD-

shcaal. Als de T-schaal hetzelfde meet als de SD-schaal, dan 

zouden de correlaties tussen de T-score en systeem 1 en 3d 

positief moeten zi]n en de correlaties tussen de T-score en 

systeem 2, 3i en 4 negatief. Dit komt, behalve bi] 2, overeen met de 

uitkomsten. De correlatie tussen de T-score en de gewogen 

SD-factor 1 score is (s) .39, de correlatie tussen Τ en SD-

gs-factor 2 is .12 (n.s., ρ <.05, η = 89 bij beide correla

ties) . 

Vergelijking van de gemiddelde N-score over de syste

men (patroonindeling) geeft geen significante verschillen 

te zien (tabel 4.19, eenzijdige toetsing). 

Tabel 4.19 N, NS, E en Τ gemiddelden (ABV) per CST-patroon-

systeem en t-toets op verschil ABV-gemiddelden 

ABV 

N gemiddelde 

NS 

E 

rn II 

Patroonverdeling CST-systemen 

1 

44,1 

20,7 

56,5 

42,3 

2 

54,2 

19,3 

44,8 

36,9 

3 

53,1 

24,2 

52,6 

43,8 

4 

57,3 

16,0 

45,8 

30,5 

significant 

t-verschil, <.05 

1 en 2 

Het ontbreken van differentiatie tussen systeem 3i en 

3d speelt hier weer een rol. De verwachting dat de concrete 

systemen een hogere NS-score zouden hebben dan de abstracte 

systemen, komt niet uit. Alleen het verschil tussen de ge

middelde E-score van systeem 1 en 2 heeft een significante 

t-waarde (p <.05). De variaties in de gemiddelde E en T-



220 

score zijn, hoewel m e t significant, m de voorspelde rich

ting. 

De resultaten van deze correlatie-analyse geven slechts 

een beperkte bevestiging van de inhoudelijke validiteit van 

de CST-50 . We zullen nu nagaan of ook de meer structurele 

aspecten van conceptueel functioneren adequaat worden ge

meten met de CST. 

4.3.3. abstraheren en differentieren als vorm van 

cognitieve complexiteit 

De keuze van een goede test en goede indicatoren om ab

stractievermogen te meten is niet eenvoudig. De theorieën 

van waaruit begrippen als differentiatie, complexiteit of 

abstraheren beschreven en geoperationaliseerd kunnen worden 

zijn legio. We zullen proberen een keuze te maken die aan

sluit bij de opvattingen over concrete en abstracte differen

tiatie die m hoofdstuk twee ter sprake zijn gekomen. 

Differentiatievermogen als kenmerk van een cognitieve 

stijl komt ter sprake bij de theorieën van Kagan en Witkin. 

Kagan, Moss en Sigel (1963) onderscheiden "analytisch" 

van "relationeel" conceptualiseren. Bij de analytische stijl 

worden stimuli geordend op grond van zichtoare gemeenschap

pelijke elementen, terwijl de relationele stijl wordt geken

merkt door groeperingsprincipes die berusten op functionele 

relaties tussen stimuli (Denny, 1971, 142). 

Witkin et al's (1962) tweedeling van de waarnemmgs-

stijl m "veldafhankelijk" (globaal en ongedifferentieerd) 

en "veldonafnankelijk" (analytisch en gedifferentieerd) heeft 

met die van Kagan zeker enige verwantschap. Er zijn vele be

vestigingen van de validiteit van Witkin's indeling, zowel 

bij cultuurvergelijkend als bij persoonlijkneidsonderzoek 

(Dershowitz, 1971; McCarry et al, 1971). Maar er zijn ook 

vele punten van kritiek, zoals op de onduidelijkheid over 

de relatie tussen differentiatie en intelligentie (Dubois en 
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Cohen, 1970) , de vraag of het om een vermogens- of een ge

dragstheorie gaat (Wachtel, 1972, 179), de onduidelijke con

structvaliditeit van het begrip differentiatie (Hirt, Schroe-

der en Kaplan, 1971) en de vraagtekens bij de domeinonaf-

hankelijkheid (Hettema, 1968) of zintuigonafhankelijkheid 

van het vermogen tot differentiëren (Wober, 1966). De over

eenkomst tussen de benadering van Witkin en die van Kagan 

lijkt vooralsnog alleen van theoretische aard te zijn, Stanes 

en Gordon (1973) vonden geen relatie tussen de "children's 

embedded figures test" en Kagan's "conceptual style test". 

Bij Rokeach (1960) komt het begrip differentiatie aan 

de orde in zijn theorie over dogmatisme. Franklin en Carr 

(1971) konden aantonen dat dogmatisme samengaat met gebrek 

aan differentiatie, zoals Rokeach voorspelde, maar Feather 

(1969, 1973) slaagde er niet in deze relatie te bevestigen. 

Bij een aantal andere auteurs wordt het begrip cogni

tieve differentiatie minder gebruikt als een kenmerk van 

cognitieve stijlverschillen, maar krijgt het een meer zelf

standige plaats. Dikwijls wordt hier dan differentiatie ge

lijkgesteld aan cognitieve complexiteit en staat de meting 

van de mate van complexiteit centraal. 

Sommige onderzoekers stellen de mate van differentiatie 

of cognitieve complexiteit vast middels Osgood's semantische 

differentiaal (Bannister en Mair, 1968, 121; Naus, 1970; 

Johnson 1972). Jaspars (1965, 117) toonde echter aan dat de 

"echte" differentiatie wordt verhoogd met "random" differen

tiatie als een reeks van algemene rating schalen, zoals bij 

de semantische differentiaal, wordt gebruikt in plaats van 

een reeks schalen die het subject zelf construeert. 

Barron (1953) ontwikkelde een "simplicity-complexity" 

schaal, die onder meer door Boersma et al (1966) en Altmann 

en Conklin (19 72) wordt gehanteerd om verschillen in leer

snelheid en perceptuele vaardigheden te onderzoeken. Met de 

"Role category questionnaire" van Crockett (1965) kan de ma

te van differentiatie in interpersoonlijke gedragsconstructen 
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worden vastgesteld. Door Delia (1970), Press et al (1969) en 

Nidorf en Argabrite (1970) is deze questionnaire gebruikt om 

de relatie tussen complexiteit en de waargenomen structuur 

in interpersoonlijke verhoudingen na te gaan. Crockett's in

strument is een variant van Kelly's "Rep-test". Later is 

Crockett de "Rep-test" weer in de oorspronkelijke vorm gaan 

hanteren (Crockett en Meisel, 1974) . 

Het meest gebruikte instrument om cognitieve differen

tiatie of complexiteit te meten is ongetwijfels Kelly's "Role 

Construct Repertory Test" (Rep-test, ook wel "Kelly's grid" 

genoemd). De oorspronkelijke Rep-test versie had nog geen 

"grid"- of rastervorm. (Bannister en Mair, 1968, 49). De 

onderzoekspersoon werd gevraagd 24 rol-omschnjvingen met 

persoonsnamen in te vullen (zoals vader, vriend, leraar, etc) 

en van telkens twee rollen ("figures" of "elementen") de 

overeenkomst of gelijkenis aan te geven in relatie tot het 

gezamenlijk verschil met een derde element. Zo werd een reeks 

van "construct-contrast" polariteiten verkregen (b.v. "mee-

gaand-koppig"). Van belang was de aard van de reeks verkre

gen constructen ("concepten" of "attributen") na alle ver

gelijkingen. In de grid-vorm van de Rep-test wordt van alle 

elementen aangegeven hoe de relatie met de constructen is. 

Sterke differentiatie of complexiteit komt dan overeen 

met grote verschillen in de op elk moment toepasselijke con

structen. 

We noemen enkele onderzoekingen waarin complexiteit op 

deze wijze is gemeten en met andere variabelen in verband 

is gebracht. Personen hoog in (Rep-test) complexiteit namen 

conflicten beter waar, hadden meer zicht op de constructen van 

anderen, zagen meer verschillen tussen zichzelf en anderen 

en hadden minder vertrouwen in hun oordeel over "alledaagse" 

gedragsstimuli, maar meer in hun oordeel over incongruente 

stimulusinformatie, dan weinig complexe personen (Tripodi, 

1967; Adams-Webber, 1969; Bien, 1966; Higgins, by Bierri, 

1966). Complexe personen oordeelden minder stereotyp over 
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anderen, wogen bij beroepskeuze hun persoonlijke stijl 

beter met de omgevingskenmerken, hadden minder arbeidssatis

factie en waren beter in staat om goed onderwijs te geven, 

dan minder complexe personen (Adams-Webber, 1970; Bodden, 

1970, 1972; Standing, 1971; Reynolds, 1968) . Opvallend is 

dat Diamond (1969) geen verschillen tussen complexe en niet-

complexe personen vond in het verwerken van in wisselende 

volgordes verstrekte incongruente informatie (beide een 

"recency-effect"). Druggebruikers verschilden niet van niet-

gebruikers in complexiteit, er was geen relatie tussen non-

complexiteit en anomie en geen samenhang tussen complexiteit 

en de differentiële mate van aantrekkelijkheid van personen 

met dezelfde of andere opvattingen (Gray, 1971; Brown, 1972; 

Black, 1971) . 

Jaspars (1965) vond een negatieve correlatie tussen 

complexiteit en extraversie bij mannen, maar niet bij vrouwen 

(de E-score van de ABV van Kilde, overeenkomstige items met 

Eysenck's MPI). Hij vond een nulcorrelatie tussen complexi

teit en intelligentie (OTIS). Omdat de nulcorrelatie tussen 

neuroticisme en complexiteit strijdig was met Runkel's (1963) 

hypothese omtrent de relatie tussen emotionaliteit en geringe 

cognitieve dimensionaliteit, herhaalde Jaspars het onderzoek 

naar deze relatie middels een experiment waarbij complexi

teit in een "stress" en "non-stress" situatie werd gemeten. 

De resultaten hiervan bleven echter onduidelijk, omdat waar

schijnlijk de differentiatie van niet-relevante stimuli onder 

stress de geringe dimensionaliteit van het in die situatie 

wel relevante deel van het cognitieve veld compenseerde 

(Jaspars, 1965, 121) . 

Crockett (1965) is een van de weinigen die zich heeft 

beziggehouden met de theoretische validiteit van de Rep-test 

complexiteitsindex. Hij meent dat de complexiteit een functie 

is van de frequentie en directheid van interactie met de ob

jecten uit een gegeven domein. Al eerder hadden Bieri en 

Messerly (1957) gewezen op de relatie tussen extraversie en 

complexiteit en Wright (1961) wees op de samenhang tussen 
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differentiatie en de mate van contact met de omgeving. 

Wicker kon Crockett's hypothese bevestigen voor schoolgedrag 

(1969). De interactie-hypothese verklaart wellicnt ook dat 

Wilkins en Epting (1971) moesten constateren dat negatief 

geëvalueerde distante personen niet beter werden gedifferen

tieerd dan positief geëvalueerde nabije personen, terwijl 

Soucar en Ducette (1971) vonden dat verguisde politieke 

leiders beter werden gedifferentieerd dan geliefde leiders. 

De enige, ons bekende, studie over de relatie tussen 

complexiteit en abstractievermogen is van de hand van Epting, 

Wilkms en Margulis (1972) . Personen die volgens de Rep-test 

sterk differentieerden (een hoge waarde van de "Test for 

random information", dit impliceert dat de intercorrelaties 

tussen de constructen laag zijn; Adams-Webber, 1970 a) ble

ken ook meer abstracte constructen te gebruiken (twee be

oordelaars, 77,5% overeenstemming). 

Om differentiatie of complexiteit te meten leek de Rep-

test ons de meest voor de hand liggende, maar zeker m e t de 

minst gecompliceerde test. Uit het bestaande onderzoek was 

echter op te maken dat concrete en abstracte personen in de 

Rep-test complexiteitsmaat zouden moeten verschillen. Niet 

duidelijk was of deze vorm van complexiteit gelijk zou mogen 

worden gesteld met het vermogen tot aostraheren. 

Hoe de Rep-test te gebruiken? Er zijn hier een aantal 

alternatieven mogelijk. De elementen kunnen m principe uit 

allerlei domeinen worden gehaald. Er bestaat een vaste set 

van rol-titels en grid-element-vergelijkingen voor het meten 

van differentiatie m interpersoonlijke constructen of sti

muli. Gangbaar is de elementen in de gnd-kolommen en de ge

genereerde constructen in de rijen te plaatsen. Bij de "mini

mum context"-vorm van de Rep-test worden de 20 constructen 

achtereenvolgens gegenereerd door vergelijking van steeds 

drie wisselende elementen. Maar er zijn ook andere proce

dures denkbaar (full context, sequential, self-identification 
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en personal-role form). Men kan de constructen opleggen, of 

ze door de personen zelf laten genereren; volgens Tripodi 

en Bien (1963) en Adams-Webber (1970) maakt dit voor het 

meten van complexiteit geen verschil. Tripodi en Bien vonden 

een (rho) correlatie van .50 tussen de gerangordende com-

plexiteitsscores van onderzoekspersonen gebaseerd op beide 

methodes. Ons inziens zal het wel verschil maken als de re

levantie van de opgelegde constructen over de onderzoeksper

sonen varieert. Jaspars (1965, 117) toonde aan dat complexi

teit, geschat door de verklaarde vanantie van de eerste 

(evaluatieve) factor van (opgelegde) semantische differen-

tiaalschalen, een hogere schatting var de complexiteit geeft 

dan dezelfde complexiteitsindex bij door de subjecten zelf 

gekozen Rep-test constructen. Dit wijst zeer waarschijnlijk 

op de werking van relevantieverschillen tussen individuen. 

Ook bij het laten vaststellen welke elementen door de reeks 

van constructen-contrasten worden gekenmerkt kunnen de 

onderzoekspersonen worden geconfronteerd met verschillende 

methodes. Dicht bij Kelly's (1955, 141) opvatting dat con

structen meestal bipolair zijn, blijft een scoring in ter

men van "wel" of "met van toepassing". Hierbij bestaat wel

iswaar het gevaar dat een persoon ten onrechte een lage com-

plexiteitsscore krijgt, namelijk als constructen op slechts 

enkele elementen van toepassing zijn ("lopsideness"). Daarom 

laat Bannister (1968, 60) de onderzoekspersonen de helft van 

de elementen onder de constructpool en de andere helft on

der de constrastpool brengen. Hij wijst ook op de mogelijk

heid de elementen per construct te laten rangordenen (1968, 

63). Volgens Mair en Boyd (1967) leveren echter deze beide 

methodes niet hetzelfde patroon van constructrelaties op. 

Ons lijkt de meest veilige manier om relevantieverschil-

len tussen de constructen te voorkomen, om te kiezen voor een 

open binaire scoring van de elementen op de door de onder

zoekspersonen zelf gekozen construct-contrast polen. 
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Om de mate van complexiteit of differentiatie aan te 

geven die de beoordelingen van de elementen op de construc

ten kenmerkt, zijn meerdere indices mogelijk. Bonanus (1965) 

geeft een overzicht van tien verschillende complexiteitsma-

ten. Jaspars (1965, 59) groepeert deze onder drie hoofden, 

(a) het aantal factoren of dimensies die de cognitieve struc

tuur van een persoon kenmerken of het percentage vanantie 

dat wordt verklaard door de eerste factor, (b) de som van al

le intercorrelaties, "matcnings" of afstanden tussen schalen 

of concepten en (c) het aantal overlappende verbale labels 

bij vrije construct-keuze. Jaspars (1965, 60) acht het aan

tal factoren geen gevoelige maat voor cognitieve complexi

teit. Bij de nonparametnsche factoranalyse van G.A. Kelly 

(1955) is de samenstelling van de factoren en het aantal di

mensies m e t onafhankelijk van de reflecties van rijen en 

kolommen in de data-matrix. Pedersen (Jaspars, 1965, 60) 

vond zeer lage hertestbetrouwbaarheden voor deze maat. Bij 

principale componentenanalyse blijft de vaststelling van het 

aantal dimensies enigszins willekeurig. Als maat voor com

plexiteit zou hier volgens Jaspars dan ook niet het aantal 

factoren, maar het percentage vanantie dat (niet) door de 

eerste hoofdas wordt verklaard moeten worden gebruikt. De 

modificatie die J.V. Kelly in 1964 gaf van G.A. Kelly's non

parametnsche factoranalyse, waarbij de rij of kolom die 

het grootste aantal overeenkomsten heeft met alle andere 

rijen of kolommen wordt gebruikt als de eerste factor, geeft 

een maat die hoog zal correleren met de eerste centroid fac

tor, omdat de rij die de factor kenmerkt hoog zal laden op 

de eerste factor (Jaspars, 1965, 61). 

Het maakt niet veel verschil of de complexiteitsmaat 

wordt berekend over de kolommen of over de rijen. Volgens 

Adams-Webber (1970) zijn non-complexiteit en "constellato-

nness" zo nauw verwant (correlaties van .70 of hoger) dat 

het onderscheid tussen structurele (rijen, constructen) en 

inhoudelijke (kolommen, elementen), indices, zoals Bannister 

en Mair (196Э, 68) dit maken, erg relatief is. 



We hebben bij de onderzoenspersonen van groep 1 de Rep-

test afgenomen in de "minimum-context-vorm", 20 rol-titels, 

20 vri] te genereren constructen en vrije scoring van de 

elementen op de constructen in termen van wel of niet. De 

ondcrzoekspersoon heeft dus van 20 hem bekende personen in 

vastgestelde rollen 20 belangrijKe kenmerken aangegeven en 

per persoonsrol aangeduid welke kenmerken wel en welke niet 

van toepassing waren. Als we op grond van deze datamatrix 

per persoon de mate van cornitieve complexiteit willen vast

stellen, dan moeten we, afgezien van de soort complexiteits-

maat, twee complicerende factoren in het oog houden. 

Ten eerste moeten de personen steeds nieuwe constructen 

genereren. Misschien levert dit voor abstract functionerende 

personen minder problemen op dan voor concrete personen. Hoe 

dan ook valt te verwachten, dat ieder persoon die vanaf een 

bepaald punt geen nieuwe constructen meer kan bedenken, maar 

toch doorgaat met de test, ofwel reeds gebruikte constructen 

onder een ander label hanteert, ofwel nietszeggende construc

ten noemt en de elementen op "random" basis aan de construc

ten koppelt. De eerste werkwijze zal de maat van complexiteit 

verlagen (minder complexiteit), de tweede zal de complexiteits-

maat verhogen. Met name het tweede geval tast de geldigheid 

van de complexiteitsmaat aan, maar is nauwelijks te contro

leren (misschien door Epting et al's (1972) toets voor ran-

dom-informatie op delen van de matrix uit te voeren). 

Een tweede probleem is dat cognitieve complexiteit, uit

gedrukt in de verklaringswaarde van de eerste factor of het 

percentage door de eerste factor verklaarde vanantie bij 

respectievelijk nonparametrisene factoranalyse en principale 

componentenanalyse, niet equivalent is aan abstractievermo

gen. Er is geen reden om aan te nemen dat de door de eerste 

factor niet verklaarde vanantie naar abs traheerbare of ge

abstraheerde attributen (constructen) verwijst. Evenmin mag 

aangenomen worden dat elke afzonderlijke factor een geab

straheerde stimulusdimensie impliceert. Ten eerste is elk 

construct op grond van 3 elementen geabstraheerd en aar de 
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17 overige opgelegd en ten tweede zijn de constructdimen

sies (factoren) "willekeurige" coördinaten, getrokken door 

de persoonlijke constructruimte. 

Wel kan worden gesteld dat het percentage door de eerste 

factor verklaarde variantie nondifferentiatie indiceert. Of de 

resterende differentiatie van concrete of van abstracte aard is, 

kan niet worden vastgesteld. Moeten we dus voorspellen m 

welke mate deze complexiteitsmaat zal variëren over de con

ceptuele systemen, dan is dat niet eenvoudig. De redenatie 

zou als volgt kunnen verlopen. De abstracte personen kunnen 

zowel op een concrete als op een abstracte wijze tussen de 

stimuli differentiëren, de concrete personen alleen op een 

concrete wijze. Als we aannemen dat de mate van concrete 

differentiatie van de concrete personen aan limieten (wel

ke?) is gebonden en deze het te veronderstellen gebrek aan 

abstracte differentiatie m e t geheel kan compenseren, dan 

is de kans op een lagere complexiteitsscore hoger naarmate 

de persoon concreter is. In termen van correlaties zal de 

correlatie met noncomplexiteit van ongeveer nul bij systeem 

vier, via systeem 3 en 2 op moeten lopen naar significant 

positief met systeem 1. Ook bij systeem 1 hoeft de correla

tie niet erg hoog te zijn, omdat met name bij systeem 1 (en 

deels bij systeem 2) random-antwoorden de complexiteitsmaat 

kunnen verhogen. 

