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INLEIDING 

"Alles heeft te maken met tijd". Ik herinner mij heel goed dit 

lichte gevoel van paniek, toen ik bezig was mij te oriënteren in dit 

onderwerp. De uitspraak is juist en duidt een van de grote problemen 

aan die onderzoekers, van welk vak dan ook, onder ogen moeten zien. 

Tijd behoort tot de vanzelfsprekendheden van de cultuur en heeft een 

allesomvattend, overwegend impliciet karakter. Toch is er voor paniek 

geen rede: tijd is allesdoordringend, maar tegelijk zijn er grote ver

schillen tussen mensen, groepen, klassen en vooral tussen culturen in 

de wijze waarop tijd een rol speelt. Cultureel anthropologen, maar ook 

reizigers, missionarissen en zendelingen hebben tot het inzicht bijge

dragen dat temporeel gedrag verschilt tussen culturen. Bekend is de 

mañana-houding (Linder, 1971), met welke term de afwezigheid van ieder 

gevoel van haast wordt uitgedrukt. Ook zijn er culturen (o.a. van de 

Nuer), waarbij in de taal directe tijdsaanduidingen ontbreken, terwijl 

niet duidelijk is hoe zij het probleem van de tijd oplossen (Evans-

Pritchard, 1940). 

Toen mij duidelijk was geworden dat tijd een essentieel, maar te

gelijkertijd sterk variabel gegeven is ben ik definitief begonnen aan 

de studie van "tijd in de psychologie". De moeilijkheden waren niet ge

ring. Het eerste dat mij opviel was de uitgebreide en chaotische reeks 

termen waarmee tijdsvariabelen worden aangeduid: voor sommige termen 

bleken drie of vier equivalenten in omloop. Deze chaos zette zich voort 

in de theorievorming en was vooral zichtbaar op het terrein van de 

mee tins trumenten. 

Gaandeweg kreeg ik het gevoel dat de psychologie echt wel wat te 

bieden had over het thema "tijd", maar dat systematisering, vergelij

king en integratie een dringende eis was. Omdat het veld, zeker in het 

begin, veel te uitgebreid was, besloot ik een serie artikelen samen te 

stellen, waarin steeds één belangrijke uitwerking in de tijdspsycholo-

gie centraal stond. Op die wijze ontstonden studies over tijdsperspek-

tief (Hoofstuk 1), uitgestelde behoeftebevrediging (Hoofdstuk 2) en 

tijdsanaliteit (Hoofdstuk 3). De vorm van deze artikelen is steeds als 
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volgt: begonnen wordt met een uiteenzetting over de theoretische achter" 

gronden van de behandelde variabele, vervolgens wordt steeds geprobeerd 

een conceptuele en instrumentele systematisering op te zetten, daarna 

volgt steeds een overzicht van het onderzoek rond de variabele, tenslot

te wordt steeds geprobeerd, zowel op theorie als op instrumentale reali-

zering een kritiek te formuleren. Een essentieel onderdeel vormt bij 

ieder hoofdstuk de bibliografie. Deze is bij hoofdstuk 1 en 2 zo volle

dig mogelijk, terwijl bij hoofdstuk 3 een beperkte keuze werd gedaan 

vanwege het uitstekende, recente overzicht van Kline (1972). De, mis

schien wel letterlijke, uitputtendheid van de eerste twee bibliografieën 

komt voort uit een klein obsessief trekje: ik wilde nu eens voor enkele 

onderwerpen het onmipotente gevoel hebben alles te kunnen overzien. 

Overigens hangt dit tenslotte ook samen met mijn wens vooral een 

"werkboek" voor onderzoekers die geïnteresseerd zijn in (molaire) tijds

variabelen, samen te stellen. Tegen deze achtergrond moet ook de con

structie van hoofdstuk 4 en van de onderzoeksbijlage worden bezien. In 

hoofdstuk 4 probeer ik tot een voorlopige afronding en synthese te ko

men van datgene wat in de eerdere hoofdstukken werd beschreven. Duide

lijk wordt gemaakt in hoeverre tijdsperspektief (veldtheorie), uitge

stelde behoeftebevrediging (psychoanalytische theorie en sociale leer

theorie), tijdsanaliteit (psychoanalytische theorie) in elkaar grijpen. 

Daarnaast wordt nog aandacht geschonken aan enkele andere tijdsvariabe

len en aan een aantal theoretische problemen. 

Een basisgedachte in mijn bezig zijn met tijdspsychologie, is de 

mogelijke zinvolheid van een soort overkoepelend concept: Het Westerse 

Tijdssyndroom. Mijn veronderstelling is dat het westerse tijdsbesef>aan 

de hand van de, door mij bestudeerde theorieën en variabelen, duidelij

ker afgeschilderd kan worden dan tot nu toe het geval was. Ik was dan 

ook aangenaam verrast toen ik na voltooiing van dit werk, in een recent 

dubbelnummer van het literaire blad "De Gids", gewijd aan het onderwerp 

tijd, een artikel aantrof over "Het Westers Tijdsbewustzijn" (Van 

Arkel, 1974). 

Deze bundel wordt afgesloten met een Bijlage waarin ik verslag doe 

van eigen onderzoeksaktiviteiten. Ik heb dit onderdeel om meerdere re

denen als bijlage en niet als afzonderlijk - vijfde - hoofdstuk opge-
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nomen. De belangrijkste reden is dat het onderzoek op het gebied van 

molaire tijdsvariabelen enigzins achter ligt bij de bereikte stand van 

theorievorming. Een andere reden is dat het verrichte onderzoek niet 

meer is dan één mogelijke (en bovendien beperkte) uitwerking van alle 

implicaties die het theoriedeel van mijn reeks studies bevat. Ik ben van 

mening dat de in mijn onderzoek ontwikkelde schalen en de aangetroffen 

samenhangen een stap vooruit betekenen in het onderzoeksgebied van de 

tijdsvariabelen. Tegelijk ben ik van mening dat er nog veel werk moet 

worden verzet. Bovendien moet met de validatie aan de hand van externe 

variabelen, nog worden begonnen. 