Als we nonparametnsche factoranalyse uitvoeren op de 

gnd-matrix-rijen van die 72 personen uit onderzoeksgroep 1, 

die geen onbekende scores hebben (9) en geen "lopside" con

structen (12), volgens de methode van G. Kelly (1955, com

puterprogramma voor clusteranalyse van de Rep-test, methode 

van Bonanus (1968), bewerkt door C. Cbskamp) en het percen

tage variantie verklaard door de eerste factor berekenen, dan 

vinden we de in tabel 4.20 weergegeven correlaties met de 

gs-CST. 
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Tabel 4.20 Nonparametrische factoranalyse op Rep-test 

rijen; Pearson product-moment correlaties tussen 

complexiteitsindices en gs CST-50 scores (n=72) 

Complexiteits-

indices 

1. % vanantie ver

klaard door Ie fac

tor over rijen 

2. aantal rijen ver

klaard door Ie fac

tor 

3. aantal factoren 

Gewogen somscores CST-systemen 

1 

.29* 

.23* 

.07 

2 

.04 

.05 

.06 

3i 

-.17* 

-.14 

-.08 

3d 

-.19* 

-.15 

-.09 

4 

-.09 

-.08 

-.01 

Intercorrelaties 

complexiteitsindices 

1 2 3 

.90* 

.48* .76* 

* = significant <.05 

De voorspelde trend klopt maar ten dele. De correlatie van 

complexiteitsindex 1 is voor systeem 4 inderdaad niet sig

nificant en voor systeem 1 significant positief. De corre

laties met de overige systemen wijken van de voorspelde 

trend af. Ook als we als complexiteitsmdex het aantal rij

en dat door de eerste factor wordt verklaard of het aantal 

factoren nemen blijven de uitkomsten onduidelijk. 

Schalken (1974, 54) vraagt zich af of multidimensio-

nele schaalanalyse van de Rep-test datamatnces zinnige 

indices voor cognitieve complexiteit zou kunuen opleveren. 

Hij verwijst naar de analysenethode van Carroll en Chang 

(1970), waarbij op grond van de communaliteiten tussen de 

subjecten een geneenschappelijke meerdimensionele ruimte 

vrordt geconstrueerd, hierbij worat verondersteld dat de 

personen bij het geven van gelijke^isoordelen de onderlig

gende r dimensies van de gedeelde psychologiscne ruimte 

van ae η stimuli, verscnillend wegen (Carroll en Chang, 
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1970, 285) . Deze analyse van belljkemsoordelen levert een 

coördinatenmatnx van stimuli en dimensies en een matrix 

met subject-gewichten op de dimensies op. Bi] een gemeen

schappelijk aantal dimensies zou de hoogte van het hoogste 

gewicht van een persoon op de dimensies een index voor 

non-complexiteit kunnen zijn. 

Een bezwaar bij de toepassing van Carroll en Chang's 

methode is dat bij onze Rep-test afname wel de stimuli, 

maar niet de constructen per persoon hetzelfde zijn. De 

dimensies van de gemeenschappelijke ruimte zijn daardoor 

oninterpreteerbaar. Analyse over de intercorrelaties tus-

den de elementen zal om deze reden inzichtelijker informatie 

opleveren dan analyse over de constructintercorrelaties. 

Als we de analyse uitvoeren over de kolommen (programma 

Psylab Indscal, Carroll en Chang), het aantal gemeenscuap-

pelijke dimensies op 5 stellen en de hoogste subject-ge

wichten correleren met de gs CST dan krijgen we bij analyse 

over de elementen geen significante correlaties (zie tabel 

4.21*) . 

Tabel 4.21 Carroll en Chang's multidimensionele schaalana
lyse op Rep-test kolommen; Pearson product
moment correlaties tussen complexiteilsindices 
en gs CST-50 scores (n = 72) 

Complexiteits-

indices 

1. hoogste gewicht 
bij kolom-kolom 
analyse 

2. variantie van ge
wichten bij kolom-
kolomanalyse 

Gewogen somscores CST-systemen 

1 

.14 

.14 

2 

-.11 

-.16 

3i 

-.02 

-.07 

3d 

.00 

.04 

4 

.03 

.07 

Intercorrelatie 

complexitéltsindices 

1 2 

.87* 

* Bij deze analyse waren 20 iteraties nodig om een constante 
"error sum of squares" te verkrijgen. Bij de analyse over 
de elementen was het percentage verklaarde variantie .41. 
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Ook als we m plaats van de hoogte van het hoogste ge

wicht de variantie van alle 5 de gewichten correleren met 

de gs CST-scores dan krijgen we geen significante correla

ties . 

Nu is de veronderstelling van een gemeenschappelijke 

psychologische ruimte een nogal gewaagd uitgangspunt dat 

we aan onze gegevens hebben opgelegd. De uitkomsten van de 

indscal-analyses kunnen hierdoor bepaald zijn. 

Bij de uitkomsten van ae nonparametnsche factorana

lyse daarentegen bleek dat een redenatie waarin gecombineer

de effecten van concrete en abstracte differentiatie een 

plaats krijgen, de daar gevonaen uitkomsten begrijpelijk 

kan maken. Overtuigend zijn deze uitkomsten echter nog niet. 

Het probleem bij bovenstaande analyses is dat we de 

mate van concrete en abstracte differentiatie niet konden 

onderscheiden. Toch is juist dit onderscheid essentieel. In 

hoofdstuk twee gayen we aan dat vanuit de conrete houding 

worat gedifferentieerd op grond van globale stimulusver-

schillen. Bij de abstracte houding worden stimulusverschil-

len geïnventariseerd op grond van bewuste abstractie van 

attribuutcomponenten. Bij de persoonswaarneming zullen de 

concrete personen allerlei verschillen tussen de waa'rgeno-

men personen zien, evengoed als de abstracte personen. 

Haar beide vormen van differentiatie zijn van wezenlijk 

verschillence aard. Hoewel onduidelijk is waarop de concre

te differentiatie precies berust, is duidelijk dat de con

crete personen minder zicht hebben op de aard van of de 

redenen van de waargenomen verschillen, wellicht omdat 

analoge betrekkingskenmerken of nonverbale of moeilijk ver-

baliseerbare gedragskenmerken hierin een grote rol spelen. 

De ideale manier om de mate van concrete en abstracte dif

ferentiatie bij de waarneming van persoonsverschillen te 

onderscheiden, zou liggen in het verzairelen van twee soor-
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ten data op grond van twee soorten gelijkenisoordelen. (1) 

Een analoge methode: de onderzoekspersonen vergelijken 

paarsgewijs 20 rol-titels in globale zin, dus zonder dat 

naar kenmerken van de verschillen wordt gevraagd. De mate 

van concrete differentiatie blijkt dan uit de mate waarin 

de in afstanden omgezette gelijkemsoordelen voldoen aan 

de euclidische metriek, c.q. uit het aantal dimensies van 

de euclidische ruimte of de verklaringswaarde van de eer

ste dimensie. Concrete personen zouden ofwel beter, ofwel 

even goed "concreet" moeten kunnen differentiëren als ab

stracte personen. (2) Een digitale methode: de onderzoeks-

personen geven op grond van gegenereerde attributen (digi

taal) verschillen aan tussen personen. De in afstanden om

gezette totale gelijkemsoordelen worden geanalyseerd vol

gens de city-block-metnek. De mate van abstracte differen

tiatie blijkt uit de mate waarin de gelijkenisoordelen vol

gens deze metriek kunnen worden beschreven, c.q. uit de 

verklaringswaarde van de eerste city-blockdimensie of uit 

het aantal city-block-dimensies. Abstracte personen zouden 

beter "abstract" moeten kunnen differentiëren dan concrete 

personen. 

We beschikken over gegevens verzameld volgens de "di

gitale" methode. We kunnen dus de tweede helft van de re

denatie toetsen. 

Deze toetsing houdt in dat wordt nagegaan in hoeverre 

de gelijkenisoordelen met betrekking tot de stimuli(role-

titels) gebaseerd zijn op additieve relaties tussen attri

buutwaarden. Als variant van de Minkowski r-metrieken is 

de city-block-metnek op deze veronderstelling gebaseerd. 

(Roskam, 1970,- Ahrens, 1974, 82). De city-block-metnek 

verschilt van de euclidische metriek in de waarde van de 

Minkowski-constante in de afstandsfunctie die de met de ge

lijkeniswaarden tussen de stimuli χ en y corresponderende 

afstandsmaten kenmerkt. De algemene afstandfunctie is 

η 

<!_ (x,y) = ( Σ 
r
 1 = 1 

χ - y 

ι ·* ι 

r l/r 

) 
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waarbij r de constante,η het aantal dimensies, d (x, y) 

de globale afstand van de punten χ en y in de r-metriek en 

χ , y de projectie van de punten op dimensie ι is. Bij de 

euclidische metriek is r gelijk aan 2 en bij de city-block-

metnek is r gelijk aan 1. 

Het aantal city-block-dimensies dat nodig is om de glo

bale verschillen (afstanden) tussen de Stimuluspersonen 

adequaat (stress-maat) te representeren, geeft het aantal 

geabstraheerde dimensies aan waarop de oordelen zijn geba

seerd. Een voorwaarde is dat elke dimensie voldoende bij

draagt aan de verklaring van de afstandsverschillen, dus de 

stress-waarde van de oplossing substantieel moet doen dalen. 

Deze stress-waarde kan men beschouwen als het equivalent 

van het percentage verklaarde variantie (of eigenwaarden) 

bij factoranalyse (Ahrens, 1974, 180). 

Om de voor deze analyse vereiste "dissimilarities" tus

sen Stimuluspersonen(rol-titels) te verkrijgen hebben we 

een set-theoretische afstandsmaat gehanteerd. De"ongelijke-

nis" tussen rol-titel χ en y is opgevat als het aantal ken

merken (constructscore : 1) toegekend aan χ plus het aantal 

kenmerken toegekend aan y, minus tweemaal het aantal ken

merken zowel aan χ als aan y toegekend. 

Als de mate van abstracte differentiatie wordt aange

geven door het feit dat verscheidene city-block dimensies 

bijdragen aan de verklaring van de afstandsverschillen, dan 

moet als criterium voor het ontbreken van abstracte diffe

rentiatie worden gehanteerd dat de stresswaarde bij de eerste 

city-block dimensie laag is en de stress-reductie door toe

voeging van de volgende dimensies hoog. Aanwezigheid van 

abstracte differentiatie wordt dan aangegeven door een hoge 

stresswaarde bij de eerste city-block dimensie en een ge

ringe stress-reductie door toevoeging van de navolgende di

mensies. Abstraheren komt dus tot uitdrukking door het ge

lijkmatig hanteren van meer dan een dimensie. 

In het voorafgaande hebben we geconstateerd dat de 

systemen geen concreet-abstract continuum vormen, maar in 
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allerlei combinaties bi] dezelfde persoon kunnen voorkomen. 

Conform onze herinterpretatie van concreet en abstract gaan 

we er van uitdat de meer concrete systemen worden gekenmerkt 

door een analoge en de meer abstracte door een digitale wij

ze van informatieverwerking. Op grond hiervan moeten we ver

onderstellen dat de concrete systemen negatief samen zullen 

hangen met abstracte differentiatie en de abstracte systemen 

positief. 

We hebben per persoon (n = 32) city-block analyse op 

de berekende "dissimilarity"-matrices uitgevoerd (programma 

Psylab Minissa 1 ofwel MNSSAST, Roskam en Lingoes; minimaal 

1 en maximaal 5 dimensies, gebruikte stress-waarde: d-hoed, 

d.w.z. berekend volgens de monotone regressieprocedure van 

Kruskal, zie Roskdra, 1970, 71 en 1975, 5). De gevonden 

stresswaarden zijn gecorreleerd (rangcorrelatie) met de ge

wogen CST-somscores van de systemen (tabel 4.22a). 

Tabel 4.2 2a Spearman rang-correlaties tussen gs CST-systemen 
en (a) de stresswaarde bij de le city-block 
dimensie en (b) de stressreductie door de 2e en 
en 3e city-block dimensie in gelijkenisoordelen 
over Rep-test elementen (n = 32). 

Stress d-hoed 

a. stress bij le city-block 
dimensie 

b. stressreductie door 2e 
dimensie 

stressreductie door 3e 
dimensie 

Gewogen somscores CST-systemen 

1 

-.31* 

-.49* 

.07 

2 

.36* 

.35* 

.24** 

3i 

-.11 

.13 

-.31* 

3d 

.03 

.13 

-.18 

4 

.46* 

.48* 

.16 

* = significant <.05 ** = significant <.08 

Inderdaad blijkt de stress-waarde na de eerste dimensie lager 

te zijn, naarmate de systeem 1 score hoger is en hoger te zijn 

naarmate de systeem 4 score hoger is. De correlaties zijn 

significant. De correlaties tussen de systeem 1 en systeem 4 
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scores en de mate van stressreductie door de tweede city-

block-dimensie zijn zeer significant en m de voorspelde 

richting. De stressreductie door de derde city-block dimen

sie correleert niet significant met de systeem 1 en 4 sco

res. Dit kan zijn oorzaak vinden in het feit dat bij een 

aantal personen een tweedimensionele oplossing al een stress 

van 10% opleverde. De systeem 1 personen lijken dus minder 

geabstraheerde dimensies te hanteren dan de systeem 4 per

sonen en bij systeem 1 verklaart de belangrijkste geabstra

heerde dimensie meer van het oordeelspatroon dan bij sys

teem 4. Systeem 4 personen betrekken ook de minder belang

rijke dimensies bij het oordeelspatroon. 

Opvallend is echter dat het voorspelde patroon niet opgaat 

voor de systemen 2, 3i en 3d. De correlaties met systeem 3i 

en 3d zijn niet significant (de ene uitzondering bij 3i gaat 

in de omgekeerde richting) en de correlaties met systeem 2 

zijn zelfs tegengesteld aan wat verwacht werd. Systeem 2 

wordt juist wel gekenmerkt door aostract differentiëren 

tussen personen, zij het in mindere mate dan systeem 4. Het 

verschil in de mate van abstract differentiëren concentreert 

zich dus bij systeem 1 en systeem 4 en systeem 2 verschuift 

naar de abstracte kant.* 

De interpretatie van deze uitkomst is niet eenvoudig. Het 

is mogelijk dat de CST-50 de systemen 2, 3i en 3d niet goed 

operationaliseert. Het kan ook zijn dat abstraheren niet 

uitsluitend blijkt uit de optelling van afzonderlijke ver

schillen van stimuli op attributen. Maar er kan ook een ge

heel andere oorzaak in het spel zijn. Deze schuilt in de op-

* Om praktische redenen hebben we bij de city-block analyse 
32 personen geselecteerd uit de groep van 71 personen die 
voor analyse in aanmerking kwamen. De Pearson product
moment correlatie tussen de city-block stress (en stress
reductie) en systeem 2 was bij de groep van 71 laag posi
tief, maar niet significant. Dit relativeert de noge corre
laties die we bij η = 32 met systeem 2 vinden. 
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bouw van de Reptest en heeft te maken met (Зоте:і.п егзс1-ій.11еп 

binnen de verzameling rol-titels. De roltitels zi]n namelijk 

in sociaal opzicht niet homogeen. Enerzijds is er een groep 

van nabije, familiale rollen, zoals "vader", "moeder", 

"echtgenoot", "broer", etc. globaal overeenkomend met de 

eerste 10 rol-titels en anderzijds is er een groep van 

meer distante rollen, zoals "leraar", "arts", "priester", 

"potentiële kennis", etc, ongeveer overeenkomend met de 

rol-titels 11 tot en met 20. Het is mogelijk dat het ver

schil tussen concreet en abstract differentiëren zich voor

al zal manifesteren bij voor de persoon relevante, goed be

kende stimuli, maar minder of niet bij stimuli waarmee de 

contacten gering zijn (Crockett's interactiehypothese) of 

die van weinig belang zijn (Harvey's betrokkenheidsconditie). 

Dit kan worden getoetst door de Rep-test matrix op te splitsen 

naar beide soorten rollen en deze apart te analyseren. De voor

spelde relaties moeten dan wel voor de nabije, maar niet of 

minder voor de distante rollen opgaan. 

Er kan nog een tweede tendens werkzaam zijn. De Rep

test dwingt de subjecten tot digitaliseren, er worden aan 

de onderzoekspersonen maar liefst 20 stimuluskenmerken ge

vraagd. Bij de instructie wordt benadrukt dat geen van de 

reeds genoemde kenmerken mag worden herhaald. Voor concreet 

functionerende personen moet dit een zeer moeilijke opdracht 

zijn, omdat zij niet gev/oon zijn verschillen tussen personen 

op een zo abstraherende wijze te expliciteren. Zij zullen 

dus ofwel snel reeds genoemde constructen onder andere labels 

gaan herhalen, ofwel naarmate het oordeelsproces vordert 

meer "random" gaan oordelen. De abstract functionerende per

soon komt daarentegen steeds meer in zijn element, omdat hij 

steeds préciser moet gaan nadenken over de nog niet eerder 

genoemde kenmerken van de te vergelijken stimuli. Zijn oor

delen zouden hierdoor zelfs in het onderste deel van de Rep

test matrix wel een s beter aan de city-block metriek kunnen 

voldoen dan in het bovenste deel, waar hij zich nog met glo-
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bale oordelen kan redden. Combineren we deze beide tendenzen, 

dan ligt het voor de hand de Rep-test matrix op te splitsen 

in 4 delen en op elk van de vier apart city-block analyse 

uit te voeren. In een figuur weergegeven: 

Rep-test raster 

1-10: nabije rollen 11-20: distante rollen 

Constructen 
1-10: concreet en 
abstract abstraheren 

Constructen 
11-20: concreet 
scoort "random", ab
stract abstraheert 
nog beter 

A: 

C: 

abstracte subjecten 

abstraheren beter 

dan concrete 

abstract abstra

heert (hoger dan in 

A) beter dan con

creet 

B: abstract en concreet 

verschillen niet in 

abstractie 

D: concreet abstraheert 

niet, abstract enigs

zins, maar lager dan 

in С 

Als criterium voor abstraheren hanteren we ook hier, dat de 

eerste city-block dimensie niet al te belangrijk en niet 

als enige belangrijk mag zijn. Dus in de blokken A en С moet 

de correlatie tussen de stress-waarde bij de eerste dimensie 

en de CST-score van de meer concrete systemen negatief zijn 

(de eerste dimensie verklaart meer), evenals de correlatie 

tussen deze CST-score en de stress-reductie door de 2e en 

3e dimensie (deze verklaren minder). De correlatie tussen 

de CST-systeem 3 en 4 score en de stress-waarde bij de eer

ste dimensie en de stress-reductie door de 2e en 3e dimen

sie moet positief zijn, maar hoger bij С dan bij A. Deze 

correlaties zouden bij blok В en D voor de concrete syste

men dicht bij nul moeten liggen en voor de abstracte sys

temen bij blok В dicht bij nul en bij blok D positief, maar 

lager dan bij C. De gevonden correlaties staan in tabel 4.22b. 

Tabel 4.22b Spearman rang-correlaties tussen gs CST-
systemen en (a) de stresswaarde bij de Ie 
city-block dimensie en (b) de stressreductie 
door de 2e en 3e city-block dimensie in ge-
lijkenisoordelen over de Rep-test elementen. 
Het rep-test raster is opgedeeld in 4 gelijke 
matrices (n = 32). 
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Stress d-hoed 

a. stress Ie dimensie 

b. stress-reductie 2e 

stress-reductie 3e 

EERSTE 10 constructen 

NABIJE PERSONEN DISTANTE PERSONEN 

rol 1-10 rol 1-10 

Gewogen somscores CST Gewogen somscores CST 

1 

-.32* 

-.30* 

-.16 

2 

.26* 

.23" 

.01 

3i 

.11 

.05 

-.16 

3d 

-.00 

.03 

.05 

4 

.24** 

.22 

.38* 

1 

-. 11 

-.10 

.02 

2 

.32* 

.29* 

.16 

3i 

.08 

.11 

.14 

3d | 4 

-.11 

-.01 

-.18 

.05 

.05 

-.10 

a. 

b. 

stress Ie dimensie 

stress-reductie 2e 

stress-reductie 3e 

-.30* 

-.17 

-.40* 

.10 

-.07 

.26«* 

Т ЕъОЕ 

^.07 

-.13 

.15 

-.02 

-.06 

.07 

10 constructen 

.49* 

.46* 

.40* 

-.15 

-.10 

-.12 

-.06 

-.09 

.08 

-.23** 

-.13 

.12 

.2?* 

.12 

-.01 

.30* 

.30* 

-.05 

* = significant <.05 ** = significant <.08 

Bi] systeem 1 en 4 gaan de voorspelde relaties bijna geheel 

op. Het verschil in abstract differentiëren tussen systeem 

1 en systeem 4 manifesteert zich vooral bij het domein van 

nabije personen en veel minder sterk bij distante persoren. 