Na kennisname van het hiervolgende zal de lezer ontdekken dat tijds

variabelen -anno 1975- geen onbelangrijke rol spelen in de psychologie 

en verbonden zijn met uiteenlopende theoretische oriëntaties en samen

hangen met tientallen andere belangrijke psychologische variabelen, maar 

vooral ook met socio-culturele variabelen. Een eenzijdige trektheoreti-

sche benadering wordt door mij dan ook fundamenteel afgewezen. De door 

mij gepresenteerde onderzoeksbijlage moet worden gezien als een eerste 

stap, waarbij opname van tijdsvariabelen in complexere onderzoeksde

signs, waarin ook de socio-culturele kontekst is opgenomen, gewenst 

wordt geacht. 

Naast implicaties voor onderzoek denk ik dat het hier gesystemati

seerde begrippenapparaat betekenis kan hebben voor een meer cultuur-

c.q. maatschappijkritische toepassing. Zelf heb ik deze mogelijkheid 

hier en daar sporadisch aangestipt. Zo is het duidelijk dat er verbin

dingen zijn met het "hier-en-nu"-thema in Fortmann's "Oosterse Renais

sance" (1970), met Weima's opvattingen over het "utilitaire tijdsbe

wustzijn " (1972), met Brown's "tijdsobsessie" (1959), met Gabel's 

"tijdsverdinglijking" (1962) en met Sève's "tijdsplan" (1972). Het 

thema dat deze auteurs verbindt is de afkeer van het Westerse Tijdsbe

wustzijn, waarin de tijd teveel zou worden opgevat als een verding-

lijkt en onteigend fenomeen en waarvoor een obsessieve toekomstgericht

heid, een extreme planmatigheid en doelgerichtheid, een afwijzing van 

een intrinsieke tijdsbeleving en een neurotische bezetenheid door de 

klok kenmerkend zou zijn. 

Deze inleiding wil ik afsluiten met de wens dat de hier volgende 

artikelen inspirerend mogen zijn voor ae theoreticus, voor de onderzoe

ker en wellicht ook enigzins voor de cultuurcriticus. 



Hoofdstuk I 

Tijdsperspektief: de temporele grondstruktuur van het gedrag 

1 . Inleiding 

Mensen staan op een heel kenmerkende wijze in de tijd, of misschien 

beter: zij bewegen zich in de tijd. Mensen maken plannen, proberen greep 

te krijgen op de toekomst, daarnaast herinneren zij zich ook en gaan 

terug op oude tradities. Verleden en toekomst worden soms daarbij minder 

reëel gedacht dan het heden, soms ook niet. Anticiperen, herinneren, 

waarnemen: het zijn grondcategorieën van de psychologie. De analyse van 

deze termen gebeurt bijna voortdurend aan de hand van temporele concep

ten: voor, na, nu, vroeger, later, eerder, heden, verleden, toekomst, 

morgen, gisteren, vandaag, week, maand, jaar, klok. Tijd kan gezien 

worden als een van de hoofdthema's van de westerse cultuur, zozeer zelfs 

dat enkele cultuurcritici het Westen beschuldigen van geobsedeerdheid 

door de tijd (Brown 1956) en van tijdsverdinglijking (Gabel 1961): het 

Westen verafgoodt planning, controle, regelmaat, gerichtheid op de toe

komst ten koste van spontaneiteit,fantasie, hier-en-nu beleving. 

Tijd heeft te maken met geboorte, groei, wording, rijping maar ook 

met dood, verval, slijtage, bederf: in ieder geval heeft tijd te maken 

met de diepste waarden van mensen. Sommige grote psychologen stellen 

alles in het werk het concept uit hun werk te elimineren of verdoezelen 

het: tijd valt voor hen onder filosofie of theologie en daarmee is de 

zaak afgehandeld. Andere groten geven tijd een royale plaats in hun 

theoretiseren: enkele bouwen er zelfs hun denken op, zoals Minkowski 

(1933). 

Er zijn vele manieren waarop in de psychologie over tijd is getheo

retiseerd en onderzoek is bedreven. Met een aantal concepten heb ik 

mij in de afgelopen tijd bezig gehouden: tijdsperspektief, tijdsconcep

tualisering, uitstelgedrag, tijdscompetentie, tijdsanaliteit, tijdsat

titude. Bepaalde meer moleculaire benaderingen heb ik doelbewust laten 

liggen: tijdsperceptie en tijdsschatting. Op deze laatste gebieden zijn 

in Nederland o.a. Vroon (1972) en Michon (1967) aktief. Het is uiteinde-
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lijk mijn bedoeling om vanuit Freud's, Piaget's, Levin's, Miller's en 

Minkowski's bijdragen aan de tijdspsychologie en vanuit de omvangrijke, 

door enkelen van hen, geïnspireerde onderzoeksliteratuur te komen tot 

een overkoepelend construct: het (westers) tijdswaardesysteem. Uiteraard 

krijgen tijdsvariabelen en het samenbindend construct tijdswaardesysteem 

pas zin wanneer ze opgenonen worden in complexe onderzoeksdesigns zoals 

bij Jessor (1968). 

Voordat ik inga op het thema van dit artikel moet ik er nog op wij

zen dat het niet mijn bedoeling is een algemene inleiding in de tijds

psychologie te geven. Op dit punt verwijs ik: 

(a) voor de filosofische achtergronden van de tijdspsychologie naar Withrow 

(1961), Zwart (1971) en Vroon (1971); 

(b) voor algemene werken over de tijdspsychologie naar Fraisse (1957), 

Cohen (1967), Orme (1969), Doob (1971). 

In het hierna volgende wil ik tamelijk uitgebreid ingaan op een 

enkel concept, te weten: tijdsperspektief (time perspective, la perspec

tive temporelle, Zeitperspektieve). Dit concept wordt meestal gehanteerd 

wanneer een auteur er op wil wijzen dat menselijk gedrag een complexe 

aangelegenheid is waarin zowel verleden, heden en toekomst een rol spelen. 