De systeem 4 personen gaan ook steeds abstracter oordelen, 

naarmate net constructgenerermgsproces vordert. Dat blijkt 

uit het feit dat de correlaties tussen de systeem 4 scores 

en de stresswaarden van blok С en D hoger zijn dan die van 

blok A en B. Er is echter geen aanwijzing dat de systeem 1 

personen in blok С en D meer "random" oordelen geven dan in 

A en B, want de correlaties van systeem 1 met de stress

waarden verschillen wel tussen AC en BD, maar nauwelijks 

tussen AB en CD. De significante correlaties tussen de sys

teem 4 scores en de stress-maten in blok D wijzen erop dat 

systeem 4, als hij sterk tot abstractie wordt gedwongen, de 

geabstraheerde dimensies ook DIJ minder relevante stimuli 

kan hanteren, zij het in mindere ma-ce dan bij relevante 

stimuli (blok C). 

Uitgaande van systeem 1 en systeem 4 hoeven we de hypo

these dat de abstracte systeem 4 digitaliserend te werk 

http://TVvEt.DE
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gaat en de concrete systeem 1 juist niet, voorlopig niet te ver

werpen. 

Maar de systemen 2, 3i en 3d nemen geen tussen-posities in 

die dit beeld completeren. Opvallend zijn de hoge positieve cor

relaties van systeem 2 bij de blokken A en B, waar sprake is van 

een zekere keuze tot abstractie en die van 3i en 3d bij de gedwon

gen abstractie bij distante personen(blok D).* Letten we vooral 

op de stress bij de eerste dimensie en overzien we het gehele 

patroon van correlaties over de vier blokken, dan valt op dat 

ieder systeem een eigen patroon van fluctuaties vertoont in de 

mate van abstracte differentiatie over de vier onderscheiden do

meinen. Per domein wisselen ook de volgordes waarin de systemen 

meer en minder abstraheren: (1) gekozen abstractie, nabije per

sonen, van hoog naar laag: systeem 2, 4, 3i, 3d en 1; (2) gekozen 

abstractie, distante personen: 2, 3i, 4, 3d en 1; (3) gedwongen 

abstractie, nabije personen: 4, 2, 3d, 3i, 1; (4) gedwongen ab

stractie, distante personen: 4, 3d, 2, 1, 3i. Systeem 1 is steeds 

het minst abstract (op een keer na), systeem 4 en 2 zijn steeds 

het meest abstract. Maar systeem 4 wordt abstracter onder dwang, 

evenals systeem 3d. Systeem 2 wordt minder abstract onder dwang, 

evenals 3i. Systeem 1 is "abstracter" bij distante personen dan 

bij nabije personen, systeem 4 abstracter bij nabije dan bij dis

tante personen. 

Deze fluctuaties in abstract differentiëren zijn slechts ten-

denzen, in een aantal gevallen zijn de verschillen gering. Er 

blijkt echter uit, dat er, naast het evidente niveau-verschil in 

abstract differentiëren tussen systeem 1 en 4, voor ieder systeem 

specifieke domeingebonden fluctuaties in de mate van abstraheren 

aanwezig zijn. Op grond hiervan zouden we de systemen kunnen op

vatten als inhoudelijk verschillende vormen van waarnemen en oor

delen, die gepaard gaan met over cognitieve domeinen wisselende 

vormen en verhoudingen van (concreet en) abstract differentiëren. 

We zullen nagaan of we eenzelfde variatie aantreffen als 

we de systemen vergelijken in rolgedrag. 

* De noge correlaties met systeem 2, vormen, zoals we zagen, 
een onzekere uitkomst. 
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4.4. Conceptuele systemen en de latente cognitieve ordening 

van rolgedrag 

De wijze waarop differentiatie en cognitieve complexi

teit vanuit de theorie van Harvey et al wordt benaderd is 

nogal formeel. Hierdoor is het moeilijk de domeinspecifici-

teit van verschillen in differentiatie goed m het oog te 

houden. Om deze domeinspecificiteit nader te onderzoeken 

is een conceptie omtrent de afgrenzing van specifieke do

meinen vereist. Gegeven zo'η conceptie zou men niet zozeer 

moeten zoeken naar globale differentiatie over domeinen bij 

abstracte en concrete personen, maar naar differentiatie

regels binnen en tussen domeinen, die kenmerkend zijn voor 

de diverse conceptuele systemen. Op deze wijze kunnen de in

houdelijke verschillen tussen de vier systemen, zoals we 

die aan het einde van hoofdstuk een hebben samengevat, in 

termen van differentiatieregels worden weergegeven. Hier

door worden inhoud en structuur van het conceptuele systeem 

in een en dezelfde beweging beschreven. 

Zo'n benadering is te vinden bij Foa en Foa (1974). 

Voor het onderscheid tussen domeinen hanteert Foa voorna

melijk sociologische criteria. Hij zegt: gedrag is gericht 

op de uitwisseling van inhoudelijke zaken die de subjecten 

door differentiële bekrachtiging meer of minder goed heb

ben leren differentiëren, zoals sympathie, waardering, 

diensten, informatie, goederen en geld. Dus een reeks lopend 

van meer persoonsgebonden (particulanstisch) naar meer 

anoniem (universalistisch). Deze gedragingen worden uitge

wisseld (geven en nemen) tussen actores (zelf en ander, ac

tor en object) in diverse rollen (echtgenoten, meerderen, 

ondergeschikten etc.) binnen gegeven instituties (gezin, 

school, bedrijf, e t c ) . Het onderscheid in domeinen van 

interpersoonlijke gedragsuitwisselingen loopt parallel aan 

de mate waarin subjecten hebben geleerd deze soorten van ge-
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dragingen te differentiëren. Sociaal-institutionele be

krachtigingsnormen vormen hier de basis, zowel van het do

mein-onderscheid, als van de gedrags-differentiatie binnen 

de domeinen. Om de structuur van deze differentiaties op 

het spoor te komen ontwerpt Foa een theoretisch model van 

de cognitieve dimensies (facetten) die het kind successief 

leert differentiëren. Het geleerde onderscheid tussen en 

binnen deze facetten bepaalt de mate van fijnmazigheid die 

het individuele systeem van betekenisklassen kenmerkt. Als 

belangrijke facetten noemt Foa (1) de inhoud van de gedrags-

uitwisselingen, (2) de richting van de uitwisseling, (3) de 

actor en het object van de uitwisseling (zelf of ander), 

(4) het onderscheid tussen de feitelijke en de gewenste uit

wisseling (feitelijk of normatief) en (5) het gezichtspunt 

van waaruit het gedrag wordt gezien (zelf of ander). Door 

subjecten te vragen naar de frequentie van uitwisseling van 

gehele systemen van gedragingen, die variëren in de combi

natie van de genoemde facetten, kan Foa de structuur van 

differentiatieverschillen systematisch inventariseren. Op 

grond van het contiguiteitsprincipe bij verondersteld ge

lijke gewichten van de facetten (Foa, 1965), kunnen de prin

cipes die deze differentiatieverschillen kenmerken, worden 

voorspeld. Foa heeft een "rolgedragstest" ontwikkelt om de

ze differentiatieverschillen te meten. Deze test is door 

Foa alleen gebruikt voor onderzoek naar gezinsrollen, maar 

is in principe bruikbaar voor onderzoek naar gedragsdiffe

rentiatie binnen meerdere instituties. 

We hebben deze rolgedragstest vertaald (zie bijlage 6, 

uitspraken en scoringswijze) en uitgebreid naar vier rol

len, namelijk "man-vrouw", "collega-collega's", "meerdere-

ondergeschikte" en "ondergeschikte-neerdere". De te onder

zoeken gedragingen betreffen het uitwisselen van synpathie 

en waardering binnen deze rollen (gezin en werk), zowel fei

telijk als normatief. Elke gedragsuitspraak in de test is 

dus een combinatie van 5 facetten (inhoud, actor, object, 
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richting, feit-norm) met elk twee mogelijke waarden. 

Deze tests zijn, tezamen met de CST-50, afgenomen bij 

onderzoeksgroep 5 (Hagendoorn en Van Wel, 1976)*. Op grond 

van de CST-50 patroonscores deelden we de respondenten in 

de systemen in. De rol-gedragingen werden per systeem-groep 

geïntercorreleerd (product-moment). Eveneens werden deze 

correlaties berekend voor de samengevoegde groepen 1 en 2 

(concreet) en 3 en 4 (abstract). De aantallen respondenten 

per rol in elke groep zijn weergegeven in tabel 4.23. 

Tabel 4.23 Aantal respondenten die de Rolgedragstest in
vulden met betrekking tot de diverse rolgedra-
gingen in de groepen "concreet" en "abstract" 
(patroonscore CST) 

ROL 

man-vrouw 

collega-collega's 

ondergeschikte-meerdere 

meerdere-ondergeschikte 

AANTAL "concreet" 

57 

66 

65 

20 

AANTAL "abstract" 

44 

51 

47 

26 

Aan de hand van deze gegevens zullen we twee vraagstellingen 

nader bekijken. (1) Verschillen de concrete en abstracte 

personen m de mate van differentiatie tussen de diverse 

gedragingen - we nemen als voorbeeld de differentiatie tus

sen zelf en ander in de vier rollen - , (2) zijn de trends 

die we in de laatste paragraaf van hoofdstuk 1 als kenmer

kend voor de systeemverschillen noemden, in deze gegevens 

terug te vinden - het gaat hier om de relatie tussen het 

zelf-concept en het gedrag van anderen. 

Bij deze analyse dienen twee beperkingen in het oog 

te worden gehouden. De vergelijking van verschillen in cor-

* Dit onderzoek is tezamen met R. Abma, F. van Wel en H. 
Wilms uitgevoerd. De eerste algemene analyseresultaten zijn 
samengevat in het genoemde rapport (1976) . 
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relatiepatronen heeft enigszins een tentatief karakter in 

dit geval. Foa (1974) gebruikt als toest voor patroonver-

schillen zijn theoretische voorspellingen. Maar onze analy

se is meer exploratief. Als we in het navolgende over dif-

ferentiatieverschillen spreken wordt hiermee de kans op 

differentiatieverschillen bedoeld. Bi] η = 20 (concreet-

groep, rol "meerdere-ondergeschrkte") zijn namelijk alleen 

correlaties groter dan .37 significant, bij η = 66 (con-

creet-groep, "collega-collega's") zijn correlaties groter 

dan .20 significant. Bij η = 20 lopen de betrouwbaarheids-

grenzen van een correlatie van b.v. .25 van -.2 2 tot .58 

(α = .05, tweezijdig), maar bij η = 66 en een correlatie 

van .75 van .62 tot .82 (Spitz, nomogram kl, 1965, 429). De 

verschillen tussen correlaties zijn dus bijvoorbeeld bij de 

collegarol als indicators van differentiatie geldiger en be

trouwbaarder dan (gelijke) verschillen bij andere rollen. 

Bij de interpretatie van trends in correlatieverschillen 

dient dit overwogen te worden*. 

Een tweede probleem betreft de betekenis van het begrip 

"differentiatie" (correlaties tussen soorten gedragingen) 

bij deze gegevens. We moeten er vanuit gaan dat de correla

tieverschillen duiden op verschillen in concrete differen

tiatie. Het gaat Foa om "latente" cognitieve dimensies, de 

subjecten hoeven zich niet van de vigerende differentiatie

principes bewust te zijn (abstractie). Toch kunnen bepaal

de combinaties van differentiatie-verschillen wijzen op ab

stractie van criteria waarop verschillen in gedrag tot 

stand komen. Indien aanwezig, kunnen we deze punten aanwij

zen, maar dit blijft van hypothetische aard. 

* Bij vergelijking van correlatieverschillen over matrices 
bestaat de kans op een te hoge inschatting van het aantal 
verschillen, omdat de correlaties in dezelfde matrix niet 
onafhankelijk zijn. Roe (1975, 131) gebruikt de toets van 
Box om significante verschillen tussen covanantie- en cor
re latiematrices op te sporen. Het ontbrak ons aan tijd om 
deze analyses nog uit te voeren. 
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Bi] Harvey et al speelt de differentiatie tussen zelf 

en'ander een belangrijke rol m de conceptuele ontwikkeling. 

We kunnen op grond van de rolgedragsgegevens nagaan hoe de

ze· differentiatie tussen zelf en ander over de vier rollen 

varieert bij concrete en abstracte personen. We bekijken 

hiertoe vier soorten gedrag (a) het feitelijk gedrag van de 

man ten opzichte van zijn vrouw (m •* v, f), (b) het feite

lijk gedrag van de vrouw ten opzichte van haar man (m •*- v, 

f), (c) het door de man wenselijk geachte gedrag van zijn 

vrouw ten opzicnte van de man (m •<- v, n) en (d) het door de 

man wenselijk geachte gedrag van hemzelf ten opzichte van 

zijn vrouw (m •* v, n), alle vier zoals de man dit waarneemt. 

De gedragingen betreffen het geven en nemen van sympathie 

en waardering aan de ander (nrs. 1, 2, 7, 8; tabel 4.24) en 

aan zichzelf in het bijzijn van de ander (3, 4, 5, 6; tabel 

4.24). Deze zelfde gegevens zijn er voor de rol collega-col

lega's (c - c), meerdere - ondergeschikte (m - o) en onder

geschikte - meerdere (o - m). In tabel 4.24 staan de inter

correlaties voor de collegarol (feitelijk gedrag van de an

der) . 

Tabel 4.24 Pearson product-moment intercorrelaties tussen 
8 soorten feitelijk gedrag van collega's ten 
opzichte van de waarnemer als collega bij "con
crete" en "abstracte" personen (CST-patroonscore) 

с *• с (f) " c o n c r e e t " 

1 2 3 4 5 6 7 8 

lof 

sympathie 

eigenliefde 

eigenwaarde 

zelfkritiek 

zelfdevaluatie 

antipathie 

kritiek 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

gwa 

gsa 

gsz 

gwz 

nwz 

nsz 

nsa 

nwa 
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с <- с (f) " a b s t r a c t " 

1 2 3 4 5 6 7 8 

lof 

sympathie 

eigenliefde 

eigenwaarde 

zelfkritiek 

zelfdevaluatie 

antipathie 

kritiek 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

gwa 

gsa 

gsz 

gwz 

nwz 

nsz 

nsa 

nwa 

* d i f f e r e n t i a t i e v e r s c h i l van .05 

of meer 

Gecorreleerd zijn hier dus de frequenties waarmee deze ge

dragingen in deze rol voorkomen*. De vierde correlatie van 

kolom 1 geeft aldus bijvoorbeeld de mate van samenhang aan 

tussen de frequentie waarmee collega's hun eigenwaarde (ge

ven - waardering - zelf) uitdrukken en de frequentie waar

mee de collega's aan de collega (onderzoekspersoon) lof toe

zwaaien (geven status ander), althans zoals de onderzoeks

persoon dit waarneemt. Hoe lager de correlatie, des te be

ter de differentiatie tussen beide gedragingen, behalve bij 

correlaties tussen geven en nemen. Geven en nemen zijn apart 

gemeten (ambivalenties) en de nemen-scores zijn omgekeerd, 

zodat hier geldt: hoe hoger de correlatie, des te beter de 

de differentiatie (Foa, 1974, 63). 

Uit tabel 4.24 blijkt dat abstracte personen bij 20 

van de 28 gedragscombinaties (correlaties), als we een cor-

relatieverschil van .05 hanteren, beter differentiëren, de 

concrete personen slechts bij 3 van de 26. Bij de combina-

* De gecorreleerde frequentiescores zijn optellingen van 
telkens twee itemscores die eenzelfde gedraging indiceren. 
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ties van zelf-ander gedrag differentieren abstracte perso

nen in 3 en de concrete in 1 van de vier gevallen beter 

(verschil .05). Deze submatrix staat in tabel 4.25. 

Tabel 4.25 Differentiatie tussen "zelf" en "ander" bi] het 

feitelijk gedrag van collega's ten opzichte van 

de waarnemer als collega, bij "concrete" en 

"abstracte" personen (CST patroonscore). 

1 en 2 3 en 4 

Gedragsklasse 

geven-waardering (gs) 

geven-sympathie (gl) 

geven-waardering (ns) 

nemen-sympathie (nl) 

"concreet" 

.20 

.58 

.28* 

.58 

"abstract" 

.01* 

.35* 

.57 

.33* 

* differentiatieverschil van .05 of meer 

De abstracte personen maken dus een beter onderscheid tus

sen gedragingen van collega's die op de actor zelf en die 

op de ander zijn gericht, behalve als het om kritiek gaat. 

Concrete personen houden beter kritiek en zelfkritiek uit

een. 

De zelf-ander differentiaties bij het (feitelijk) ge

drag van de actor zelf in de vier rollen zijn als volgt 

(tabel 4.26) . 

Tabel 4.26 Differentiatie tussen zelf en ander in het fei

telijk gedrag van de actor (waarnemer zelf) bin

nen vier rollen bij concrete en abstracte person-

nen (CST patroonscore) 

Gedragsklasse 

geven-waardering 

geven-sympathie 

nemen-waardering 

nemen-sympathie 

"concreet" 

m -»• ν 

.11* 

.15* 

.06 

.45* 

с -> с 

.11* 

.28 

.41 

.46 

о >• m 

.26* 

.45 

.36 

.37* 

m •* о 

.12 

.04* 

.55 

.56 

"abstract" 

m •+ ν 

.19 

.46 

.00* 

.70 

с •* с 

.22 

.31 

.26* 

.33 

о •* m 

43 

36* 

18* 

50 

m •* о 

-.02* 

• 48 

.33* 

-.08* 

* differentiatieverschil van .05 of meer 
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Nu blijkt dat bij concrete personen 7 van de 16 vergelijk

bare correlatie .05 lager zijn dan bij abstracte personen, 

maar deze hebben in 8 van de 16 gevallen lagere correlaties 

dan de concrete personen. Het totale zelf-ander differen-

tiatieverschil met betrekking tot het eigen feitelijk ge

drag over de 4 rollen is dus miniem. Toch varieert het naar 

rol en soort gedrag: de concrete personen differentiëren be

ter tussen zelf en ander in het gezin, terwijl de abstracte 

personen beter tussen zelf en ander differentiëren in de 

rol van de meerdere. Dit kan betekenen dat de concrete per

sonen een sexe-verschil abstraheren en de abstracte personen 

een (positief) verschil in macht. Tevens differentiëren de 

concrete personen beter bij het geven van sympathie en waar

dering aan zichzelf en anderen, terwijl de abstracte perso

nen dit beter doen bij het nemen van sympathie en waardering 

(dus bij devaluatie en kritiek). Hier blijken dus niet al

leen gedragsdomeinverschillen m differentiatie, maar spe

cifieke regels in het onderscheiden van soorten gedrag, ken

merkend voor het concrete en abstracte functioneren. 

Toch blijken de abstracte personen over alle gedragingen 

tezamen in de vier rollen beter te differentiëren dan de con

crete personen (tabel 4.27). 