Hoewel in de psychologie geïntroduceerd door Frank (1939), was het vooral 

Lewin (1942) die het concept populariteit verschafte. Voor Lewin betekende 

het concept waarschijnlijk een mogelijkheid om de - aan zijn adres ge

uite beschuldiging van a-historiciteit - te doorbreken. In ieder geval 

corrigeerde hij, door te wijzen op het belang van verleden en toekomst 

voor het begrijpen van het menselijk gedrag, zijn neiging om het psycho

logisch veld uitsluitend in heden-termen te definiëren. De life-space 

beziet hij voortaan in het kader van het totale tijdsperspektief. 

De opbouw van het artikel is als volgt: allereerst probeer ik dui

delijk te maken wat onder tijdsperspektief wordt verstaan en hoe het 

tot ontwikkeling komt bij kinderen, vervolgens geef ik aan hoezeer tijds

perspektief verbonden is met de psychische gezondheidsproblematiek, 

daarna verwijs ik naar enkele theorieën waarin het concept is verwerkt. 

Ruime aandacht geef ik aan de systematisering en specificering van het 

concept, waarna de verschillende operationele uitwerkingen worden beschre

ven. Aan het einde komt de relatie van tijdsperspektief met andere va-
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riabelen aan de orde waarna ik afsluit met enkele kritische opmerkingen 

en met de bibliografie. 

Ik wil de lezer er nog op attent maken dat de, op zich zeer inte

ressante, relatie tussen tijdsperspektief en tijdschatting in dit arti

kel niet aan de orde komt: dit is een beperking die ik me voorlopig 

heb moeten opleggen. 

2.1. Omschrijving van het concept 

Het was vooral Lewin die, met een wat chaotisch artikel Time pers

pective and morale (1942), de aanzet gaf tot een stroom van onderzoek 

rond het concept tijdsperspektief. Lewin wilde met dit artikel verschil

lende doeleinden realiseren: de omschrijving en definitie van het con

cept, beschrijving van de ontwikkeling van het tijdsperspektief bij 

het kind, het in verbinding brengen van het concept met andere varia

belen en niet op de laatste plaats gebruikte hij het concept tijdspers

pektief om duidelijk te maken wat hij onder een rijpe, volwassen per

soonlijkheid verstaat. Deze diverse aspekten zullen in dit artikel 

stuk voor stuk aan bod komen. Hier gaat het verder eerst om de defi

niëring van het concept. 

De betekenis van het concept tijdsperspektief kan goed worden 

gedemonstreerd aan de hand van twee, door Lewin gehanteerde voorbeel

den: 

(1) werklozen: naarmate het uitzicht op het weer kunnen werken 

afneemt demoraliseert de werkloze, wordt futióos, passief en maakt 

geen plannen meer. De werkloze is bij uitstek de figuur die worstelt 

met een versomberende, inkrimpende psychologische toekomst (zie ook: 

Bergius 1957). 

(2) zionisten: ondanks de zeer moeilijke omstandigheden waarin 

de zionist dikwijls verkeert - vervolgingen, isolement - handhaaft 

hij een uitzonderlijk hoog moreel en een sterk groepsverband. Dit is 

mogelijk door een zeer uitgestrekt tijdsperspektief, opgebouwd uit 

eeuwenoude geprononceerde toekomstverwachtingen. 

Лап de hand van deze voorbeelden wil Lewin aantonen dat iedere 

analyse van gedrag dient te worden opgezet vanuit het totale tijdsper-
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spektief. Hij definieert tijdsperspektief als: de boven de momentane 

situatie uitgaande lite-space van individuen, waarbij vooral de denk

beelden die zij hebben over verleden, heden en toekomst van essentiële 

betekenis zijn. Gedrag, motivatie, emotie zijn steeds afhankelijk van 

het totale tijdsperspektief van individuen. (Lewin 1942) 

Lewin is vooral aangezet tot deze mening door het artikel van Frank 

Time perspectives (1939). Op zijn beurt is Frank beïnvloed door Lewin; 

in ieder geval zijn hun opvattingen sterk complementair. Voor Frank 

is het concept tijdsperspektief zo belangrijk dat hij het centraal plaatst 

bij zijn omschrijving van wat hij onder cultuur verstaat. Cultuur is 

voor hem primair driftinperking en driftregulatie. De mens maakt een 

ontwikkeling door waarbij het impulsieve, naïeve of consumptieve gedrag 

(verbonden met een kort tijdsperspektief) steeds meer wordt vervangen 

door preparatoir of instrumenteel gedrag, gericht op het onder controle 

brengen van de omgeving (verbonden met een lang tijdsperspektief). Deze 

opvatting sluit nauw aan bij die van Elias (1939). Frank ziet als na

deel van deze ontwikkeling dat de ruimte voor spontaan, niet-reflexief 

gedrag afneemt en dat de angst voor afwijking van het normenpatroon 

toeneemt. 

De kern van Frank's opvattingen is dat verleden, heden en toekomst 

op een uiterst complexe wijze zijn verweven in het individuele gedrag; 

ieder van de segmenten reorganiseert, in het licht van een bepaalde si·' 

tuatie, voortdurend de beide andere. Zo oefent het heden voortdurend 

een modificerende werking uit op het verleden en op de toekomst. Maar 

van toekomst en verleden kan hetzelfde worden gezegd. Hij voegt hier 

aan toe dat het tijdsperspektief niet als een werkelijke entiteit moet 

worden opgevat; het is niet meer dan een abstraktie. Wèl een heel be

langrijke abstraktie omdat het een van de bouwstenen is waaruit een 

grondmodel van het menselijk gedrag zou moeten worden opgetrokken. 

Het concept tijdsperspektief dateert van 1939 en is daarmee een 

betrekkelijke nieuwkomer gezien tegen de veel verder teruggaande lite

ratuur over tijdsschatting en tijdsperceptie. Het ontbreekt nog in de 

overzichtsartikelen van Woodrow (1951) en Gilliland et al.(1946). Pas 

in het overzichtsartikel van Wallace en Rabin (1960) wordt een paragraaf 

ingeruimd voor het tijdsperspektief, terwijl het overzichtsartikel van 
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Mönks (1967) het eerste is dat er in zijn geheel aan wordt gewijd. Ook 

duikt het tijdsperspektief op in belangrijke boeken over "tijd in de 

psychologie", zoals van Fraisse (1957), Cohen (1967), Orme (1969), en 

Doob (1971). Overigens is inmiddels, zoals ik hiervoor al vaststelde, 

een hele reeks tijdsvariabelen aan het repertoire toegevoegd. In het 

algemeen is er een tendens zichtbaar om naast meer moleculaire benade

ringen (zoals tijdsschatting), ook de meer molaire variabelen in onder

zoek te betrekken. 