Tabel 4.27 Het aantal differentiatieverschillen >.05 (cor
relatie) over alle gedragingen, geïntercorre-
leerd bij (1) feitelijk gedrag zelf, (2) feite
lijk gedrag ander, (3) normatief zelf en (4) 
normatief ander, tussen concreet en abstract 
(CST patroonscore) 

Soorten gedrag 

feitelijk gedrag 
zelf 
feitelijk gedrag 
ander 
normatief gedrag 
zelf 
feitelijk gedrag 
ander 

"concreet" 

m -+ ν 

12 

13 

5 

3 

с •* с 

4 

3 

6 

4 

О •* Лі 

4 

6 

18* 

16* 

m >• о 

9 

5 

15 

11 

"abstract" 

m •* ν 

11 

13 

19* 

19* 

с -* с 

14* 

20* 

18* 

11 

о -»• m 

14 

15* 

7 

5 

m •* о 

11 

18* 

11 

15 

* minstens 10 correlatieverschillen van .05 of meer 
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In 7 van de 16 8 χ 8 matrices wijzen minstens 10 correla

ties op een grotere differentiatie bij abstracte personen 

(verschil .05), terwijl dit maar bij 2 van de 16 matrices 

voor concrete personen het geval is. Dit is overeenkomstig 

Harvey's theorie, hoewel in dit geval differentiatie niet 

hetzelfde is als abstractie. Het differentiatieverschil 

gaat echter niet op voor alle rollen. De concrete personen 

differentiëren beter tussen de normatief vereiste gedrag

gingen van zichzelf en hun rolpartner in de ondergeschikte 

rol, dan de abstracte personen. De concrete personen zijn 

dus verfijnde waarnemers van gedragsnormen in situaties waar 

de rolpartner meer macht heeft. Hier zien we hoe een typisch 

kenmerk van systeem 1 en 2 personen (gevoeligheid voor ex

terne controle) zich uitdrukt in een specifiek, beter vermo

gen tot differentiëren. Veel differentiatieverschillen uit 

tabel 4.27 betreffen het onderscheid tussen geven en nemen 

(de concrete personen zij bij veel gedragingen ambivalenter 

- geven zowel als nemen - dan de abstracte) en tussen sym

pathie en waardering (de concrete personen onderscheiden dit 

minder goed). Maar nemen we het met name door Harvey ge

noemde vermogen tot differentiatie tussen zelf en ander bij 

concrete en abstracte personen over de vier rollen en de vier 

soorten gedragingen, dan blijkt het verschil tussen concreet 

en abstract hier niet zo groot (tabel 4.28). 

Tabel 4.28 Differentiatie tussen zelf en ander, gemiddeld 
over het geven en nemen van sympathie en waar
dering, bij vier soorten gedrag binnen vier rol
len, voor concreet en abstract 

Soorten gedrag 

feitelijk gedrag 
zelf 
feitelijk gedrag 
ander 
normatief gedrag 
zelf 
normatief gedrag 
ander 

m -* ν 

.17* 

.37 

.32 

.50 

"concreet" 

с •* с 

.32 

.41 

.28 

.45 

о >• m 

.36 

.30 

.19* 

.15* 

m •+ о 

.36 

.57 

.01 

.40 

"abstract" 

m ->• ν 

.34 

.36 

.17* 

.26* 

с -> с ! о ->- m 

.28 

.32 

.25 

.51 

.37 

.19* 

.43 

.29 

m •+ о 

.18* 

.24* 

.09 

.29* 

* differentiatieverschil van .10 of meer 
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Bij 3 van de 16 gedragsintercorrelaties blijken de 

concrete personen beter te differentiëren, bij 6 van de 

16 de abstracte personen (correlatieverschil van .10). Als 

de echtgenoten blijken de concrete personen beter te dif

ferentiëren tussen hun feitelijk gedrag gericht op zich

zelf en dat gericht op de ander, maar de abstracte person-

nen differentiëren beter tussen de gezinsrolnormen met be

trekking tot man en vrouw. In de collegarol zijn er nauwe

lijks differentiatieverschillen. Als ondergeschikten dif

ferentiëren de concrete personen beter tussen zelf en an

der in rolnormen voor beide rolpartners, maar de abstracte 

personen differentiëren beter tussen de gedragingen van de 

rolpartner die op hen of op de rolpartner zelf gericht 

zijn. Als meerdere maken de abstracte personen zowel in het 

feitelijk gedrag van beide rolpartners als binnen de van de 

rolpartner vereiste gedragingen een beter onderscheid tussen 

zelf en ander. Dit laatste kan betekenen dat de concrete per

sonen zich als zij machtiger zijn dan hun rolpartner, meer 

met deze partner identificeren, terwijl de abstracte per

sonen een grotere afstand tussen zichzelf en anderen we

ten te bewaren, dus meer instrumentele relaties opbouwen. 

In het algemeen blijkt uit deze gegevens dat de ver

schillen tussen concrete en abstracte personen zich laten 

formuleren als regels omtrent differentiatievariaties tus

sen gedragsdomeinen, die samenhangen met institutionele 

verschillen, betrekkingsverschillen en rolverschillen. 

Op vergelijkbare wijze kunnen we nagaan of de vier con

ceptuele systemen zich onderscheiden in regels die de rela

tie aangeven tussen specifieke gedragingen van rolpartners 

en bekrachtigingen van het zelfconcept. 
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4.4.1. Gedrag van rolpartners en zelfconcept 

De te verwachten regels formuleerden we in paragraaf 

4 van hoofdstuk 1 als volgt. (1) Systeem 1 is vooral ge

voelig voor positieve en negatieve bekrachtigingen door 

personen met meer macht. We verwachten dat hier het ver

krijgen van waardering en sympathie respectievelijk het 

verlies van waardering en sympathie tot uitdrukking ge

bracht door de meerdere, hoger correleert met het positieve, 

respectievelijk negatieve zelfconcept, dan bij de andere 

rollen en bij de andere systemen. (2) Systeem 2 is vooral 

gevoelig voor negatieve bekrachtigingen en niet voor posi

tieve. We verwachten daarom dat de correlatie tussen ver

lies van waardering en sympathie en negatief zelfconcept 

hier hoog is en de correlatie tussen verkregen waardering 

en sympathie en positief zelfconcept laag, over alle rollen. 

(3) De systeem 3 personen zijn vooral gevoelig voor be

krachtigingen door gelijken. Hier zou de correlatie tussen 

verkregen of verloren sympathie en waardering en positief 

of negatief zelfconcept hoger moeten zijn in de rollen 

m *• ν en с +• с dan in de rollen о «- m en m *• о en in de 

eerste twee rollen hoger dan bij de overige systemen. 

(4) Systeem 4 is het minst van alle systemen gevoelig voor 

bekrachtigingen door anderen. De correlaties tussen gedrag 

van anderen en het zelfconcept zouden hier dus lager moeten 

zijn dan bij de andere systemen. 

Het zelfconcept hebben we op 2 niveau's gemeten,(a) be

trokken op het functioneren binnen elk van de vier rollen, 

(b) betrokken op "de persoon in het algemeen". Op beide 

niveau's zijn vier componenten onderscheiden (1) zelfliefde, 

(2) zelfwaardering, (3) zelfhaat en (4) zelfkritiek. Deze 

acht zelfconcept-scores hebben we gecorreleerd (product

moment) met de frequenties waarmee de rolpartner in elk van 

de vier rollen zich prijzend (geven-waardering-ander), sym-



251 

pathiserend (gsa) kritiserend (nwa) en antipathiek (nsa) 

ten opzichte van ego opstelde, apart voor elk van de vier 

conceptuele systemen (patroonindeling, η per systeem in 

tabel 4.31). We bespreken eerst de correlaties van zelf

waardering en zelfkritiek enerzijds met verkregen lof en 

verkregen kritiek anderzijds. Vervolgens komen de correla

ties van zelfliefde en zelfhaat met verkregen sympathie en 

antipathie aan de orde. 

In tabel 4.29 (pag. 252) staan de correlaties voor waar

dering. 

We zien dat de voorspelde regel voor systeem 1 slechts 

ten dele opgaat. De zelfkritiek correleert hoger dan bi] 

de andere systemen met kritiek door de meerdere, maar kri

tiek door ondergeschikten correleert nog hoger met zelf

kritiek. Dit geldt zowel voor het zelfconcept als onderge

schikte als voor het zelfconcept als persoon, zij het dat 

de systeem 1 sterker door kritiek van de meerdere wordt ge

raakt in zijn zelfconcept als ondergeschikte, dan als per

soon. Systeem 1 wordt overigens bij alle gedragingen van de 

rolpartners sterker in zijn rolzelfconcept geraakt, dan in 

zijn zelfconcept als persoon, behalve bij kritiek van de 

echtgenote en lof van de ondergeschikten. Systeem 1 rea

geert niet sterker op lof van de meerdere, dan op lof van 

de andere rolpartners, noch is de betreffende correlatie 

het hoogst van alle vier systemen. Integendeel, het is eer

der zo dat systeem 1 als ondergeschikte en als persoon het 

minst sterk op lof van de meerdere reageert, zowel vergele

ken met de andere rollen als met de andere systemen. 

De voorspelde regel bij systeem 2 gaat eveneens slechts 

ten dele op. Systeem 2 reageert sterker in zijn negatieve 

zelfconcept bij negatief gedrag van alle rolpartners, dan 

in zijn positieve zelfconcept bij positief gedrag van de 

rolpartners, benalve in zijn zelfconcept als collega. Maar 
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Taoel 4.29 Correlaties tusben zelfwaardering (p) en zelfkritiek (n) als roldrager 

en als persoon en verkregen lof en kritiek door de rolpartner 

CST-pa troon 

1 

2 

3 

4 

n. systeem 1 

systeem 2 

Rolzelfconcept 

m • ν 

Ρ η 

il -οι 

-04 53 

35 -0 4 

01 02 

37 

20 

с • с 

Ρ η 

23 51 

48 28 

45 66 

17 08 

36 

29 

о * m 

Ρ η 

13 54 

36 45 

03 26 

25 33 

35 

31 

m 

Ρ 

32 

45 

12 

-07 

• о 

η 

76 

63 

09 

19 

14 

6 

syst.. 3 

syst. 4 

Persoonsze Ifconcept 

m -> ν 

Ρ η 

-11 17 

09 31 

29 26 

33 51 

27 

17 

с - с 

ρ η 

23 42 

42 44 

15 50 

24 -08 

24 

23 

ο > m 

Ρ η 

-05 35 

13 19 

20 33 

04 18 

26 

25 

m -* ο 

Ρ η 

41 40 

31 79 

33 29 

22 40 

15 

11 

Tapel 4.30 Correlaties tussen zelfliefde (ρ) en zei f de va lua tie (г.) als roldrager 

en als persoor en verkregen synpathie of antipathie door de rolpartner 

CST-patroon 

1 

2 

3 

4 

Rolzclfconcept 

m · 

Ρ 

17 

19 

40 

69 

ν 

1 

49 

30 

45 

44 

с -• с 

Ρ η 

о ' m 

Ρ η 

11 22 ι 09 45 

32 41 11 34 

62 31 37 60 

99 18 07 27 

m 

Ρ 

48 

20 

61 

-01 

о 

η 

46 

40 

-37 

-27 

Persoonsze Ifconcept 

гг · 

Ρ 

08 

20 

45 

5 2 

ν 

η 

13 

06 

11 

01 

с * с 

ρ η 

12 01 

Ο ' [Γ ΙΓ • 

ρ η ρ 

17 39 06 

36 23 | 06 03 00 

42 61 Ι 23 47 35 

17 -04 -01 03 -12 

Ο 

η 

46 

59 

51 

04 
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de correlaties tussen verkregen lof en positief zelfcon-

cept zijn hoger dan nul. De systeem 2 personen reageren 

steeds het sterkst in hun rolzelfconcept, alleen bij lof 

van de echtgenote en kritiek van collega's en ondergeschik

ten worden zij sterker als persoon getroffen. Overigens be

staat bij systeem 1 eenzelfde discrepantie tussen positief 

en negatief zelfconcept als bi] systeem 2, maar deze is bij 

systeem 3 en 4 afwezig. De systeem 3 regel is ook niet onge

schonden terug te vinden. De samenhang tussen het rolzelf-

concept en de gedragingen van rolpartner m gelijke rollen 

is inderdaad sterker dan bij ongelijke rollen, behalve bij 

kritiek door de echtgenote; eveneens is de samenhang ster

ker dan bij de andere systemen, de enige uitzondering is 

de reactie van systeem 2 op lof van collega's. De regel 

gaat echter niet op voor het zelfconcept als persoon. Bij 

systeem 4 zijn de correlaties tussen gedrag van de rolpart

ner en rolzelfconcept inderdaad zeer laag en lager dan bij 

de meeste andere systemen, behalve bij de ondergeschikte-

rol. Dit geldt eveneens voor het zelfconcept als persoon, 

zij het dat de systeem 4 personen door lof en kritiek van 

de echtgenote meer dan de andere systemen als persoon wor

den geraakt, kennelijk zonder hun zelfvertrouwen als echt

genoot te verliezen. 

Overzien we de gevonden resultaten, dan vinden we de 

verwachte regels voor een deel in de correlaties terug, 

maar niet zonder afwijkingen. Geldt nu hetzelfde voor zelf-

liefde als voor zelfwaardering? Een eerste zicht op tabel 

4.30 brengt al grote discrepanties aan het licht. We zul

len de aanwezige trends proberen te beschrijven (tabel 4. 

30, pag. 252). 

Zowel systeem 1 als systeem 2 reageren in het rol

zelfconcept sterker op verlies van sympathie dan op het 

verkrijgen van sympathie, ook in vergelijking met systeem 

3 en 4. De zelfliefde van systeem 1 hangt echter sterk sa-
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men met de sympathie toegedragen door ondergeschikten en 

de zelfliefde van systeem 2 met de sympathie van collega's. 

Bij systeem 1 hangt het rolzelfconcept niet, zoals verwacht, 

het sterkst samen met de sympathie van de meerdere. Deze 

samenhang is wel het sterkst bij de zelfliefde als persoon 

en ook hoger dan bij systeem 2 en 4. Systeem 3 reageert 

evenals systeem 1 sterk positief op sympathie van de meer

dere, maar het blijkt dat systeem 3 nog sterker reageert op 

sympathie in de andere rollen zowel als persoon en als rol-

drager. Systeem 3 reageert bijna in alle rollen zowel po

sitief als negatief en zowel als roldrager en als persoon 

sterker op het gedrag van de rolpartner dan de andere sys

temen; uitzonderingen vormen de reacties op antipathie van 

de ondergeschikte, die systeem 3 niet als meerdere, maar 

wel als persoon treft (en die systeem 2 zowel als meerdere 

en als persoon, maar systeem 4 in geen van beide opzichten 

treft), de reactie op antipathie van de echtgenote (verge

leken met systeem 1), de reactie op antipathie van collega's 

(vergeleken met 2, alleen als collega) en de reactie op 

sympathie van de echtgenote (vergeleken met systeem 4). 

Systeem 4 wordt ook bij zijn reactie op sympathie en an

tipathie van de rolpartners gekenmerkt door de grootste au

tonomie. Het zelfconcept, zowel in de rol en als persoon 

is niet sterk van deze bekrachtigingen afhankelijk, behalve 

in de gezinsrol. Hier stijgt de zelfliefde van de systeem 

4 zowel als roldrager en als persoon met de mate van ver

kregen sympathie, maar verlies van liefde schijnt de systeem 

4 toch meer op zijn rol dan op zijn persoon te betrekken. 

Evenals bij waardering blijkt bij sympathie dat de 

voorspelde relaties tussen gedrag van de rolpartners en 

zelfconcept maar ten dele opgaan. Voor systeem 3 en 4 klop

pen de voorspelde regels beter dan voor systeem 1 en 2. 

Uit de correlatiepatronen blijkt ook dat het zelfcon-

cept geen een-dimensioneel begrip is. Het onderscheid tus

sen positieve en negatieve zelfconceptelementen, tussen 
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zelfliefde en zelfwaardering en tussen rolzelfconcept en 

algemeen zelfconcept wordt door de geconstateerde correla-

tieverschillen gerechtvaardigd. 

4.5 Conceptuele systemen, politieke opvattingen en sociale 

kenmerken 

Buiten het onderzoek van Williams en Kelleher (1973) 

naar levensbeschouwelijke voorkeuren en van Severy, Bng-

nam en Harvey (1975) naar presidentsvoorkeuren is er ons 

gean onderzoek bekend naar de relatie tussen conceptueel 

functioneren en de mnoud van opvattingensystemen. Toch 

kan met name dergelijk onderzoek helderheid scheppen met 

betrekking tot een onduidelijkheid in Harvey's theorie, na

melijk de relatie tussen inhoud en structuur van conceptu

ele systemen. M s de structurele component van de theorie 

voorop staat mag er namelijk in principe geen relatie zijn 

tussen het type conceptueel functioneren en de inhoud van 

(bijvoorbeeld) politieke opvattingen. Staat echter de in

houdelijke component voorop, dan mag verwacht worden dat, 

gegeven een bepaalde interesse in politiek, systeem 1 per

sonen politiek-rechtse, systeem 2 personen politiek-linkse 

en systeem 3 en 4 personen politieke midden-posities uit

drukken in hun opvattingen. We zullen deze relatie nader 

onderzoeken. 

In het gangbare onderzoek worden politieke opvattingen 

meestal onderscheiden in "links-rechts" of "conservatief-

radicaal" (Eysenck, 1954; Kerr, 1952; Mc Closky, 1958; 

Wright en Hicks, 1970; Wilson, 1973). Sommige auteurs ver

onderstellen dat het consistent toepassen van een links-

rechts dimensie alleen bij de politiek goed geïnformeerde 

elite voorkomt (Converse, 1964) . Ook als dit juist is kan 

men zich afvragen of de links-rechtsdimensie de enige en de 

belangrijkste dimensie is waarop politieke opvattingen wor-
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den ingedeeld. Met name in landen met een meer-partijen-

systeem kan de inhoudelijke articulatie van politieke op

vattingen bij goed geïnformeerde groepen uit het electoraat 

een meer-dimensionele structuur bezitten. Om de inhoudelijke 

variatie aan politieke opvattingen zo groot mogelijk te hou

den zochten we, na bestudering van de geschiedenis der po

litieke ideeën, naar een reeks uitspraken die ons represen

tatief leken voor een tiental politieke opvattingen-sys

temen (Hagendoorn en Hopmans, 1970). Een vergelijkbare aan

pak is in Nederland door Roe (1975) gevolgd. Deze uitspra

ken werden aan diverse onderzoeksgroepen voorgelegd en tot 

een consistent beperkt bestand gereduceerd (Hopmans, 1976; 

Pinxteren, 1972) . Met name bij studenten bleek dat er een 

duidelijke links-rechts dimensie in de oordelen over uit

spraken werd gehanteerd, terwijl tegelijkertijd elk af

zonderlijk politiek systeem, geïndiceerd door 5 uitspraken, 

een betrouwbaar cluster vormde (Pinxteren, 1972, 45). Door 

Jansen (1975) werden uit 8 van de 10 opvattingensystemen 

de twee items geselecteerd die het hoogst laadden op de 

door Pinxteren gevonden links-rechts dimensie. De twee bes

te "desinteresse"- uitspraken (uit het negende systeem) vul

de Jansen aan met 4 nieuwe items, zodat een schaal van in 

totaal 22 uitspraken ontstond. Uit onderzoek van Hosman, 

Fox en Stoop (1976) Dleek dat deze politieke opvattingen-

schaal (povo) een betrouwbare en geldige meting van poli

tieke ideeën mogelijk maakt (de schaal staat in bijlage 7). 

Deze 22 items van de povo-schaal hebben we voorgelegd 

aan de personen van onderzoejcsgroep 5. Om de verkregen ge

gevens te analyseren deelden we de onderzoeksgroep op in 

twee subgroepen op grond van de CST-50 patroonscore: een 

"concreet"-groep bestaande uit personen met een CST-50 sys

teem 1 of 2 patroonscore (n = 85) en een "abstract"-groep 

bestaande uit personen met een systeem 3 of 4 patroonscore 

(n = 65). De antwoorden op 16 van de 22 politieke uitspra

ken (alle benalve de "desinteresse"-items) werden voor bei-
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de groepen apart gefactoranalyseerd (Kaiser Caffrey alpha, 

programma psylab. Facto 80, Roskara en Kuypers, bepaling van 

alle factoren met eigenwaarde >1.0) . 

Bij de "concreet"-groep ontstond een ongeroteerde fac-

tormatrix met een sterke eerste factor (alpha .98, verklaar

de variantie 37%) waarop linkse en rechtse items polair wa

ren verdeeld. Twee zwakke additionele factoren (verklaarde 

variantie .05 en .05) gaven elk een apolitiek soort extre

misme aan. Bij de "abstracf'-groep bestond de ongeroteerde 

factormatnx eveneens uit een (minder sterke) polaire 

links-rechts factor (alpha .94, verklaarde variantie 26%) 

en voorts vier zwakke additionele factoren (verklaarde va

riantie .06, .07, .04 en .05) die elk een politiek subsysteem 

vertegenwoordigen, te weten communisme, anarchisme, gema

tigd socialisme en zeer gematigd socialisme. Het verschil 

in het percentage variantie verklaard door de eerste fac

tor bij beide groepen wijst erop dat de abstracte groep in 

algemene zin beter differentieert dan de concrete. De ad

ditionele factoren laten zien dat de abstracte groep met 

name politieke opvattingen van "midden" en "linkse" signa

tuur beter onderscheidt. Of dit op expliciete abstractie 

van politieke principes berust is niet vast te stellen. 

Als we de twee items van elk politiek subsysteem te

zamen nemen en per conceptueel systeem de gemiddelden ver

gelijken dan krijgen we het navolgende beeld (tabel 4.31, 

pag. 309). 

De desinteresse-verschillen bleken niet significant. 

De uitkomsten wijzen op sterke inhoudelijke verschillen in 

politieke opvattingen bij de vier systemen. Hoewel deze 

overeenkomen met de inhoudelijke tendenzen die Harvey (1961) 

kenmerkend acht voor de 4 systemen, doen ze ons, ondanks de 

uitkomsten van de factoranalyse, enigszins terughoudend zijn 

over de objectiviteit waarmee de CST-50 verscmllen m con

ceptueel functioneren meet. 
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Tabel 4.31 Volgorde in gemiddelde msLemming met politieke opvattingen van hoog 

naar laag bij de 4 conceptuele systemen. 

Systeem 1 (n = 48) 

liberalisme (s) 

pragmatisme (s) 

conservatisme (s) 

fascisme (s) 

gematigd socialisme* 

radicaal socialisme* 

- communisme* 

- anarchisme* 

Systeem 2 (n = 37) 

radicaal socialisme (s) 

communisme* (s) 

anarchisme* (s) 

gematigd socialisme* (s) 

liberalisme* 

- pragmatisme* 

- fascisme* 

- conservatisme* 

Systeem 3 (n = 35) 

liberalisme 

gematiged socialisme (s) 

conservatisme 

pragmatisme* 

fascisme* 

radicaal socialisme* 

- communisme 

- anarchisme 

Systeem 4 (n = 30) 

libéralisme 

gematigd socialisme 

pragmatisme* 

fascisme* 

radicaal socialisme* 

- conservatisme* 

- communisme* 

- anarchisme* 

* = significant lager dan de eerste keuze (t, ρ <.05, tweezijdig) 

(s) = significant hoger dan de andere systemen (bij 3 alleen 2 en 4) 

= beneden het schaalmidden, dus afwijkend 
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We kunnen de instemming en afwijzing van de acht soorten 

politieke opvattingen door de systeem-representanten ook 

vergelijken met de politieke voorkeuren van een represen

tatieve steekproef uit het Nederlandse electoraat. Deze 

steekproefgegevens werden voor ons verzameld door de N.V. 

Nederlandse Stichting voor Statistiek (n = 522, 18 jaar en 

ouder). Een verschil met onze Nijmeegse steekproef is dat 

in de electoraat-steekproef ook vrouwen zijn opgenomen. 

Tabel 4.32 Verschillen in politieke opvattingen (gemiddel
den) tussen een representatieve steekproef uit 
het Nederlandse electoraat en de representanten 
van de vier conceptuele systemen (95-CST, pa-
troona ndelmg) 

Politieke opvattingen 

fascisme 

conservatisme 

liberalisme 

pragmatisme 

gematigd socialisme 

radicaal socialisme 

communisme 

anarcmsme 

η 

Electoraat 
steekproef 

7.43 

8.42 

9.03 

7.60 

7.22 

6.12 

4.42 

4.50 

522 

concep 

1 

7.73 

8.00 

8.25 

8.04 

7.21 

5.71 

4.42 

4.67 

48 

ns* 

ns 

-s 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

tuele sy 

2 

4.27 

3.78 

5.08 

4.41 

5.89 

7.84 

7.03 

6.70 

-s 

-s 

-Ξ 

-s 

-s 

s 

s 

s 

37 

3t. (patroonCST) 

3 

5.74 

6.94 

7.49 

6.14 

7.29 

5.51 

4.77 

4.49 

-s 

-s 

-Ξ 

-s 

ns 

ns 

ns 

ns 

35 

4 

6.06 -s 

4.83 -s 

7.43 -s 

6.40 -s 

6.53 ns 

5.97 ns 

4.27 ns 

4.27 ns 

30 

* uitgevoerd is ae t-toets op het verschil in gemiddelde 
tussen de eerste kolom en de overige, "s" betekent signifi
cant bij .05, tweezijdig; "ns" oetekent "niet significant"; 
"-s" geeft afwijking onlaag aan. 

De systeem 1 personen blijken nauwelijks af te wijken van 

het doorsnee electoraat. De systeem 2 personen zijn daaren

tegen minder rechts en significant meer links. 

De systeem 3 en 4 representanten zijn duidelijk minder rechts, 

maar niet meer of minder linies dan net doorsnee electoraat. 
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B2.J onderzoeksgroep 5 is de respondenten ook naar sociale 

klasse (een combinatie van beroep, beroepsprestige en inko

men - Hagendoorn en Van Wel, 1976) , opleiding en onder meer 

naar»voorkeuren voor politieke partijen, dag- en weekbladen 

en omroepen gevraagd. We beëindigen dit hoofdstuk met de pre

sentatie van enkele gevonden relaties tussen de CST-50 pa

troonscore en deze variabelen. De samenhangen zijn verkregen 

middels kruistabellenng (programma Psylab. Crosstab. 2). 

1. De relatie tussen sociale klasse* en conceptuele systemen 

blijkt significant (tabel 4.33). 

Tabel 4.33 De relatie tussen sociale klasse (combinatie 
van beroep, beroepsprestige en inkomen) en con
ceptueel functioneren (CST patroonindeling; 
η = 115) 

CST-patroonindeling 

sociale 

klasse** 

16 

61.5 

39.0 

22 

31.9 

53.7 

3* 

15.0 

7.3 

41(=n) 

35.7% 

100% 

3* 

11.5 

14.3 

13 

18.8 

61.9 

5 

28.0 

23.8 

21(=n) 

18.3% 

100% 

4* 

15.4 

13.3 

21 

30.4 

70.0 

5 

25.0 

16.7 

3* 

11.5 

13.0 

13 

18.8 

56.5 

7 

35.0 

30.4 
1 

30(=n) 

26.1% 

100% 

23(=n) 

20.0% 

100% 

26 (= n) 

100% 

22.6% 

69 (= n) 

100% 

60.0% 

20 (= n) 

100% 

17.4% 

115(*n) 

100% 

100% 

* vier celfrequenties zijn te klein om een betrouwbare 
toets op onafhankelijkheid uit te voeren. De chi-kwadraat 
waarde is 13.86, dat is significant op .05 niveau; de ge
corrigeerde chi-k^adraat (Yates' correction for continuity) 
is 10.02 (significant DIJ ongeveer 0.10). De gamma is .40. 

**de indices staan vermeld in üijlage 7. 

* (samenstelling index zie bijlage 7) 
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De systeem 1 representanten komen meer voor in de lagere 

klassen, systeem 2 en 4 komen meer voor naarmate de sociale 

klasse hoger is en systeem 3 overweegt in de middenklasse. 

Met name de relatie tussen systeem 1 en lagere sociale klas

se bevestigde bij ons bestaande vermoedens. Lipset (1963) 

wees op het - ten onrechte als "autoritanstiscn" omschreven 

(Brown, 1966; Pugliese, 1970) - traditionalisme van de ame-

rikaanse "workmgclass" . 

2. Bij de opleiding Ыіцкеп de systeem 1 representanten meer 

voor te komen naarmate de opleiding lager is (tabel 4.34). 

Tabel 4.34 De relatie tussen opleiding en conceptueel 
functioneren (CST-patroonindeling); η = 146 

CST-patroonindeling 

laag 

midden 

Opleiding** 

hoog 

33 

64.7 

71.7 

11 

20.0 

23.9 

2* 

5.0 

4.3 

46(=n) 

31.5% 

100% 

6 

11.8 

16.7 

18 

32.7 

50.0 

12 

30.0 

33.3 

12(=n) 

24.7% 

100% 

7 

13.7 

20.6 

15 

27.3 

44.1 

12 

30.0 

35.3 

34(=n) 

23.3% 

100% 

5 

9.8 

16.7 

11 

20.0 

36.7 

14 

35.0 , 

46.7 . 

30(=n) 

20.5% 

100% 

51 (= n) 

100% 

34.9% 

55 (= n) 

100% 

37.7% 

40 (= n) 

100% 

27.4% 

146 (= n) 

100% 

100% 

een celfrequentie is te klem om een betrouwbare toets 
op onafhankelijkheid uit te voeren. De chi-kwadraat 
waarde is 44.52, significant op .001 niveau; de gecor
rigeerde chi-kwadraat is 39.31 (significant op .001). 
De gamma is .55. 
Laag is: lager (beroeps)onderwijs. Midden is: ulo, 
vnmo of middelbaar (beroeps)onderwijs. Hoog is: noger 
beroepsonderwijs of universitair onderwijs. 
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De systeem 2 representanten overwegen bi] de middenopleiding. 

Het aantal systeem 3 en 4 representanten is hoger naarmate 

de opleiding hoger is. De samenhang is significant. 

3. Partijvoorkeur. Bi] de W D overwegen de systeem 1 en 4 

representanten. Bij het CDA systeem 1 en 3, bij D '66 en 

DS '70 2 en 4 en bij PSP, SP en CPN overweegt systeem 2. 

4. Weekbladen. Bij de Elsevier-lezers domineren de systeem 

3 representanten, bij de Tijd en Nieuwe Linie systeem 3 

eveneens, bij de Haagse Post systeem 2 en 4 en bij Vrij 

Nederland en de Groene systeem 2. 

5. Dagbladen. Bij de NRC overheersen de systeem 1 en 3 

personen {'.) , evenals bij de Gelderlander; bij Trouw en 

Parool systeem 2 en 4 en bij de Volkskrant systeem 2. 

6. Omroepen. Bij de Tros domineren de systeem 1 personen, 

evenals bij de AVRO. KRO en NCRV tonen de dominantie van 

systeem 3 en bij de VPRO komen de meeste systeem 2 perso

nen voor. 

4.6 Conclusies en samenvatting 

Uit de resultaten van de principale componentenanalyse 

op de CST-scores werd duidelijk dat de vijf conceptuele sys

temen in de door ons gekozen operationalisering geen umdi-

mensioneel concreet-abstract continuum vormen. De systemen 

kunnen dus in allerlei combinaties bij subjecten voorkomen. 

Voor de meting van deze systemen is de CST-50 een ac

ceptabel instrument. De redelijk homogene subschalen verto

nen samenhangen met variabelen als angst, neuroticisme en so

ciaal-wenselijk oordelen, overeenkomstig de theorie van Har

vey, Hunt en Schroder. Het aantal onderzochte samenhangen 

is echter beperkt en variabelen als angst en neuroticisme 

liggen niet ver uiteen. Een scherpere, toetsende construct-

validering van de CST-50, vooral middels directe gedrags

variabelen, is niet overbodig. 

De soortgenootvaliditeit van de CST laat, vooral voor 

de systemen 2 en 3, te wensen over. Hier is additioneel 
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onderzoek vereist, liefst middels de T.I.B., Tuckman's 

I.T.I. (1965) en Schroder's Р.С.T. (1967). 

Het gegeven dat de conceptuele systemen geen concreet-

abstract continuum vormen, ondersteunt de door ons geopper

de bezwaren tegen riarvey et al's interpretatie van de the

orie van Goldstein en Scheerer. De concrete en de abstracte 

houding blijken geen wederzijds uitsluitende informatie

verwerkingssystemen te zijn. 

Het is duidelijk geworden waarom geen van de onderzoe

kers, die zich bezig hebben gehouden met de conceptuele syste-

mentheone, tot op heden konden aantonen dat abstractheid een 

grotere cognitieve complexiteit impliceert. Cognitieve com

plexiteit kan, zagen we, zowel het resultaat zijn van een 

meer analoge als van een meer digitaliserende wijze van in

formatieverwerking. Daarom dient er onderscheid te worden 

gemaakt tussen de analoge differentiatie van de concrete en de 

digitale differentiatie van de aostracte houding. 

Bij city-block analyse van de Reptes*- oordelen bleek 

dat systeem 4 significant positief en systeem 1 significant 

negatief samenhangt met abstracte differentiatie. Tevens 

werd duidelijk dat elk conceptueel systeem op een eigen 

wijze varieert in de mate waarin cognitieve suodomeinen mid

dels abstractie worden geordend. Een model waarin (a) con

creet en abstract als verscnillend in digitaliserend te 

werk gaan en (b) de systemen als clusters van gedragsregels, 

die samenhangen iret domeingebonden kwalitatieve differen-

tiatieverschillen, worden opgevat, is met deze uitkomsten te 

veremger . 

We hebben bij de gerapporteerde onderzoeken de CST-50 

scores op twee manieren gehanteerd, namelijk als een verza-
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meling van zelfstandige subschaalscores en als patroomndi-

ces. De CST-patroonindices geven de enig overgebleven me

thode om het concept van een kwantitatief concreet-abstract 

continuum met onze factoranalyse-uitkomsten te verenigen. 

Waar de uitkomsten van de correlatie-analyses op grond 

van de subschaalscores van de CST bruikbare uitkomsten op

leverden, bleek de vergelijking van de MAS, ABV en SD ge

middelden tussen de patroon-CST systemen bijna geen signi

ficante verschillen naar voren te brengen. De patroonregels 

leveren dus waarschijnlijk geen zuivere groepering van de 

personen in de door Harvey bedoelde systeem-typen op. Hier

mee is echter de veronderstelling waarop de patroonscores 

zijn gebaseerd, het bestaan van een specifieke ontwikkelings

gang in de conceptuele ontwikkeling van systeem 1 naar sys

teem 4, niet getoetst. Mede niet, omdat bij de patroonsco

res de systemen 3 direct en 3 indirect niet konden worden 

onderscheiden. Een duidelijke conclusie is hier niet moge

lijk. Dat de patroonindeling kennelijk toch een zinvolle 

indeling in "concreet" en "abstract" en in de vier syste

men mogelijk maakt, blijkt uit de exploratieve analyses 

naar rolgedrag en politieke opvattingen. Dit pleit ervoor 

de patroonindeling op te vatten als een equivalent van een 

normale opsplitsing van onderzoeksgroepen op grond van de 

onderzoeksgroepsmediaan, zonder verdere theoretische im

plicaties over het concreet-abstract continuum. Uit de 

uitkomsten van de exploratieve onderzoeken bleek dat een 

aantal verschillen tussen concrete en abstracte personen 

konden worden geformuleerd als variaties in de mate van 

concrete differentiaties tussen door institutionele rollen 

gestructureerde gedragsdomeinen. Hoewel in algemene zin de 

tendens constateerbaar was dat abstracte personen hier 

beter differentieerden dan concrete personen, bleken deze 

verschillen strikt gedragsdomein gebonden en gingen zij 

bijvoorbeeld nauwelijks op voor zo'n cruciale dimensie als 

het onderscheid tussen zelf en ander. 
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Een herformulering van systeem-specifiek gedrag als 

een typische regel met betrekking tot de relatie tussen 

zelfconcept en het gedrag van bepaalde rolpartners, bleek 

maar in beperkte mate mogelijk. 

In politieke opvattingen verschilden de vier systemen 

aanzienlijk, zowel onderling als in vergelijking met het 

Nederlandse electoraat (vooral 2, 3 en 4). De aard van 

deze verschillen en de samenhang van de systemen met oplei

ding en sociale klasse liet echter eveneens zien, dat deze 

indeling in typen van conceptueel functioneren vooreerst 

zinvol is als een systeem van oordeels- en evaluatiepatro

nen met betrekking tot de sociale omgeving en minder als 

een zuiver structureel-cognitieve typologie. 
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SAMENVATTING 

Het doel van deze studie is een e n tische analyse van Harvey, Hunt en 

Schröders theorie (1961) over concreet en abstract functioneren. 

In hoofdstuk. 1 wordt een korte beschrijving gegeven van deze cognitieve 

persoonlijkheidstheorie. In deze theorie worden verschillende soorten con

ceptuele systemen onderscheiden. Deze systemen variëren m inhoudelijke ge-

dragskenmerken en in structureel cognitieve kenmerken. Er wordt vanuit gegaan 

dat de systemen te plaatsen zijn op een continuum van concreet naar abstract. 

Enkele elementen uit de theorie, zoals de begrippen concept en conceptueel 

systeem en opvallende gedragskenmerken van het concrete (stimulusboundness) 

en het abstracte (relativisme) functioneren geven we weer. De samenhang tussen 

de conceptuele systemen en enerzijds variaties in opvoedingsmethoden en ander

zijds typische informatieverwerkings- en gedragskenmerken wordt kort uiteen

gezet. 

Op grond hiervan constateren we de volgende onduidelijkheden: 

1. Harvey, Hunt en Schröder naken onvoldoende onderscheid tussen conceptueel 

systeem en conceptueel proces. 

2. De structureel-cognitieve begrippen differentiatie, articulatie en integra

tie zijn niet duidelijk omschreven. 

3. Stimulusgebondenheid, bevooroordeeldheid en relativisme kunnen als conse

quentie van concreet of abstract functioneren niet consistent worden berede

neerd. 

4. Uit de onschrijving van de effecten der opvoedingsmethoden op de concep

tuele structuur kan niet worden afgeleid of de auteurs zich een model voor

stellen (a) waarin de cognitieve ontwikkeling een cimilatie van algemene 

structurele kenmerken uipliceert, met als voornaamste kenmerk cognitieve dif

ferentiatie, of (b) een model waarin de conceptuele systemen alleen verschil

len in inhoudelijke gedragsregels, die dcneingebonden differentiatieverschil-

len urpliceren. 

We constateren dat model (a) en (b) strijdig zijn. In het "concreet-

abstract continuum-model" zijn de stadia wederzijds exclusief en kwantitatief 

verschillend m structurele kemrerken. In het "inhoudelijke systeem-model" 

zijn de "stadia" niet exclusief en de structurele kenmerken dcnemgebonden. 

Welk van beide modellen is het meest houdbaar? 

OÍR dit probleem op te lossen gaan we m hoofdstuk 2 de herkomst en moge

lijke betekenis van de begrippen concreet en abstract na. 
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Goldstein en Scheerer (1941) omschrijven concreet en abstract func

tioneren als twee gelijkwaardige, elkaar niet wederzijds uitsluitende, maar 

kwalitatief verschillende vormen van informatieverwerking. Uit cultuurverge

lijkend onderzoek blijkt dat de meer abstracte vorm van stimulusordemng 

meer vrordt gehanteerd met betrekking tot direct levensrelevante domsinen , 

dan bij andere dcmeinen. Abstract en concreet functioneren lijkt dus eerder 

een aan de relevantie van dcmeinen gebonden fenomeen, dan een algemene per

soonlijkheidstrek, die zich over alle domeinen en situaties manifesteert. 

Het verschil tussen de concrete en abstracte informatieverwerkingsvomen 

kan men nader anschrijven als (a) globale en focale waarneming (Neisser, 1967) of 

als (b) analoge en digitale stimulusrepresentatie (Attneave, 1974; Anderson, 

1975). Overeenkcmstige omschrijvingen zijn "eiconische en symbolische repre

sentatie" (Bruner et. al.,1966) en "concrete en abstracte classificatie" 

(Price-Williams, 1962). De begrippen analoog en digitaal verwijzen voorts 

naar bepaalde stimuluskwaliteiten, waarop de concrete en abstracte houding 

differentieel zijn gericht (analoge en digitale culturele codes; betrekking 

en inhoud van de comunicatie ( Watzlawick et. al., 1973); particular is tische 

en universalistische gedragsuibwisselingen (Foa, 1974)) . 

De wijze waarop de analoge en digitale informatieverwerking verschillen 

wordt uitgewerkt aan de hand van Gamer's (1974, 1976) onderscheid tussen in

tegrale en onderscheidbare stimulusdimensies. Bij integrale dimensies komt 

de ordening van stimulusverschillen overeen met regels van de euclidische, en 

bij onderscheidbare dimensies met de cityblock-metriek. 

Het kunnen onderscheiden van (onderscheidbare) stimulusdimensies is 

datgene wat Goldstein en Scheerer kenmerkend achten voor de abstracte houding. 

Het algemene begrip "differentiatie" kan aldus m twee componenten uiteenge-

legd worden: (a) concrete differentiatie, waarbij globale stimulusverschillen 

worden gecodeerd volgens een analoge regel en (b) abstracte differentiatie 

waarbij dimensionele stimulusverschillen worden gecodeerd volgens een digitale 

regel. Ter illustratie wordt nagegaan of beide soorten regels konden worden 

onderscheiden in het conceptvormingsproces. 