Met deze eerste omschrijving volsta ik hier; in de volgende pagina's 

wordt verder verduidelijkt wat tijdsperspektief is. In 2.5. probeer 

ik tot een duidelijke inventarisatie te komen van de verschillende as-

pekten van tijdsperspektief. 

2.2. Ontwikkeling van het tijdsperspektief 

De vraag wat Lewin onder tijdsperspektief verstaat wordt ook ver

duidelijkt door zijn opvattingen over de ontwikkeling daarvan (Lewin 

1946). Het kind leeft in het heden; het kent slechts oirmiddelijke doe

len. Naarmate het ouder wordt gaan verleden en toekomst een grotere 

rol spelen; de volwassene kan denken in decaden en in generaties. Ook 

inhoudelijk wordt het tijdsperspektief rijker; het wordt gevuld met 

meer en complexere gebeurtenissen. Naast extensie en differentiatie 

van het tijdsperspektief wordt bij het kind het onderscheid ontwikkeld 

tussen het realiteitsniveau en het irrealiteitsniveau. 

Deze opvatting van de ontwikkeling van het tijdsperspektief ligt 

in het verlengde van denkbeelden van een aantal andere auteurs: Piaget 

(1927), Frank (1939), Fraisse (1957). 

De veldtheoretische visie op de ontwikkeling van het tijdsperspek

tief graaft niet bijzonder diep. Het is met name Frank (1939) die veld

theorie en psychoanalyse op dit punt bijeen heeft gebracht en de volgende 

verheldering aanbracht. 

Het kind komt ter wereld met een bundel biologische behoeften, 

die een bepaald ritmisch patroon volgen, waaraan, wil het overleven, 

steeds onmiddelijk moet worden voldaan. In de meeste culturen is een 

dergelijk onmiddelijk gedrag niet lang toegestaan en al vroeg vordt het 
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kind gedwongen zijn biologische autonomie op te geven: het dient zich 

in te stellen op een nieuw en voor de ouders meer praktisch voedings

schema en vooral ook wordt geprobeerd het de controle over de uitschei-

dingsfunkties bij te brengen. Biologische schemata worden vervangen 

door culturele schemata. 

Onmiddelijke gedragsstimuli worden, middels een proces van sym

boolvorming, tot voorbereidende signalen die leiden tot een meer com

plexe en meer maatschappelijk gewenste gedragssekwentie. Naïef gedrag 

wordt zo getransformeerd tot centrale waarden: orde, regelmaat, netheid, 

beheersing. Gebeurtenissen krijgen doordat zij in een tijdsperspektief 

worden geplaatst een bepaalde symbolische betekenis of waarde. 

Bij vergelijking van Lewin met Frank, blijkt dat de eerste vooral 

een strukturele of formele benadering nastreeft, terwijl de laatste 

doorstoot naar dieperliggende waardestrukturen. Het lijkt zinvol on

derscheid te maken tussen oppervlaktestruktuur en dieptestruktuur. 

Frank is het om de onderliggende fenomenen te doen; een houding die 

ook aan te treffen is bij Piaget. Piaget (1927, 1937) maakte een diep

gaande studie van de stadia die kinderen doorlopen bij de ontwikkeling 

van hun tijdsconcepten. Aanvankelijk zijn kinderen besloten in hun 

eigen egocentriciteit; zij vertonen weinig interesse in de werkelijk

heid van de wereld om hen heen. Zij laten een patroon van momentane 

behoeftebevrediging zien; pas later ontstaat een doorwerking van ver

leden en toekomstige gebeurtenissen. Door middel van ingenieus onder

zoek steld Piaget vast wanneer kinderen in hun ontwikkeling bepaalde 

temporele grondoperaties uitvoeren. Grondoperaties zoals het onder

kennen van: de sekwentie van gebeurtenissen, de duur van intervallen, 

synchroniciteit, reversibiliteit, innerlijk duur. 

Een dergelijke analyse van de dieperliggende conceptstruktuur 

ontbreekt bij Lewin. Deze neemt zonder meer de verworvenheid van tijds

concepten aan, zoals hij ook het waardeaspekt van het door hem aan

gesneden thema onvoldoende aandacht schenkt. 

In reeksen van onderzoek zijn de theoretische noties zoals hier 

beschreven verstevigd: het tijdsperspektief is aangeleerd en vertoont 

een progressieve ontwikkeling. Enkele grepen uit dit onderzoek; rond 

Lewin's "tijdsperspektief": Eson (1951, 1962), rond Piaget's "tijds-

concept": Lovell en Slater (1960), Montroy et al. (1971), rond Freud's 
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"uitstelgedrag": Mischel (1958, 1961, 1970), ander onderzoek: Davids 

en Parenti (1958), Lehr (1961), Monks (1967). 

2.3. Tijdsperspektief en psychische stoornis/psychische gezondheid 

Een van de interessante aspekten van de tijdsperspektiefliteratuur 

vormen de impliciete en expliciete opvattingen over psychische gezond

heid en psychische stoornis die er aan ten grondslag liggen. Deze laat

ste concepten behoren zeker tot de meest problematische van de huidige 

psychiatrie en psychologie. Zo benadrukten Sarbin (1969) en Szasz (1961) 

dat de grenzen tussen het wel of niet gestoord zijn dienen te vervagen. 

Het dichotomiserend medisch denken wordt steeds sterker geattaqueerd 

terwijl - volgens hen - een meer totaal sociaal model aan invloed wint. 

Verscheidene auteurs zijn van mening dat psychische gezondheid een 

ideologisch concept is, dat meer zegt over degene die zich erover uit

spreekt dan over de feitelijke situatie (Fortmann 1968; Trimbos 1969). 