Aan de hand van het onderscheid tussen concrete en abstracte differentiatie 

wordt vervolgens: 

1. geïnventariseerd wat in de onderzoekstraditie, ontstaan op grond van Harvey, 

Hunt enSchroder's theorie, aan inzichten over de structurele en inhoudelijke 
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kenirerken van de conceptuele systemen bekend is geworden. 

2. nagegaan of de onderscheiden conceptuele systemen in tenten van abstract 

differentiëren (en met m termen vein cognitieve carplexiteit m algemene zin) 

een oplopend abstractheidscontinuum vormen (concreet-abstract continuum-model) 

òf zich alleen onderscheiden m domeingebonden fluctuaties in de mate van 

abstract differentiëren. 

Punt 1 wordt in hoofdstuk 3 behandeld. Hierbij blijkt dat: 

a. de operationalisering van de vier onderscheiden conceptuele systemen middels 

de "This I believe test" en de "Conceptual systems test" een aantal manco's 

heeft. De crossculturele validiteit van de tests is onbekend, de afnamerroge-

lijkheden ervan zijn praktisch beperkt, toetsing van het "successieve stadia-

model" laten zij met toe. 

b. het onderzoek naar de relatie tussen conceptueel functioneren en opvoedings

methoden geen enkele conclusie hiercmtrent toelaat. 

c. bij het meeste onderzoek geen relatie tussen de conceptuele systemen en 

de mate van cognitieve differentiatie wordt gevonden. 

d. de conceptuele systemen zich onderscheiden m informatieverwerkingskenner-

ken, zoals dogmatisme, autoritarisme, stereotyp en eenzijdig oordelen, con

form Harvey et. al.'s theorie. Voorbs blijken de conceptuele systemen te ver

schillen m het herzien van bestaande oordelen en m de mate van waargencmen 

Interne of externe gedragscontrole. 

e. de conceptuele systemen zich vooral onderscheiden in gedragskenmerken, zoals 

(a) houdingsverandering onder invloed van statuspersonen, (b) rigiditeit, (c) 

godsdienstigheid, (d) mstemmng met bestaande normsn, (e) verandering van 

opinie onder bepaalde condities, (f) agressiviteit, (g) conformisme aan 

groepsnormen, (h) autonomie, (i) verbale prestaties onder stress, (j) posi-

tiviteit van het zelfconcept, (k) en gedrag als leraar of leerling m bepaalde 

onderwij ssettmgs. 

Deze bevindingen laten zien dat men de systemen vooralsnog met mag op

vatten als wederzijds uitsluitende vormen van informatieverwerking, liggend 

op een continuum van concreet naar abstract. Aangetoond is alleen dat de 

conceptuele systemen samenhangen met systematische gedragsvariaties. 

Punt 2 wordt behandeld in hoofdstuk 4. Er wordt een nieuwe testoperatio-

nalisatie genaakt van de vier conceptuele systemen, in de vorm van een "con

ceptuele systemen test". Deze test bestaat uit likert-items, waarin kenmerken 
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van de vier systemen zijn weergegeven. Bi] de reductie van het item-bestand 

van 116 naar 76 items middels clusteranalyse blijkt dat systean 3 opgesplitst 

noest worden in een "directe" en een "indirecte" variant. Uit de zo ontstane 

CST-76 worden de scores van een groep van 50 items, verzameld bij 5 onder

zoeksgroepen, gefactoranalyseerd. Bij de hypothesen met betrekking tot de 

factoranalyse-uitkomsten wordt aangenomen dat (a) een één-factonrodel, waarin 

de systemen geordend liggen van 1 naar 4 in de richting wijst van een con-

creet-abstract continuum, (b) een tweefactonrodel, waarbij systeem 2 en 4 

de ene en systeem 1 en 3 de tweede factor vorrren in de richting wijst van een 

"inhoudelijke ordening", op grond van de interne of externe verankering, 

die de systemen typeert en (c) een orthogonaal vijffactormodel impliceert 

dat de systemen onafhankelijk zijn en in allerlei corrbinaties bij dezelfde 

persoon kunnen voorkomen. 

De principale conponentenanalyse geeft bij elk van de onderzoeksgroepen 

wisselende uitkansten, maar zodanig, dat een orthogonaal vijffactorenmodel 

het meest adequaat geacht moet worden. 

De subschalen van de CST-50 blijken redelijk homogeen en vertonen groten

deels voorspelbare samenhangen met variabelen als angst (MAS), sociaal wen

selijk oordelen (SD) en neuroticisme (ABV) . De soortgenoot-^validiteit van de 

CST-50 blijkt gering, vooral bij systean 2 en 3. 

Op grond van cityblock analyse van Reptest-oordelen wordt de nate van 

abstracte differentiatie berekend en in verband gebracht met de conceptuele 

systemsn. Hierbij blijkt dat systeem 1 significant negatief en systeem 4 

significant positief samenhangt met abstract differentiëren. De tussenliggende 

systemen geven echter geen graduele toename in abstraheren te zien. 

Bij opsplitsing van de Reptest-gegevens in vier dcneinen, blijkt elk systeem 

over deze domeinen een eigen patroon van fluctuaties in abstraheren te ver

tonen. 

Enerzijds laten deze uitkomsten zien dat de herinterpretatie van concreet 

en abstract als analoog en digitaal tot de constatering van een inzichtelijk 

verschil in differentiatievermogen tussen systeem 1 en systean 4 heeft geleid. 

Anderzijds wijzen deze uitkansten erop, dat er geen reden bestaat om de hypo

these te verwerpen dat de onderscheiden conceptuele systemen clusters van 

inhoudelijke gedragsregels weergeven, die kwalitatieve differentiatieverschil-

len inpliceren. 

De uitkoiTsten van een exploratief onderzoek naar de mate waarin de sy

stemen variëren in (concrete) differentiaties tussen rolgebonden gedragingen 
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(ñolgedragtest), blijken deze inhoudelijke en domeingebonden interpretatie 

van de systemsn te ondersteunen. Een herformulering van systeem-specifiek 

gedrag als een typische regel omtrent de relatie tussen zelfconcept en het 

gedrag van bepaalde rolpartners is maar in beperkte mate mogelijk. 

De conceptuele systemen verschillen, zcwel onderling als vergeleken 

met het Nederlands electoraat aanzienlijk in politieke opvattingen (Poli

tieke voorkeurtest) . 





:73 

SUMMARY 

This study aiTTS at a critical analysis of Harvey, Hunt en Schroder's 

theory on concrete and abstract functioning. This cognitive personality 

theory focusses on tne developmsnt and structure of conceptual systems. 

Conceptual systems are considered to vary m behavioral consequences and 

can be placed on a dimension from concrete to abstract. 

In chapter one seme crucial elements of tnis tneory are sunmarised, 

particularly the notions "concept" and "conceptual systems". Some specific 

behavioral consequences of concrete and abstract functioning, such as sti-

mulusboundness and relativism were reviewed as well. The relationship be

tween training methods and conceptual functioning on one hand and between 

conceptual functioning, information processing and behavior on the other, 

was outlined shortly. Sore theoretical ambiguities were brought about: 

(1) A distinction between conceptual structure and conceptual process is 

not articulated well enough. (2) The definition of the derived fornai con

cepts "differentiation", "articulation" and "integration" remains ratner 

ambiguous. (3) No consistent inferences could be made regarding stereotyping, 

stinulusboundness and relativism as characteristics of concrete and abstract 

functioning. (4) It was shown that the effects of training methods on concep

tual structure were derived from two models of cognitive development tnat 

were distinguished insufficiently: (a) cognitive developrent as an accumu

lation of general structural characteristics, one of these being differen

tiation, or (b) development leading to various conceptual systems which do 

vary in specific behavioral rules applied implicating domain-specific 

variations in kind, but not necessarily in arount of differentiation. These 

models contradict each other. The "concrete-abstract dimension" model states 

that there are nutually exclusive systems differing in fornai structural 

characteristics. The "behavioral rules model" says nothing about mutual 

exclusiveness of systems and the fornai characteristics are viewed as donain-

specific. Which model is the best one? 

In order to solve this problem, tne origins and possible neanings of 

the concepts "concrete" ana "abstract" *rere investigated. This is the topic 

of cnapter two. 
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Goldstein and Scheerer (1941) describe concrete ard abstract 

functioning as two not mutually exclusive ways of information processing. 

Cross-cultural research shews that once subjects are confronted with stimuli 

frem domains having direct daily significance, they are more inclined to use 

a more abstract way of stimulus processing. Abstract and concrete functioning 

seem to be fenctnena depending on the relevance of cognitive domains, rather 

than behavioral dispositions manifesting themselves independent of domains. 

The difference between both ways of informationprocessing can be described 

as (a) global and focal perception (Neisser, 1967) or as analogue and digi

tal stimulus representation (Attneave, 1974) . Similar diads are iconic and 

synbolic representation (Bruner et. al., 1966) and concrete and abstract 

classification (Price-Williams, 1962). The concepts analogue arti digital 

also refer to specific sturulus characteristics which are of differential 

importance for the concrete and abstract attitude (analogue and digital 

cultural codes; analogue and digital ccmnunicational modes, Watzlawick, et. al. 

1973; particularistic and universalistic behavioral exchanges, Foa, 1974). 

The differences between analogue and digital were elaborated further 

using Gamer's (1974, 1976) distinction between integral and separable 

stimulus dimensions. When integral dimensions are given, the differences 

or rated distances between stimili can be described enploying an euclidian 

metric. Once separable dimansions are given, the differences or rated dis

tances between stimuli can be described using the city-block metric. Goldstein 

and Scheerer describe the abstract attitude m terms of the ability to dis

tinguish between separable stimulus dimensions. 

It is possible now to set apart two components of the general concept 

"differentiation", (a) concrete differentiation, inplying that global sti

mulus differences are processed using an analogue rule and (b) abstract 

differentiation, which means that dimensional differences of stimuli are 

processed using a digital rule. By way of illustration we tried to distinguish 

both kinds of rules in the process of concept development (Nelson, 1974). 

Departing from this distinction between concrete and abstract differentiation 

we were able to (a) review in chapter three the results of research concerning 

the relation between structural and content characteristics fron the research 

tradition initiated by Harvey et. al.'s theory more critically and (b) we were 

able to corroborate our choise between the concrete-abstract continuum model 
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and the behavioral rules model, collecting data of our own. 

In chapter three an overview is given of the research in the tradition 

of the conceptual systems theory. It appears that: 

1. The operationalisation of the four distmguised conceptual systems by the 

way of the "This I believe test" and the "Conceptual systems test" has sane 

shortcomings. The cross-cultural validity of these tests is unknown, the 

tests are unpractical instruments for research and make it difficult to test 

the assumption of "successive stadia" m conceptual developments. 

2. The results are unconclusive with respect to the relation between training 

methods and conceptual functioning. 

3. There is no clear-out relation between the conceptual systems and the 

amount of conceptual differentiation. 

4. The conceptual systems do vary conform Harvey's theory in information 

processing characteristics, e.g. dogrratism, authorianism, stereotyping and 

extreme evaluations. The subjects classified in one of the systems do vary 

m flexibility of beliefs and m the perception of internal of external 

control of behavior. 

5. Most consistently do the systems differ in oehavioral characteristics such 

as (a) attitude change as a result of status pressure, (b) rigidity, (c) 

religious beliefs, (d) adherence to existing norms, (e) opinion change under 

specific conditions, (f) agression, (g) conformism, (h) autonomy, (i) verbal 

skills under stress, (j) selfconcept and (k) performance in class-rooms. 

No indication could be found that the systems can be viewed as mutually 

exclusive ways of information processing fommg a concrete-abstract continuun. 

Only one thing is clear, the systems systematically covary with certain kinds 

of behavior. 

In chapter four the construction of a п ^ Dutch version of the "Conceptual 

systems test" was presented. This test is composed of likert-type items des

cribing characteristics of the four conceptual systems. Reduction of the 

item-pool fron 116 to 76 items by means of clusteranalysis brought about 

tnat two "system 3" variants had to be distinguished. Principal conponent 

analysis of 50 items of the CST, scored by five different subject groups was 

used to test tne relations between the five systems. We supposed that a one-

factor model in w¡-ich the systems ordered themselves from 1 to 4 would point 

in the direction of a concrete-abstract continuun. A two-factor model with system 
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1 and 3 loading on one factor and system 2 and 4 on the other would point 

to a equivalence m concent between systems based on the type of behavioral 

control. An orthogonal five-factor model would be an indication that the 

systems are independent and thus can be found m different combinations 

in the same person. 

The factor structure was different for each subject group, but m such 

a way that an orthogonal five-factor model could be accepted. 

The systen-subscales of the CST appeared to be rather reliable and 

shaved relations in the predicted direction with manifest anxiety (MAS), 

social desirability (SD) and neuroticism (ABV). The congruent validity of 

the CST was lew, especially for system 2 and 3. 

By means of city-block analysis of Reptest scores the amount of abstract 

differentiation was measured. A correlation matrix of the measure of differen

tiation and the conceptual systens was presented. There appeared to be no 

systematic increase of abstract differentiation going fron systeem 1 to system 

4. Abstractness correlated significantly positive with system 4 and negative 

with system 1, but the remaining systens could not be placed in between. 

Subdividing the Reptestdata in four different conceptual domains, every system 

snowed its own dcmain-specific pattern of fluctuations in abstractness. It 

can be concluded that the hypothesis concerning of (a) concrete and abstract 

as analogue and digital and (b) of the various conceptual systems as being 

clusters of behavioral characteristics, inplymg specific variations in ab

stractness, can not be rejected. 

An explorative analysis of tne variations in (concrete) differentiation 

between role behavior (Role behavior test) for the 5 systems supported tnis 

nonstructural and domain-specific interpretation of tne system characteristics. 

A reformulation of system-specific behavior m terms of a typical rule re

garding selfconcept and reactions of role-partners was only partially successful. 

Comparison of the conceptual systens among each other as well as with a sample 

of tne Dutcn electorate supported the suggestion that different types of poli

tical beliefs would be connected with each system. 
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BIJIAGL· 1 Conceptuele systemen test (CST-50) 

De items zijn onder te verdelen in 4 systemen. Hierbij geeft systeem 1 

de meest concrete vorm van conceptueel functioneren aan en systeem 4 

de meest abstracte. Systeem 3 is onderverdeeld in 2 subsystemen die 

het beste apart gehouden kunnen worden. 

Afname. 

a. als likert schaal 

b. als Q-sort 

De items: 

De navolgende items vormen de CST-50. De items staan m de af te nemen 

volgorde. De nrs. 51 en 52 moeten alleen worden toegevoegd als de Q-sort 

vorm wordt gehanteerd. 

EENS = 2 Deels EENS = 1 Neutraal = 0 Deels ONEENS = -1 ONEENS = -2 

1. Iedereen moet kunnen doen waar hij zin in heeft. 2 1 0 - 1 - 2 

2. Als twee mensen willen sainennokken dan moeten ze ook maar trouwen. 

3. Ik ben erg gevoelig voor wat andere mensen van mij denken. 

4. Met mensen die het niet met je eens zijn kun je even goede vrienden 

zijn als met mensen die het wel met je eens zijn. 

5. Opvoeding leidt tot bekrompen individuen. 

6. Als nen trouwt dan moet men voor het leven trouwen. 

7. Wie waarlijk leeft, leeft slechts voor anderen. 

Θ. Men dient uiteraard de jonge generatie totale vrijheid van handelen 

te geven. 

9. Iedereen moet de gelegenheid krijgen zijn eigen leven te leiten, 

zonder rekening te moeten houden met anderen. 

10. Wie veel geeft, zal veel ontvangen. 

11. Als iedereen zich aan de regels hield dan stond onze maatschappij 

er heel wat beter voor. 

12. Vaak voel ik ne buitengesloten. 



13. Gezag dient tot elke prijs vermeden te worden. 

14. Als mijn beste vrienden er andere opvattingen op na houden, dan 

doet dat wemig af aan de sympathie die ik voor ze voel. 

15. Het is beter liefde te geven dan te ontvangen. 

16. Jonge mensen krijgen vaak opstandige denkbeelden, maar wanneer 

ze ouder worden behoren ze daar overheen te groeien en tot rust 

te konen. 

17. Ik heb het vaak iroeilijk met mezelf. 

18. Mensen dienen zich zeer verantwoordelijk te voelen voor het geluk 

van anderen. 

19. Je willen binden aan een vaste partner is levensgevaarlijk. 

20. Ik heb vooroordelen. 

21. Ik ben bereid in te gaan op de argumenten van anderen, of deze nu 

radikaal, progressief of konservatief zijn. 

22. Ik ben vaak jaloers op mensen die populairder zijn dan ik. 

23. Bij het berechten van misdadigers zijn verzachtende omstandigheden 

een uitermate belangrijke faktor. 

24. Je leeft voor je medefnensen. 

25. Ge.icorzaamheid en eerbied voor het gezag zijn de belangrijkste 

deugden die men kinderen moet leren. 

26. Ik ben vaak eenzaan. 

27. Ik vind het afschuwelijk als ik met wie dan ook ruzie heb. 

28. Mensen die zich aan de algemeen aanvaarde normen nouden, verdienen respekt. 

29. Ik doe me anders voor dan ik ben. 

30. Het kan me met zoveel scnelen als mijn beste menden er andere 

opvattingen op na houden. 

31. -ten moet de letter van de wet eerbiedigen. 

32. Heb ik net leiciand lazie, dar wil ik het zo \1JO cgelij*. net: -.en 

in orde rmken. 

33. »lijn opvatting ovoi ію el: \.ei-τι oei t ret o.e è.ag. 
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34. Ik kan met iedereen goed opschieten. 

35. In het leger krijg je ruggegraat en pit. 

36. loensen met totaal andere opvattingen wekken dikwijls mijn interesse. 

37. Konservatieve mensen irriteren mij op een geweldige manier. 

38. In een andere omgeving zou ik misschien beter slagen. 

39. Kinderen moet je eerst discipline bijbrengen, pas daarna 

geleidelijk vrijlaten. 

40. Vaak is het belangrijker te weten waarcm iemand iets doet dan 

wat hij doet. 

41. Wetten en normen zijn aan tijd gebonden. 

42. Als ik meer kontakten had, zou ik gelukkiger zijn. 

43. Men kan het bestaande niet verbeteren zonder het eerst tot de 

grond toe af te breken. 

44. Het is verkeerd als je je eigen belang boven dat van anderen stelt. 

45. Ik wil voor andere mensen zo prettig mogelijk zijn. 

46. Je moet zelf de oorlog hebben meegemaakt, wil je er iets over 

kunnen zeggen. 

47. Ik heb veel pech. 

4Θ. Als veranderingen met radi kaal zijn, heeft het mets cm het lijf. 

49. Je moet anderen eerder aanmoedigen dan belenmeren, kritiek op je uit 

te oefenen. 

50. Het zou me een groot genoegen doen als allerlei gezagsdragers uit de 

weg werden geruimd. 

51. Eerlijk gezegd verlang ik erg naar liefde en sympathie. 

52. Ook al ben ik het niet altijd eens met leiders van staat en kerk, 

het is mijn plicht om hen te volgen. 

De bovenstaande items vallen theoretisch (en volgens ons onderzoek 

ook empirisch) als volgt onder de systemen: 

- systeem 1, de nrs.: 2, 6, 11, 16, 25, 28, 31, 35, 39 , 46, 52. 

- systeem 2, de nrs.: 1, 5, 8, 9, 13, 19, 37, 43, 48, 50. 
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- systeem 3 (direct), de nes.: 7,10, 15, 18, 24, 27, 32, 34, 44, 45. 

- systeem 3 (indirect), de nrs.: 3, 12, 17, 22, 26, 29, 33, 38, 42, 47, 51. 

- systeem 4, de nrs.: 4, 14, 20, 21, 23, 30, 36, 40, 41, 49. 

Als een verkorte versie wordt gehanteerd, dan kunnen daarvoor de 

eerste 30 items worden genomen. 

Instruktle. 

De instruktie bij likert-afname is als volgt: 

"In het onderstaande vindt u dertig uitspraken over allerlei levens

situaties. De uitspraken zijn zeer eenvoudig gesteld. Het is de 

bedoeling dat u het antwoord geeft dat spontaan in u opkamt zonder er 

lang over na te denken. 

De antwoordmogelijkheden lopen van EENS tot CNHEUS en worden als volgt 

door cijfertjes aangegeven: 

Geheel MEE EENS 2 

Meer mee EENS dan mee CNEENS 1 

Neutraal, twijfel, weet met 0 

Meer mee CNEENS dan mee EENS -1 

Geheel mee ONEENS -2 

Ocirkelt u het cijfertje dat met uw antwoord het meest overeen kont". 

De instruktie bij Q-sort afname is: 

"U krijgt een stapeltje kaartjes, genuimerd 1 t/m 52. 

U verdeelt deze 52 kaartjes over de vakken op het volgende blad, 

overeenkomstig uw eigen oordeel over een bepaalde uitspraak, zonder op 

de aantallen m een bepaald vak te letten. 

Maar aangezien het de bedoeling is dat u uiteindelijk 13 uitspraken 

in elk vak krijgt, is het nodig dat u de uitspraken in het "eens"-vak telt. 

- liggen er meer dan 13, dan haalt u het teveel eruit, naar zodanig dat 

de weggenomen kaartjes, diegene zijn van de uitspraken uit het eens-vak 

waar u het minst mee eens bent, en deze legt u in het "twijfel, toch eens"-

vak. 

- liggen er mnder dan 13, dan haalt u het tekort uit het "twijfel, toch eens" 
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vak, zodanig dat de aanvullende kaartjes diegen zijn waarvan u het in 

het "twijfel, toch eens"-vak het meest mee eens bent. 

- hetzelfde gaat u vervolgens doen voor het "twijfel, toch eens"-vak 

Zo werkt u door (volgorde zie onder) totdat in alle hokjes 

13 kaartjes liggen: 

омьтч 

" , 

3 

+ ONEENS 

EENS 

1 

2 if 

+ EENS 
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BIJLAGE 2 Conceptuele systemen keuzetest (CSK) 

Instruktie: 

"Op de volgende twee bladzijden wordt uw mening gevraagd over 6 onder

werpen. Over elk van deze onderwerpen zijn 4 uitspraken geformuleerd. 

Het is uw taak uit deze 4 uitspraken die uitspraak te kiezen die u het 

meest aanspreekt. Hebt u deze gevonden maak dan het rondje ббг deze uit

spraak zwart. 

Nu kan het voorkcmen dat u het met meerdere uitspraken eens bent. Kies 

dan toch die uitspraak welke u het meest aanspreekt. 

Hetzelfde geldt uidien u met geen van de 4 helemaal eens bent. 

Maak dus slechts één van de 4 rondjes zwart. 

Na elk onderwerp wordt u gevraagd hoe zeker u bent van uw antwoord, en 

hoe u zich de mening van andere mensen voorstelt. 

Op deze twse vragen kunt u met ja of nee antwoorden. 

Let er weer wel op dat u urf eigen persoonlijke mening weergeeft." 

De items: 

1. Als God bestaat dan is hij: 

-0 een kracht die door ons op deze wereld inwerkt (a) 

-0 een lechtvaardige God die het goede loont en het kwade straft (b) 

-0 een God die onverschillig staat tegenover het lijden op deze wereld (c) 

-0 een God die m zijn oneindige liefde zelfs figuren als Hitler 

weet te vergeven (d) 

van dit antwoord ben ik zeker 0 ja 

0 nee 

welbeschouwï denkt er iedereen zo over 0 ja 

0 nee 

2. Bij de opvoeding moet men: 

-0 de kinderen beschermen tegen te zware taken en verkeerde opvattingen (a) 

-0 de kinderen kontroleren (b) 

-0 de kinderen stimuleren hun eigen mening naar voren te brengen (c) 

-0 de kinderen hun eigen gang laten gaan (d) 

van dit antwoord ben ik zeker 0 ja 

0 nee 
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toelbeschoutfd denkt iedereen er zo over 0 ja 

0 nee 

3. Ministers: 

-0 iroeten leiders zijn m wie het volk vertrouwen kan stellen (a) 

-0 iroeten zich zo w e m i g mogelijk met de privé zaken van rrensen bemoeien (b) 

-0 iroeten gewone mensen zijn met hun goede en slechte eigenschappen (c) 

-0 iroeten zich telkens afvragen wat er onder de mensen aan eisen en 

verlangens leeft. (d) 

van dit antwoord ben ik zeker 0 ja 

0 nee 

welbeschouwd denkt er iedereen zo over 0 ja 

0 nee 

4. In een goed huwelijk: 

-0 geeft een van de partners de leiding (a) 

-0 binden beide partners zich niet teveel aan elkaar (b) 

-0 zijn de twee partners gelijk aan elkлar (c) 

-0 heeft elx van de partners zijn eigen inbreng (d) 

van dit antwoord ben ik zeker 0 ja 

0 nee 

welbeschouwd denkt iedereen er zo over 0 ja 

0 nee 

5. Over vriendschap: 

-0 ware vrienden zijn zij die dezelfde levensovertuigingen hebben (a) 

-0 vriendscrap verrijkt je leven (b) 

-0 zelfs je beste vrienden vallen serns bitter tegen (c) 

-0 zonder vrienden kan rk niet leven (d) 

van d i t antwoord oen i k zeker 

v;el£>esc"cu>jd ce iK t i e d e r e e n e r 

0 ja 

0 nee 

zo over 0 

С 

Da 

nee 



304 

6. Voor geslaagde samenwerking (teamwork): 

-0 is een strak progranma nodig (a) 

43 moet elk lid іл zijn eigen tempo kunnen werken (b) 

-0 itoet op de eerste plaats vaJtbekwaamheid en op de tweede 

plaats onderlinge sympathie zijn (c) 

-0 moet op de eerste plaats onderlinge sympathie en op de 

tweede plaats vakbelcwaairiheid zijn (d) 

van dit antwoord ben ik zeker 0 ja 

0 nee 

welbeschouwd denkt er iedereen zo over 0 ja 

0 nee 

De antwoordaltematieven komen als volgt overeen met de systemen: 

Systeem 1: 1b, 2b, 3a, 4a, 5a en 6a 

Systear 2: 1c, 2d, 3b, 4b, 5c, en 6b 

Systeem 3: ld, 2a, 3c, 4c, 5d en 6d 

Systeem 4: la, 2c, 3d, 4d
/
 5b en 6c 
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BIJLAGE 3 Manifeste angstschaal (MAS) 

Instruktie: 

"Op de volgende bladzijden vindt u een aantal beweringen. De bedoeling 

is dat u deze beweringen doorleest en dat u nagaat of zij van toepassing 

op u zijn. Achter elke bewering staan 2 antwoordmogelijkheden, n.l. 

"juist" en "onjuist". 

Bijvoorbeeld: 

a. Ik heb wel eens een been gebroken juist onjuist 

b. Ik heb nog nooit een bril gedragen juist onjuist 

Als een bewering, wat u betreft juist is, 

zet dan een kringetje om het woordje "juist", dus 

Als een b&iering, wat u betreft onjuist is, 

zet dan een kringetje on het vroord "onjuist", dus 

Ook op de volgende bladzijden gaat het net als met dit voorbeeld. 

Probeer vooral direct uw antwoorder, te geven en denkt u er vooral niet 

te lang over na. Als u twijfelt, kies dan het antwoord, dat u desondanks 

het meest van toepassing vindt." 

De items: 

1. Ik word niet zo gauw moe juist onjuist 

2. Soms oen ik wel eens misselijk 

3. Ik geloof wel dat ik wat zenuwachtiger ben dan de meeste 

andere mensen 

4. Ik heb heel zelden last van hoofdpijn 

5. Onder het werken ben ik zelden of nooit gespannen of gejaagd 

6. Ik heo nooit moeite am mjn aanaacht bij één ding te nouden 

7. Ik maarc me nooit zorgen over geld en dergelijke zaken 

8. Soms merk ik dat mijn hand beeft als ik iets wil doen 

9 Ik geloof met dat ik vaker bloos dar andere mensen 

onjuist MuistJ 

fonjuistl juist 
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10. Eens per maand of vaker heb ik last van buikloop 

11. Ik pieker nogal eens over irogelijke tegenslag 

12. Ik bloos bijna nooit 

13. Vaak ben ik bang dat ik zal gaan blozen 

14. Ik droom bijna nooit angstig 

15. Sons heb ik last van koude handen en voeten 

16. Ik zweet nogal gauw 

17. Als ik verlegen ben of m verwarring raak, breekt het zweet me 

scms uit 

18. Soms voel ik mijn hart wel eens bonzen 

19. Ik ben heel zelden kortademig 

20. Ik heb bijna aldoor een hongerig gevoel 

21. Ik heb zelden last van verstopping 

22. Ik heb nooit last van mijn maag 

23. Bij perioden heb ik door zorgen slecht geslapen 

24. Ik slaap meestal rustig en ongestoord 

25. Ik droom wel eens over dingen, die ik maar liever wil verzwijgen 

26. Er moet heel wat gebeuren voordat ik verlegen word 

27. Ik ben niet gauw in mijn gevoelens gekwetst 

28. Sons merk ik van mezelf, dat ik een tijdje ergens over heb 

zitten piekeren 

29. Ik wou dat ik net zo gelukkig was als andere mensen 

30. Ik ben meestal kalm en niet gauw van mijn stuk gebracht 

31. Ik huil nogal gemakkelijk 

32. Ik maak me zelden angstig over iets of iemand 

33. Meestal voel ik me heel gelukkig 

34. Het maakt me viel eens zenuwachtig, als ik op iets of iemand moet 

wachten 

35. Bij perioden ben ik zo rusteloos, dat ik niet stil kan blijven zitten 

36. Als ik naar bed ga om te slapen, val ik altijd meteen in slaap 

37. Soms heb ik het gevoel gehad, dat de moeilijkheden zich zo opstapel

den, dat ik ze met zou kunnen overwinnen 

38. Ik heb me wel eens zorgen gemaakt over dingen die eigenlijk 

helemaal met zo belangrijk waren 
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39. In vergelijking tot mijn vrienden en kennissen ben ik maar voor 

weinig dingen bang 

40. Ik ben wel eens bang g&reest voor mensen of dingen, die mi] 

eigenlijk helemaal geen kwaad konden doen 

41. Sons zit ik in de put en voel ik me tot niets in staat 

42. Ik vind het soms moeilijk om mijn aandacht bij het werk te houden 

43. Ik heb meer zelfvertrouwen dan veel andere mensen 

44. Ik heb de neiging cm me veel dingen nogal aan te trekken 

45. Ik ben heel kalm en rustig van aard 

46. Ik vind het leven meestal prettig cm te leven 

47. Soms heb ik het gevoel dat ik nergens voor deug 

48. Ik heb beslist gebrek aan zelfvertrouwen 

49. Sons denk ik wel eens dat ik op het punt sta cm af te knappen 

50. Ik kan goed tegen moeilijkheden op 

51. Het valt me niet moeilijk cm belangrijke beslissingen te nemen 

52. Ik heb zeer veel zelfvertrouwen 
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BIJIAGE 4 Social desirability - scale (S.D.) 

Instruktie: 

"Op de volgende bladzijden vindt u een aantal beweringen. De bedoeling 

is dat u deze beweringen doorleest en dat u nagaat of zi] van toepassing 

op u zijn. Achter elke bewering staan 2 antwoordmogelijkheden, n.l. 

"juist" en "onjuist". 

Bijvoorbeeld: 

a. ik héb wel eens een been gebroken juist onjuist 

b. ik heb nooit een bril gedragen juist onjuist 

Als een betfermg wat u betreft juist is, 

zet dan een kringetje om het woordje ^ ^ ^ 

"juist", dus Ljuist) onjuist 

Als een bewering wat u betreft onjuist is, 

zet dan een kringetje cm het woordje ^^m^^ 

"onjuist", dus juist Çonjuisy 

Op de volgende bladzijden gaat het net als met dit voorbeeld. 

Probeer vooral direkt uw antvroorden te geven en denkt u er vooral 

niet te lang over na. Als u twijfelt, kies dan het antwoord, dat u 

desondanks het meest van toepassing vindt." 

De items: (h = clusters Hermans, cl = clusteranalyse, F = factoranalyse) 

F F 

1. Alvorens mijn sten uit te brengen, ga ik 1 2 

grondig de geschiktheid na van alle 

kandidaten (h2, cl2) juist onjuist .22 .10 
2. Ik aarzel nooit me in te spannen can iemand 

te helpen die m moeilijkheden verkeert (h2, cll) .57 .04 

3. Ik heb nooit een sterke hekel gehad aan 

iemand (hl) -.29 .62 

4. Zo nu en dan twijfel ik eraan of ik in het leven 

kan slagen (h2) .39 .19 



5. Ik voel me soms gepikeerd als ik mijn 

zin niet kripg (hl, cll) 

6. Mijn tafelmanieren 213η thuis eyen goed 

als wanneer ik in een restaurant eet (h2) 

7. Als ik een bioscoop binnen zou kunnen kernen 

zonder te betalen en ik er zeker van was dat 

niemand mij zou zien, zou ik het waarschijn

lijk doen. (hl, cl2) 

8. Ik houd ervan om af en toe in het »aide weg te 

kletsen (hl) 

9. Er zijn tijden dat ik zin had in opstand te 

kernen tegen bepaalde gezagsdragers, ook al 

wist ik dat ze gelijk hadden (hl) 

10. Ongeacht met wie ik spreek, ik kan altijd 

goed luisteren (h2, cll) 

11. Ik heb wel eens van iemand geprofiteerd (hl, cl2) 

12. Als ik een fout maak ben ik altijd bereid 

deze toe te geven (h2, cll) 

13. Ik probeer altijd datgene zelf in praktijk te 

brengen wat ik anderen voorhoud (h2, cl2) 

14. Ik vind het niet bijzonder moeilijk cm met 

mensen op te schieten die luidruchtig van 

aard zijn (hl) 

15. Ik probeer sons liever met gelijke munt te 

betalen dan te vergeven en te vergeten (hl, cll) 

16. Als ik iets met weet, vind ik het meestal 

niet erg om dat toe te geven (h2, cll) 

17. Ik ben altijd beleefd, zelfs tegen onprettige 

mensen (hl, cll) 

18. Zo nu en dan sta ik er echt op mijn zin door 

te drijven (h2) 

19. Soms neb ik zin de boel kort en klein te 

slaar (hl) 
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20. Ik zou er nooit aan denken om iemand 

anders voor mijn fouten te laten opdraaien (h2) .11 .37 

21. Ik neem het nooit iemand kwalijk wanneer hl] 

imo en een wederdienst vraagt (h2, cl2) .17 .54 

22. Ik heb me nooit geërgerd wanneer men 

ideeën tot uitdrukking bracht die erg verschil

den van mijn eigen opvattingen (h2, cll) .15 .44 

23. Ik ben sems erg jaloers geweest op het materiële geluk 

van anderen (h2, cl2) .44 .16 

24. Ik heb me zelden genoodzaakt gezien iemand 

flink de waarheid te zeggen (hl) .06 .19 

25. Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik 

zonder reden gestraft werd (hl) .15 .41 

26. Ik há> nooit net opzet iets gezegd waardoor 

de gevoelens van een ander werden gekwetst (hl, cll) .26 .49 

"hl" en "h2" geeft de door Hermans gevonden clustering aan, 

"cll" en "012" geeft de door ons gevonden clustering aan bij 

alpha-clusteranalyse en "F " of"F" de bijbehorende factorladingen. 
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BIJIAGE 5 Role construct reportory - test, minimum context vorm 

Instruktie: 

"1. Op de volgende bladzijden ziet u een namenformulier. U kunt dit het 

beste nu invullen. Kunt u toevallig lanands naam niet meer herinneren, 

vul dan zijn achternaam in, of iets anders, waarmee u zich die 

persoon toch voor de geest kunt halen. 

2. U krijgt nu een ÄnNIEGBLAD en een RASTER. Schrijf de namen van de 

volgende bladzijde over op dit AANLEGBIAD. 

3. Leg dit aanlegblad dwars op het RASTER, precies boven de eerste rij 

vierkantjes, met nuimer 1 op 1, nuimer 2 op 2 enz. 

4. De eerste rij vierkantjes bevatten helemaal rechts 3 cirkels, nl. 

de nurmers 18, 19, en 20. De bedoeling is dat u de nensen bekijkt die 

boven 18, 19 en 20 genoemd worden. De vraag is dan: 

- welke 2 van deze 3 mensen zijn aan elkaar gelijk? Plaats bij deze 

mensen in de cirkels een X. Bij de derde persoon een — . 

- waarom zijn deze mensen aan elkaar gelijk? Het gaat erom dat u een 

belangrijke eigenschap noemt. Schrijf die belangrijke eigenschap op 

achter de rij vierkantjes, na nuimer l, onder " X eigenschap". 

- waarom verschilt de derde persoon van deze twee? Schrijf dit op 

achter de rij vierkantjes, na nunmer 1, onder "— eigenschap". 

5. flu gaat u ieder van de andere personen langs en bekijkt: of zij de 

"X eigenschap" hebben, {zet dan in het vierkantje een X), of dat zij de 

"— eigenschap" hebben, (zet dan een — in het vierkantje). 

6. Nu schuift u het AANLEGBLAD omlaag, tot de tweede regel. Kijk dan naar 

de mensen 11, 16, en 17. Welke zij aan elkaar gelijk, geef die een X 

teken. Geef de derde persoon een — teken. Waaran zijn ze gelijk? 

Schrijf dit op rechts achter 2. Let wel het moet een belangrijke 

eigenschap zijn. 

Waarom onderscheidt zich de derde persoon? Schrijf dit op rechts 

achter 2, onder "— eigenschap". Als u nu de overige personen langs 

gaat, dan kunt u degene met de "X eigenschap" een X geven, de anderen 

een — . 

7. Maak zo de test af. 



312 

Gebruikte roltitels: 

1. Vul hier op de eerste open regel uw eigen voornaam in. 

2. Vul hier de voornaam van uw noeder m . Als u bent opgegroeid 

met een stiefmoeder, schrijf dan haar naam op alstublieft. 

3. Vul hier de voornaam van uw vader in. Als u bent opgegroeid 

met een stiefvader, schrijf dan zijn naam op alstublieft. 

4. Vul de naam in van uw broer, die u het meest m leeftijd na-

bijkomt. Als u geen broer hebt (gehad) schrijf dan de naam op van 

een jongen van ongeveer uw leeftijd, die tijdens uw schooljaren 

het meest als een broer voor u is geweest. 

5. Vul de naam in van uw zuster, die u het meest in leeftijd nabij komt. 

Als u geen zuster hebt (gehad), schrijf dan de naam op van een 

meisje, van ongeveer uw leeftijd, dat tijdens uw schooljaren 

het meest als een zuster voor u is geweest. 

VAN HIER AF MOŒN ER GEEN NAMEN НЕШААШ WORDEN. AI£ EEN PERSOON 

AL EERDER IS INGEVUU), MOET U EENVOUDIG EEN TWEEDE KEUS DOEN. 

6. Uw echtgenote (echtgenoot) of, indien u ongetroiMd bent, ш 

beste vriendin (vriend) op het ogenblik. 

7. Uw beste vriend van het andere geslacht, onmiddellijk voorafgaande 

aan de persoon, die u hier vlak boven hebt ingevuld. 

8. Uw beste vriend thans, van hetzelfde geslacht als het uwe. 

9. Iemand van hetzelfde geslacht, die u eens beschouwd hebt als 

een goede vriend, maar in wie u later ernstig bent teleurgesteld 

10. De dominée of priester, met wie u het meest bereid zou zijn te 

praten over uw persoonlijke religieuze gevoelens. Kent u zo 

lenend niet, geef dan een andere vertrouwensfiguur. 

11. Uw huisarts. 

12. Iemand in uw persoonlijke omgeving, die om een of andere reden 

een hekel aan u schijnt te hebben. 

13. Iemand net wie u medelijden hebt en die u heel graag zou willen 

helpen. 
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14. Iemand bij wie u zich hoogst ongemakkelijk voelt. 

15. Iemand met wie u onlangs in aanraking bent gekcmen, die u 

gaarne beter zou willen leren kennen. 

16. Een leraar of iemand anders, die na de lagere school de 

grootste invloed op u heeft uitgeoefend. 

17. Een leraar of iemand anders wiens gezichtspunten u het meest 

tegenstonden. 

18. De succesrijkste persoon onder uw persoonlijke kennissen. 

19. De gelukkigste persoon onder uw persoonlijke kennissen. 

20. Degene onder uw persoonlijke kennissen, die het best beantwoordt 

aan de hoogst zedelijke nonnen. 

Systeem van roltitelvergelijkingen, construct - contrast 

antwoordvel en totale antwoordraster: 

(zie volgende pagina) 
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BUIAGE 6 Rolgedragtest (enkele voorbeelden) en zelfconceptmeting 

Instructie-voorbeeld: 

CE VERHOUDING MAN- VROUW 

"Het doel van deze vragenlijst is on u een zo precies mogelijk beeld te 

laten vormen van de relatie tussen u en uw vrouw. 