Voordat ik bedenkingen formuleer wil ik zo duidelijk mogelijk 

beschrijven hoe tijdsperspektief tot nu toe in verbinding is gebracht 

met psychische stoornis en psychische gezondheid. 

Lewin (1942) was van mening dat wanneer mensen in psychische moei

lijkheden raken zij twee soorten kenmerkende reakties vertonen: bij 

de eerste vorm gaat men afzien van het nemen van beslissingen en men 

trekt zich terug op een korter tijdsperspektief. Er wordt terugge

grepen op een vroeger ontwikkelingsstadium en het individu gaat leven 

van de ene dag op de andere zonder politieke interesse. Bij de tweede 

vorm weigert men te denken in een termijn korter dan duizend jaar. 

Het tijdsperspektief wordt op een irreële wijze uitgerekt waarbij sterk 

wordt gedacht in termen van wat zou moeten zijn. 

Over wat psychische gezondheid is laat Lewin zich niet expliciet 

uit hoewel het niet moeilijk is uit zijn benadering een conceptie van 

de ideale mens af te leiden. Essentieel dan is een hoog moreel; iets 

wat nauw samenhangt met een lang tijdsperspektief en een bepaalde graad 

van realiteitsbesef. Doeleinden dienen noch te hooggestemd te zijn 

zoals bij de idealist, noch dienen zij te laag bij de gronds te zijn, 

zoals bij de Realpolitiker. De vastberaden keuze van een fors doel, 
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het geloof in uiteindelijk succes en het onder ogen kunnen zien van 

grote moeilijkheden, het zich opofferen en wegcijferen en het nemen 

van grote risico's: dat maakt de natuur uit van de sterke mens met 

een hoog moreel en hoog aspiratieniveau. Het is ook hier duidelijk 

hoe zeer Lewin de wegbereider is van de prestatiemotivatietheorieën 

(McClelland 1961; Hermans 1967). 

Terwijl bij Lewin de toekomst overheerst in zijn ideaalbeeld is 

Frank (1939) geneigd ook aandacht te schenken aan de betekenis van het 

verleden. Gebeurtenissen uit het verleden kunnen zo onaangenaam zijn 

geweest dat ze worden verdrongen en ondanks dat het gedrag ontregelen, 

anderzijds kunnen gebeurtenissen soms juist niet worden vergeten en blij

ven ze een benauwende aktualiteitswaarde houden bv. in de vorm van een 

neurose. Het is de mening van Frank dat een persoon niet gepreoccupeerd 

dient te raken met het verleden en al even onjuist is het louter in het 

heden of in de toekomst te leven. Het zich richten op een verre en on

bereikbare toekomst, het leven in illusies en dromen is - en deze mening 

sluit aan bij die van Lewin - fundamenteel "insane". Gedrag speelt zich 

(volgens Frank) primair af in het heden; het is onjuist wanneer een per

soon wordt gepredomineerd door verleden of toekomst. 

In het verlengde hiervan liggen de opvattingen van Fraisse (1957) 

die vier varianten onderscheidt in het tijdsperspektief : personen kunnen 

zijn: "l'emprise de présent", "l'emprise du passé", "l'emprise de l'avenir", 

"l'emprise de l'intemporel", staande voor: het zich terugtrekken op het 

heden, het terugkeren naar het verleden, het vluchten in de toekomst 

en het uitwijken naar het tijdloze. Mensen dienen volgens Fraisse op 

"normale" wijze gericht te zijn op heden en toekomst (een te sterke ge

richtheid hierop is pathologisch); het gericht zijn op het verleden of 

het tijdloze vindt hij "getuigen van grote psychologische zwakte". 

Rokeach (1960) ruimde bij zijn studie van opvattingensystemen en 

de dogmatische persoonlijkheid een bescheiden plaats in voor de varia

bele tijdsperspektief. In feite hanteert hij dezelfde negatieve benade

ring van de persoon met een smal tijdsperspektief als Lewin en Frank. De 

persoon met het smalle tijdsperspektief wordt gepredomineerd door één 

tijdscompenent; of het verleden, of het heden, of de toekomst. In ver

schillende vormen van politiek radikalisme en in de hippe vormen van de 
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subcultuur ziet hij de representatie van het smalle tijdsperspektief, 

iets wat hij relateert aan closed-mindedness en dogmatisme. 

Op bovengenoemde opvattingen kom ik nog terug in 5 (kritische 

kanttekeningen). Op deze plaats wil ik al wel kwijt dat de behandelde 

auteurs kennelijk weinig consideratie hebben met sub-culturele varianten 

van het tijdsperspektief en bovendien iets te goed schijnen te weten wat 

normaal of abnormaal is. Maar de twijfel op dit laatste terrein is ook 

nog erg jong. 

2.4. Enkele uitwerkingen in theorieën 

2.4.1. De prestatiemotivatietheorie (McClelland) 

Het is vooral McClelland geweest die, met zijn boek The achieving 

society (1961), de relatie tussen prestatiemotivatie en tijdsperspektief 

heeft uitgewerkt. Zie hiervoor ook Heckhausen (1960) en Hermans (1967). 

Onder het prestatiemotief verstaat McClelland: "competition with a Stan

dard of excellence"; mensen willen wedijveren, iets beter doen dan de 

anderen, uitblinken. Wil men de ander verslaan dan is een van de wegen: 

hem vóór zijn, vooruit denken en liefst ver vooruit denken. De sterk pres-

tatiegemotiveerde heeft een langer toekomstperspektief (Epley en Ricks 

1960), zij gebruiken de toekomstige tijd en woorden die anticipatie uit

drukken meer in hun verbale uitingen (Zatzkis 1949). 

McClelland beperkte zich overigens niet uitsluitend tot het tijds

perspektief; ook andere tijdsvariabelen nam hij op in zijn theorie. Zo 

knoopte hij aan bij de bevindingen van Mischel (zie 2.2.). Sterk presta-

tiegemotiveerden zíjn meer gericht op doeleinden die pas op langere ter

mijn kunnen worden gerealiseerd: hun gedrag is gericht op uitstel van 

onmiddelijke genietingen. Zij kiezen voor een langdurige opleiding of 

voor een baan waar een vooruitziende blik een eerste vereiste is. Ook 

worden zij gekenmerkt door een zeer bepaalde houding tegenover het feno

meen tijd. Het is vooral Knapp die McClelland op dit punt heeft beïnvloed 

(Knapp 1958, 1959, 1960, 1962, 1965). Hooggemotiveerden vinden dat de 

tijd voorbijvliegt, dat er altijd tekort aan is, In deze termen kan tijd 

worden gespaard, men kan er zuinig mee om gaan. In ieder geval dient tijd 

nooit te worden verknoeid. 
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Voor ons onderwerp is het vooral van belang dat de sterk prestatie-

gemotiveerde een extensief tijdsperspektief heeft en sterk wordt gepre-

domineerd door de toekomst. Het is waarschijnlijk dat ook hoog wordt 

gescored op andere aspekten zoals coherentie, densiteit en realiteits

gehalte. 

Ik wil hierbij opmerken dat McClelland's opvattingen een grote in

vloed hebben gehad op de hele motivatieleer in de psychologie. Zo sterk 

dat motivatie soms bijna gelijk wordt gesteld met prestatiemotivatie. 

Zo ziet Nuttin (1964) de toekomst als de motivationele ruimte bij uitstek. 

Inderdaad zal er soms een relatie kunnen worden aangetoond tussen hoog-

prestatiegemotiveerd zijn en een lang toekomsttijdperspektief. Maar een 

hoog-prestatiegemotiveerde hoeft, naar mijn mening niet noodzakelijk 

gepredomineerd te worden door te toekomst. 

2.4.2. De dogmatispetheorie (Rokeach) 

Rokeach betrok in zijn onderzoek van The open and closed mind (I960) 

o.a. de variabele tijdsperspektief. Het gaat hem hierbij om de dogmati

sche persooonlijkheid, een type dat in het verlengde ligt van de autori

taire persoonlijkheid (Adorno 1950; Weima 1963). Een dogmaticus wordt 

gekenmerkt door een intolerante en autoriteitsgerichte houding tegenover 

berichtgeving; hij kan de inhoud van informatie niet scheiden van de 

bron waaruit die afkomstig is. Hij is overmatig angstig en voelt zich 

voortdurend bedreigd. Bovendien heeft de dogmaticus een verkrampte hou

ding tegenover verleden, heden en toekomst; hij fixeert zich op een van 

deze segmenten zonder de continuïteit en de verbindingen die er tussen 

zouden moeten bestaan te aanvaarden. De niet-dogmaticus ziet de waarde 

en de samenhang van de drie segmenten. Hij gaat er van uit dat het ver

leden de bron is van de ervaring, dat het heden een grote intrinsieke 

waarde bezit en dat voortdurend rekening moet worden gehouden met de 

toekomst. Een persoon die daar in slaagt heeft een breed tijdsperspek

tief en heeft volgens Rokeach alle kenmerken van een open mind. 

Rokeach zet zich vooral af tegen het fascisme met zijn op het ver

leden gerichte verlangen naar een duizend-jarig rijk, maar ook tegen 

de hier-en-nu gerichtheid en desinteresse van sommige jongeren en tegen 

politiek en religieus fanatisme met zijn te groot vertrouwen in de uto-



toekomst. 

Op basis van deze opvattingen ontwikkelde Rokeach een D-schaal (Dog

matisme) . In een reeks onderzoeken is de relatie tussen dogmatisme en 

tijdsperspektief verder bestudeerd: Rokeach en Bonier (1960), Roberts 

en Herrmann (1961), Zürcher (1967), Cottle (1971). Het theoretisch deel 

van Rokeach' aktiviteïten werd onder de loupe genomen door Roghmann 

(1966), Hagendoorn (1969) en Pinxteren (1972). De kritiek richt zich 

vooral op de tendens bij Rokeach uit te gaan van een rationeel kalkule-

rende mens die zich gedraagt als een geprogrammeerde automaat. De niet-

dogmaticus heeft veel weg van de spitsburger wiens gedrag tot norm wordt 

verheven, terwijl daarnaast progressieve en conservatieve dissidenten 

op één hoop gegooid, moeten dienen om dit ideaalbeeld zin te geven. 

Beter dan aan de hand van het concept tijdsperspektief stereotypen te 

bevestigen lijkt het mij ze er mee te bestrijden. In 5.2.2. kom ik hier 

nog op terug. 

2.3.4. De zelfactualisatietheorie (Shostrom) 

De relatie tussen psychische gezondheid en tijdsperspektief is 

expliciet onderzocht door Shostrom (1964, 1966), hoewel hij een andere 

terminologie gebruikt. Het gaat hem om het TP-predominantie aspekt: 

iets wat bij hem tijdscompetentie (vs. tijdsincompetentie) heet. Hij 

baseert zich in zijn aandacht voor het zelfactualisatiethema op Maslow 

(1954, 1962), Rogers (1951, 1961), Perls (1947, 1951) en May (1958). 

Iemand is - volgens deze auteurs - psychisch gezond waneeer er sprake 

is van een autonoom funktioneren: opvattingen, houdingen,en waarden 

dienen verankerd te zijn in het zelf, men dient gekenmerkt te worden 

door "self-support". Wanneer het persoonlijk referentiekader teveel 

bepaald wordt door anderen dan wordt gesproken van "other-support": 

iets wat gelijk staat met niet-zelfaktualisatie. Hiermee parallel lopen 

verschillen in tijdsperspektief. Het gezonde zichzelf actualiserende 

individu leeft primair in het heden: wie zich niet kan realiseren in 

het hier-en-nu kan dit ook niet in later tijden. 

Bij Shostrom's begrip tijdscompetentie staat vooral de onderlinge 

verbondenheid en eenheid van verleden, heden en toekomst voorop: 

een zichzelf actualiserende persoon accepteert het verleden en kan rus-
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tig over vroegere gebeurtenissen nadenken, kan daarnaast èn doeleinden 

op langere termijn stellen èn dichterbij liggende doelen ontwikkelen. 