Dit is echter geen test. Er zijn geen foute of goede antwoorden. 

Geef het antwoord dat overeenkcmt met uw gevoelens. De vragenlijst is 

strikt vertrouwelijk. Het gaat erom dat u uw eigen antvroorden geeft. U 

kunt er dus het best pas achteraf met anderen over praten. 

Op de hierna volgende pagina's vindt u een aantal korte uitspraken over 

het gedrag tussen man en vrouw. ledere uitspraak wordt gevolgd door 

enkele vragen. Kies zonder daar diep over na te denken bij iedere vraag 

één van de vijf mogelijke antwoorden en zet een kruisje op de lijn voor 

het antwoord dat u hebt gekozen. Zorg ervoor dat u geen vragen overslaat 

en let er op dat u op iedere vraag maar één antwoord geeft. Ga dan 

direkt door met de volgende uitspraak. 

ООРппктл 

"Henk is de meeste weekeinden in de tuin bezig cm de planten te verzorgen. 

Doet u dit ook? 

0 bijna nooit 

1 -X- zelden 

2 soms 

3 dikwijls 

4 bijna altijd 

Als u in dit geval zelden doet wat in de uitspraak wordt gezegd, dan zet 

u een kruisje op de streep voor het antwoord "zelden". " 

Voorbeelden 

(de vragen zijn te groot in aantal, we kiezen er enkele uit) 

1. rol: man - vrouw; gedrag: geven - sympathie - zelf; a: feitelijk, 

b: normatief; actor: zelf. 
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2. rol: man-vrouw; gedrag: geven - waardering - ander; a: feitelijk, 

b: nontatief; actor: zelf. 

17. rol: man-vrouw; gedrag: nemen - sympathie - ander; a: feitelijk, 

b: normatief; actor: ander. 

18. rol: man-vrouv; gedrag: geven - sympathie - zelf; a: feitelijk, 

b: nonratief; actor: ander. 

Eerst volgen er een aantal uitspraken die het gedrag van de man tegenover 

of in het bijzijn vein zijn vrouw beschrijven; erna volgen een aantal uitspraken 

die het gedrag van de vrouw ten opzichte van de iran beschrijven. 

1. In het bijzijn van zijn vrouw is Kees een opgewekt iemand; in zijn 

praten en handelen laat hij merken dat hij zichzelf een aardige 

en vriendelijke man vindt. 

a. Gedraagt u zich zo in het bijzijn van uw vrouw? 

0 bijna nooit 

1 zelden 

2 scms 

3 dikwijls 

4 bijna altijd 

b. Vindt u dat een man zich in het bijzijn van zijn vroiw zo zou 

moeten gedragen als in de uitspraak wordt gezegd? 

0 beslist niet 

1 misschien niet 

2 misschien wel 

3 ja 

4 zeer zeker 

2. Robert heeft veel respekt voor zijn vrouw; hij laat merken dat fyij 

alles wat ze doet erg belangrijk vindt. 

a. Gedraagt u zich zo tegenover uw vrouw? 
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0 bijna nooit 

1 zelden 

2 scms 

3 dikwijls 

4 bijna altijd 

b. Vindt u dat een nan zich tegenover zijn vrouw zo zou moeten 

gedragen als In de uitspraak wordt gezegd? 

0 beslist niet 

1 misschien niet 

2 misschien wel 

3 :a 

4 zeer zeker 

Nu volgen er een aantal uitspraken die het gedrag van de vrouw 

tegenover of in het bijzijn van de ran beschrijven. 

17. Trees laat haar man merken dat zij hem niet mag; zij doet onaardig 

tegen hem en houdt geen rekening met zijn gevoelens. 

a. Gedraagt iw vrouw zich zo tegenover u? 

b. Vindt u dat een vrouw zich tegenover haar man zo zou moeten 

gedragen als m de uitspraak wordt gezegd? 

18. In het bijzijn van haar man is Annemarie een opgewekt iemand; in haar 

praten en handelen laat zij merken dat ze zichzelf een aardige en 

vriendelijke vrouw vindt. 

a. Gedraagt uw vrouw zich zo in uw bijzijn? 

b. Vindt u dat een vrouw zich in het bijzijn van haar man zo zou 

rroeten gedragen als m de uitspraak wordt gezegd? 

Voorbeelden: 

7. rol: collega - collega's; gedrag: nemen - waardering - ander; 

a: feitelijk, b: normatief; actor: zelf. 
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8. rol: collega - collega's; gedrag: geven - waardering - ander; 

a: feitelijk, b: normatief; actor: zelf. 

19. rol: meerdere- ordergeschiXten; gedrag: geven - sympathie - zelf; 

a: feitelijk, b: normatief; actor: ander. 

20. rol: meerdere - ondergeschikten; gedrag: nemen - synpathie - ander; 

a: feitelijk, b: normatief; actor: ander. 

Instruktie voorbeeld: 

Op de hierna volgende pagina's vindt u een aantal korte uitspraken over 

het gedrag tussen iemand en zijn collega's. In deze uitspraken wordt er 

kortweg gesproken van "collega's". We bedoelen hier de meest nabije 

collega of collega's waarmee iemand in direkt kontakt staat en 

waarmee iemand in zijn werksituatie veel te maken heeft. We bedoelen 

dus niet uw eventuele meerderen of ondergeschikten. 

7. Guus behandelt zijn collega's zonder respekt; hij ziet op hen neer en 

kleineert wat ze doen. 

a. Gedraagt u zich zo tegenover uw collega's? 

b. Vindt u dat lenend zich tegenover zijn collega's zo zou moeten 

gedragen als in de uitspraak wordt gezegd? 

8. Joep toont veel bewondering voor wat zijn collega's presteren; hij 

laat hen merken dat ze het naar zijn mening goed doen. 

a. Gedraagt u zich zo tegenover uw collega's? 

b. Vindt u dat iemand zich tegenover zijn collega's zo zou moeten 

gedragen als in de uitspraak wordt gezegd? 

19. De ondergeschikten van Karel voelen zich prettig m zijn bijzijn; 

in hun praten en handelen laten zij blijken dat ze gelukkig en tevreden 

met zichzelf zijn. 

a. Gedragen uw ondergeschikten zich zo in uw bijzijn? 

b. Vindt u dat ondergeschikten zich in het bijzijn van hun meerdere 

zo zouden moeten gedragen als in de uitspraak wordt gezegd? 
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20. De ondergeschikten van Teun laten hem merken dat ze hem niet mogen; 

ze doen onaardig tegen hem en houden geen rekening met zijn 

gevoelens. 

a. Gedragen uw ondergeschikten zich zo tegenover u? 

b. Vindt u dat ondergeschikten zich tegenover hun meerdere zo zouden 

moeten gedragen als in de uitspraak »rordt gezegd? 

Zelfconcept: voorbeelden. 

1. Rolzelfconcept als ondergeschikte; waardering - negatief 

5. ttolzelfconcept als ondergeschikte; waardering - negatief 

15. Rolzelfconcept als echtgenoot; eigenliefde -positief 

3. Zelfconcept als persoon: waardering - positief 

2. Zelfconcept als persoon: waardering - negatief 

1. In het bijzijn van zijn meerderen slaat Bob zichzelf laag aan 

en gedraagt zich alsof alles wat hij doet weinig voorstelt. 

a. Gedraagt u zich zo in het bijzijn van uw meerderen? 

0 — bijna nooit 

1 zelden 

2 sens 

3 dikwijls 

4 bijna altijd 

5. In het bijzijn van zijn meerderen is Ed niet trots op zichzelf, hij 

heeft veel zelfkritiek en zegt dat hij mets kan. 

a. Gedraagt u zich zo in het bijzijn van uw meerderen? 

15. Bij zijn vrouw voelt Karel zich erg fijn; in zijn praten en handelen 

laat hij blijken dat hij gelukkig en tevreden is met zichzelf. 

a. Gedraagt u zich zo in het bijzijn van uw vrouw? 
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3. Guus vindt zichzelf een succesvol iemand; hij heeft een sterk 

gevoel van eigenwaarde. 

a. Denkt u ook zo over uzelf? 

2. Gerard heeft geen hoge dunk van zichzelf; hij vindt dat hij in 

alles tekort schiet. 

a. Denkt u ook zo over uzelf? 
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BUIAGE 7 Politieke opvattingenschaal 

Instruktie: 

Maatschappijvisies 

"Op de volgende pagina's vmdt u een aantal uitspraken over onze maat

schappij. De uitspraken zijn eenvoudig gesteld en u kunt ook hier weer 

uw antwoord geven zonder daar diep over na te denken. 

Precies zoals bij de vorige lijst, lopen ook hier de antwoordnogelijk-

heden van EENS tot ONEENS. Orcirkel bij elke uitspraak het cijfertje 

dat net uw antwoord het meest overeenkcmt". 

De items: 

1. Het gaat met goed met onze samenleving en 

dat komt doordat er te weinig eerbied is 

voor noraal en gezag 2 1 0 - 1 - 2 

2. De overheid moet men zien als een organi

satie die ontstaan is door vrijwillige samen

werking van alle leden van onze maatschappij. 

3. Onze maatschappij is zeer onrechtvaardig en 

moet daarcm veranderd worden door allen die 

zich hiervan bewust zijn. 

4. In onze ingewikkelde wereld is de enige manier 

cm te weten te kanen wat er werkelijk gaande 

is, zich te laten voorlichten door deskundigen. 

5. Nodige verbeteringen in onze samenleving moeten 

altijd zoveel mogelijk via het parlement tot 

stand worden gebracht. 

6. Ik zou met weten hoe de politieke toekomst 

van ons land er uit zou moeten zien. 

7. De arbeiders bij ons en de arme boeren in de 

ontwikkelingslanden moeten tesamen met alle andere 

onderdrukte groepen en klassen op de wereld, 

een revolutie beginnen. 
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8. Voor de oplossjmg van probierten in de samen

leving hébben we geen politieke progranma's 

nodig maar een wilskrachtig leider. 

9. De ideale maatschappij bestaat uit kleine 

groepen van mensen die zichzelf in volledige 

vrijheid besturen en zelf beslissen over alles 

wat hen aangaat. 

10. Het is voor iedereen van belang zich met 

politiek bezig te houden. 

11. Men brertjtde maatschappi] in gevaar als men 

gaat tomen aan de fundamenten van het gezm, 

de iroraal en het fatsoen. 

12. Alleen als men de huidige samenleving ver

vangt door een echt socialistische maatschappi;) 

heeft iedereen gelijke kansen op ontplooiing. 

13. De meeste politieke problemen zijn zo inge

wikkeld, dat ik ze m e t kan volgen. 

14. Ons hele econctnische systeem is erop gericht 

enkelen bij ons te verrijken door uitbuiting 

van de arme landen. 

15. Ik stel mij altijd goed op de hoogte van poli

tieke ontwikkelingen. 

16. De mensen zijn niet van nature gelijk, er zijn 

leiders en volgelingen. 

17. Onze op arbeidsdwang berustende samenleving zou 

vervangen moeten worden door een samenleving 

waarin de staat is afgeschaft en waarin elke 

vorm van organisatie spontaan vanuit de 

mensen zelf ontstaat. 

18. Ik heb weinig verstand van politiek. 
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19. Iedereen moet gelijke kansen hebben, naar 

lerand die meer presteert heeft er recht op 

meer te verdienen. 

20. Om de problsnen van de toekonst aan te kunnen 

moeten we boven alles vertrouwen op de weten

schap en op de techniek. 

21. Armoede, onrecht en onderdrukking zijn ook 

in onze samenleving nog aanwezig, maar ze 

zullen geleidelijk worden opgeheven. 

22. Ik heb duidelijke opvattingen over de 

politieke toekonst van ons land. 

De items verwijzen naar de volgende politieke opvattingensystemen: 

fascisms: 8, 16 radicaal socialisme: 3, 12 

conservatisme: 11, 1 anarchisne: 9, 17 

liberalisme: 2, 19 conmunisme: 7, 14 

pragmatisme: 4, 20 desinteresse: 6, 10, 13, 15, 18, 22 

gematigd socialisms: 5, 21 

Index sociale klasse: 

1. lagere sociale klasse: 

- alle arbeiders 

- lager personeel met een beroepsprestige beneden 04 

(Van Heek, 1956; 99 categorieën gereduceerd tot 9, 01 is 

weinig prestige en 09 is veel prestige) en een inkomen 

icleiner dan 20.000 (netto) . 

2. middenklasse: 

- kleine zelfstandigen en technisch personeel 

- lager personeel met een beroepsprestige hoger dan 04 of 

een inkomen groter dan 20.000 

- hoger personeel en personeel werkzaam in onderwijs, bij 

kerk of politie, e.d. met een prestige beneden 05 of een 

inkomen kleiner dan 25.000 

- vrije beroepen met een inkomen kleiner dan 25.000 
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3. hogere sociale klasse: 

- directeuren 

- vrije beroepen met een inkcmen hoger dan 25.000 

- hoger personeel en personeel in onderwijs, bij kerk en 

politie, e.d., met een prestige hoger dan 05 en een 

inkomen groter dan 25.000 
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Curriculum vitae 

Louk Hagendoorn werd op 18 maart 1945 in Eindhoven geboren. Hij studeerde 

economie en sociologie m Tilburg, waar hij in 1968 "cum laixîe" het doc

toraalexamen m de sociologie aflegde. 

Zijn hoofdvakken waren theoretische sociologie (prof. de Moor) en sociale 

psychologie (prof.Stouthardt) en cultuursociologie (prof. Oldendorff). 

Zcwel zijn interesse voor de theoretische sociologie als voor de 

sociale psychologie waren politiek gericht. De afstudeerscripties handelden 

dan ook over everwichten bij nucleaire afschrikking en over dogmatisme. 

In 1968 werd hij medewerker op de afdeling cultuur- en godsdienst-

psychologie van het psychologisch laboratorium aan de katholieke universiteit 

te Nijmegen (prof. Fortmann). Zijn taak was hier onder meer de bevordering 

van sociologische theorievorming binnen de cultuurpsychologie. Een aantal 

studies hiertoe legde hij vast in theoretische interne rapporten, zoals 

over analytische en cntische sociologie (1970) , over sociale transformatie 

processen (1972) en over systemen van politieke basisopvattingen (1971) . 

Hij schreef voor het Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie twee artike

len over Rokeach' dogmatisme theorie (1969), schreef een artikel over de 

structuralistische benadering in de Franse politicologie (1976, ter perse) 

en een intern rapport over facetanalyse van gezins- en werkrollen (met 

F. van Wel, 1976). 

In 1971 verzorgde hij de posthume uitgave van Fortmann's "Inleiding 

tot de cultuurpsychologie", was van 1970 tot 1973 voorzitter van de staf-

organisatie van de subfaculteit psychologie, int dien hoofde lid van de 

subfaculteit en de sectie psychologie van de academische raad en had zitting 

in een aantal ccmnissies. 













STELLINGEN 

I 

Het is aanbevelenswaardig om bij het gebruik van de "This I believe test" 
niet te werken met een totaalscore, maar met een verhoudingsgetal dat het 
relatieve gewicht van elk van de vier conceptuele systemen aangeeft. Op 
deze wijze komt de domeinspecificiteit van het conceptuele functioneren 
meteen tot uiting en kunnen conceptuele "mengvormen" worden 
bestudeerd. 

II 

Jung's uitspraak dat het affect van een partieel "abaissement du niveau 
mental" veroorzaakt, zou volgens de theorie van Harvey, Reich en Wyer 
alleen van toepassing zijn op concreet functionerende personen. 

C G Sung, Synchroniciteit, 1976,52 
O J Harvey, J W. Reich en R S Wycr, bffects of attitude direction, 
attitude intensity and structure of beliefs upon differentiation. 
Journal of Personality and Social Psychology, 1968, 10, 4, 472-478. 

Ill 

Een concrete of analoge representatie van interpersoonlijke stimuli zal 
opgebouwd zijn uit relationele, interpersoonlijke gebeurtenissen, waarvan 
de handelingen van personen de attributen vormen. Een abstracte of 
digitale representatie van interpersoonlijke stimuli zal opgebouwd zijn uit 
latente persoonlijkheidstrekken, waarvan de knooppunten worden opgevat 
als unieke individuen. De aard van de representatie verwijst dus naar een 
verschil in impliciete persoonlijkheidstheorie. 

IV 

Foa benadrukt te winig dat er bij interpersoonlijke uitwisselingsprocessen 
sprake is van gelijktijdig verlopende meervoudige ruilprocessen. Concrete 
uitwisselingscategorieen zullen in sterkere mate manifest zijn en 
symbolische meer latent. In een gegeven interactie-situatie zullen de 
latente ruilprocessen een grotere rol spelen, naarmate de manifeste ruil 
meer op universalistische uitwisselingscategorieen is gericht. 

U G. I-oa en LB Гоа, Societal structures of the minci, 1974, 
1 5 0 c n 3 1 1 . 



ν 

Men kan niet alleen spreken van differentiatie, maar evenzeer van integratie 
van analoge stimuli Dromen, visioenen, de schilderijen van Miro of Dali, 
zijn voorbeelden van analoge integratie 

VI 

Volgens Ouspenski kan een dier een hoek van een driedimensionaal 
voorwerp slechts zien als het er aan voorbijgaat Het voorwerp zal zich, in 
de tijd die het vereist om eraan voorbij te gaan, draaien Een nieuwe zijde 
verschijnt en de eerdere schuift weg De hoek wordt dus waargenomen als 
wenteling, als de beweging van het voorwerp, d w z als iets voorbijgaands, 
als een verandering in de toestand van het voorwerp 

Ouspenski geeft hiermee een fraaie hypothetische beschrijving van de 
analoge waarneming van het normaliter digitale attribuut "hoekighcid" 

Ρ D Ouspenski Tertium Organum 88 

VII 

Als intellectuelen op grond van interviews in het algemeen, en met 
arbeiders in het bijzonder, uitspraken doen over de ideologie van de 
onderzoeksgroep, dan is er geen garantie dat de descriptie die de 
onderzoeker geeft van de denkbeelden van de onderzochten niet 
voornamelijk zijn eigen concepties over de onderzochte groep weerspiegelt 
De "echte data" bij zo'n onderzoek zijn namelijk met de uitspraken van de 
interviewee, maar de gehele verbale en nonverbale communicatie stroom 
tussen interviewer en interviewee 

R Sennctt en J Cobb, The hidden injuries of class, 1972 
D Smith,Theorizing as ideology In R Turner, Ethnomethodology, 
1974,41 44 

VIII 

De bij sommige studentengroepen ten onrechte bestaande angst dat op de 
vakgroep cultuurpsychologie tests en schalen worden gemaakt die kunnen 
worden gebruikt om "toekomstige oproerkraaiers" te indiceren, zou ook 
de "Conceptuele systemen test" moeten gelden Een hoge systeem 2 score 
hangt namelijk samen met uitgesproken links politieke opvattingen 

"Eerstejaars verneukt door enkette ', Nijmeegs universiteitsblad, 
28 augustus 1974 



IX 

De verwachting dat een hoger politiek feitenkennisniveau samengaat met 
een sterkere ideologische differentie en dus met een groter aantal 
ideologische dimensies ligt niet erg voor de hand, omdat een hoger kennis
niveau evengoed kan leiden tot een gelijkblijvend of zelfs afnemend aantal 
dimensies van een hoger abstractie-niveau. 

R.A. Roe, Links en rechts in empirisch perspectief, 1975, 128. 

X 

Het zou een winst zijn voor de psychologie-opleiding als het vak 
geschiedenis van de psychologie werd gecombineerd met moderne sociale 
en economische geschiedenis. Zo zouden de studenten enig inzicht kunnen 
krijgen in een kennissociologische benadering van de opkomst en het 
functioneren van de psychologie als maatschappelijk verschijnsel. 

Zie ook Buss, A R , The emerging filed of the sociology of psycho
logical knowledge. American Psychologist, 1975, 30, 988-1002 

XI 

His two slogans "I will work harder" and "Klein is always right" seemed 
to him a sufficient answer to all problems. He had made arrangements with 
the pedel to call him threequarters of an hour earlier in the morning, 
instead of half an hour. 

Vrij naar G Orwell, Animal farm, 1951, 55. 
Volkskrant, 22 september 1976, "Universiteitsstaf moet harder 
werken". 

Nijmegen, 5 november 1976 A.J.M.W. Hagendoorn 