Daarnaast staat hij in volledig kontakt met het heden: dit met al zijn 

zintuigen, met volledige "awareness". De niet-tijdscompetente persoon 

- in onze terminologie iemand die zich teveel door een van de tijds-

compenenten laat predomineren - heeft een niet samenhangend tijds-

perspektief, d.w.z. verleden en toekomst staan min of meer los van het 

heden. Enerzijds gaat hij gebukt onder schuldgevoel, spijt en wrok, 

anderzijds is er sprake van te sterk geïdealiseerde toekomstverwachtin

gen. 

Op basis van bovengenoemde opvattingen ontwikkelde Shostrom een 

schaal: de Personal Orientation Inventory (POI). Verder onderzoek is 

hiermee verricht door: Knapp (1965), Grossack et al. (1966), Braun 

(1966), Shostrom en Knapp (1966), Zaccaria en Weir (1967), Hardi en 

May (1968), Fisher (1968), Fox (1968), Graff et al. (1970), Brockopp 

en Lester (1971), Foulds en Warehime (1971). 

2.5. Systematisering 

Problematisch bij het tijdsperspektiefthema is de algemeen heersende 

begripsverwarring; op alle mogelijke tijdsvariabelen wordt zo nu en 

dan de term tijdsperspektief geplakt. Deze verwardheid komt op de 

eerste plaats voort uit de neiging snel onderzoek op te zetten, zonder 

te kijken naar theorievorming en definiëring. Na bestudering van de 

literatuur ben ik tot de mening gekomen dat voorlopig alleen de onder

staande gespecificeerde termen op enige manier vallen onder tijdspers

pektief. 

(1) "Tijdsperspektief" (afgekort als TP): een globale term waarmee 

wordt aangegeven dat personen een verleden, heden en toekomst hebben, 

al of niet door een van deze segmenten worden gepredomineerd, waarbij 

verleden en toekomst zich al of niet ver in de tijd kunnen uitstrekken. 

(2) "Extensie van het tijdsperspektief" (afgekort als TP-extentsie), 

ook aangeduid als "time span": hiermee wordt uitsluitend aangeduid 

dat verleden en toekomst zich uitstrekken in de fysische tijd (de tijd 

van kalender en uurwerk). Personen kunnen een kort, smal, eng tijds-
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perspektief hebben of een lang, breed perspektief. 

(3) "Coherentie van het tijdsperspektief" (afgekort als TP-coherentie), 

ook aangeduid als "differentiatie", "organisatie", "konsistentie": 

slaat uitsluitend op het vermogen om gebeurtenissen die plaats hadden 

of zullen hebben in verleden of toekomst in de juiste volgorde en sa

menhang te kunnen reproduceren. (Niet te verwarren met 8: TP-predo-

minantie.) 

(4) "Densiteit van het tijdsperspektief" (afgekort als TP-densiteit), 

ook aangeduid als "complexiteit": hiermee wordt bedoeld de hoeveelheid 

min of meer betekenisvolle gebeurtenissen waarmee verleden en/of toe

komst zijn gevuld. 

(5) "Kinesis van het tijdsperspektief" (afgekort als TP-kinesis): 

hiermee wordt uitsluitend bedoeld de mate waarin, wanneer men begint 

zich te oriënteren op het ene segment (bv. verleden), overspringt naar 

gebeurtenissen in andere tijdssegmenten (bv. heden en toekomst). Som

mige personen blijven vrij konsekwent georiënteerd op één tijdsseg

ment, bij het vertellen van een verhaal, anderen wisselen de tijdsseg

menten snel af. 

(6) "Realiteitsgehalte van het tijdsperspektief" (afgekort als 

TP-realisme): hiermee wordt bedoeld het vermogen om een onderscheid 

te maken tussen gefantaseerde en reële gebeurtenissen die binnen het 

tijdsperspektief worden gesitueerd. 

(7) "Valentie van het tijdsperspektief" (afgekort als TP-valentie): 

ook aangeduid met "relevantie", "importantie": deze term wordt gereser

veerd voor de mate waarin gebeurtenissen in het tijdsperspektief posi

tief of negatief zijn gekleurd, iets wat samenhangt met de begrippen 

optimisme en pessimisme. 

(8) "Predominantie van het tijdsperspektief" (afgekort als TP-pre-

dominantie), ook genoemd "preoccupatie", "locatie", "oriëntatie": hier

mee wordt aangeduid dat personen zich steeds op een van de drie tijds

segmenten richten, steeds overheerst de oriëntatie op één segment. Dit 

is of het verleden, of het heden, óf de toekomst. (Heeft te maken met 

tijdscompetentie, zie: 2.4.3.) 

Met deze gespecificeerde opsomming zijn nog niet alle problemen 

opgelost. Tenminste de volgende opmerkingen moeten nog in acht worden 

genomen. 



(a) Naast de term tijdsperspektief komen nog de termen "toekomst-

tijdsperspektief" en "verledentijdsperspektief" voor. Deze termen wor

den gehanteerd wanneer uitsluitend onderzoek wordt verricht naar resp. 

toekomst of verleden. De volgende afkortingen zijn gangbaar. Voor het 

toekomsttijdsperspektief (future time perspective): FTP. Voor het ver

ledentijdsperspektief (past time perspective): РТР. 

(b) Bij FTP en PTP richt men zich meestal van de hierboven opge

somde aspekten op TP-extensie, TP-coherentie, TP-Í3nsiteit, TP-realis-

me en TP-valentie. Om de aspekten TP-kinesis en TP-predominantie te 

bepalen dient men namelijk te beschikken over informatie uit alle drie 

tij dssegmenten. 

(c) Het heden heeft vrijwel geen belangstelling gekregen in de 

door mij geraadpleegde tijdsperspektief-literatuur. Een term "hedentijds-

perspektief" wordt niet gehanteerd. Wel kan men door het heden gepre-

domineerd worden; alleen bij het aspekt TP-predominantie wordt hier 

aandacht aan geschonken. 

(d) De termen TP-extensie en TP-predominantie zijn in de litera

tuur de meest voorkomende en kunnen worden beschouwd als de belangrijk

ste aspekten van het tijdsperspektief. (In feite zijn de termen TP-co

herentie, TP-densiteit, TP-kinesis, TP-realisme en TP-valentie toevoe

gingen bij het centrale concept TP-extensie.) 

Een belangrijke vraag is of TP-extenSie en TP-predominantie wel 

zo in eikaars verlengde liggen als vaak wordt aangenomen. Bij TP-

extentie gaat het om het uitgebreidheidsaspekt van het tijdsperspektief, 

iets wat zich afspeelt in de fysische tijd d.w.z. de tijd van kalender 

en uurwerk. Het grondconcept voor dit model is de lineaire struktuur 

van de tijd, waarbij het heden wordt voorgesteld als een voortschuivende 

punt op een tijdas met uitbreidingen naar voren en naar achter. Bij 

TP-predominantie gaat het meer om een waardenoriëntatie (zie de paral

lel met Kluckhohn (1948); speelt datgene wat belangrijk is voor een 

persoon zich af in het verleden, het heden of de toekomst? Bij dit laat

ste doet de fysische tijd er niet zoveel toe. 

Inderdaad kan men zich afvragen of iemand die een uitgestrekt toe-

komstperspektief bezit ook noodzakelijk zijn waardenrealisatie richt 

op het toekomstige; met hetzelfde recht kan men aannemen dat een der-
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gelijke persoon zich voornamelijk, oriënteert op het verleden. 

De diskussie hierover is gaande. Monks (1967) onderscheidt inder

daad beide genoemde aspekten, maar heeft als standpunt dat beide mo

menten niet kunnen worden gescheiden; daarvoor ontbreekt volgens hem 

precíese begripsdefiniëring. Siegman (1961), Heimberg (1963) en ook 

Goodman (1967) pleiten daarentegen voor een scherp onderscheid. Siegman 

stelt dat de correlatie tussen hoe sterk men in de toekomst vooruit 

ziet anderzijds slechts van bescheiden aard is. Hij vermoedt dat bei

de aspekten zijn verbonden met onderscheiden psychologische correlaten. 

Persoonlijk voel ik het meest voor de laatste mening. 

3.1. Vergelijking van de meetwijzen 

Tijdsperspektief is, zoals het uiteenvalt in meerdere aspekten, 

op vele wijzen operationeel benaderd. Groepering en vergelijking van 

de verschillende meetmanieren leek mij de aangewezen weg om wat orde 

te brengen in de heersende chaos. Eenvoudig was dit niet omdat een 

aantal keren in artikelen de meetwijzen aan de verkeerde ontwerper 

zijn toegeschreven. Alleen door nauwkeurig de gebruikte operationali-

saties te bezien was het mogelijk deze vergissingen te korrigeren. 

(a) "Tell me a story" techniek 

Een van de eerste taktieken om het FTP te meten is van LeShan 

(1952). De gevolgde methode is zeer simplistisch: kinderen werd gevraagd 

te reageren op de stimulus "tell me a story". De verhaaltjes werden 

onderworpen aan een inhoudsanalyse; vastgesteld werd over welke tijds

periode de handeling zich uitstrekte. Op deze wijze diende zich de 

FTP-extensie aan. Het onderzoek van LeShan lokte veel kritiek uit; 

zijn bevinding dat het lid zijn van een lagere klasse gepaard gaat 

met een korte TP-extensie bleek niet met de door hem gevolgde methode 

aantoonbaar. Deze kritiek is afkomstig van: Ellis et al. (1955), Greene 

en Roberts (1961) en Judson (1966). 

(b) "Story completion" techniek 



De methode van LeShan werd verbeterd door liarndt en Johnson (1955) 

die tot een versie kwamen die veel navolging heeft gevonden: Ellis et 

al. (1955), Wallace (1956), Davids en Parenti (1958), Kastenbaum (1961, 

1965), Greene en Roberts (1961), Davids et al. (1962), Brock en Del 

Giudice (1962), Kahn (1961, 1965, 1966), Dickstein en Blatt (1966), 

Dilling en Rabin (1967), Lessing (1968) en Kendall en Sibley (1970). 

De methode ontstond toen bleek dat delinkwenten veel beter respondeer

den wanneer zij op weg werden geholpen met de eerste zinnen van een 

verhaal. Ook deze methode is hoofdzakelijk gericht op de FTP-extensie. 

Kastenbaum (1963) varieerde de openingszinnen door ze in verschillende 

tijdsmodaliteiten te formuleren. Meade (1971) formuleerde openingszin

nen die zijn toegespitst op de categorieën economie, politiek, beroep 

en opvoeding. Deze laatste twee auteurs ging het om de TP-predominan-

tie. (Zeer verwarrend is het dat de methode van Barndt en Johnson ten 

onrechte dikwijls wordt toegeschreven aan Wallace.) 

(c) "Sentence completion" techniek 

Vooral Krauss en Ruiz werkten met omvangrijke reeksen onafgemaakte 

zinnen. Het gaat hierbij om de werkwoordstijden, waarbij een eendui

dige relatie wordt verondersteld tussen de werkwoordstijd en het TP-

predominantie: Krauss en Ruiz (1967), Krauss et al. (1967), Kuiz et 

al. (1967), Krauss en Persons (1969). 

Ook Nuttin werkte met een dergelijke techniek: hij is de ontwer

per van de Motivationele Inductie Methode (MIM), bestaande uit АО posi

tieve zinnen en 20 negatieve. Een uitgebreid scoringssysteem is bij

gevoegd. Gemeten wordt: TP-extensie en TP-coherentie. Doordat de toe

komstgerichtheid van de vragen evident is lijkt mij de pretentie dat 

het TP-predominantie mede wordt gemeten niet houdbaar. De MIM werd 

toegepast door: Nuttin (1964), Notredaeme (1968), Munnichs (1968, 1970) 

en Heydendaal (1969). Zie ook het: Manual of time perspective analysis 

(1970). 

(d) "Future events" techniek 
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Bij deze techniek wordt pp. gevraagd spontaan een tiental gebeur

tenissen te genereren die hem mogelijk in de rest van zijn leven zou

den kunnen overkomen. Bij elke gebeurtenis geeft pp. aan hoe oud hij 

dan denkt te zijn. De afstand tussen de werkelijke leeftijd en de ver

ste gebeurtenis vormt de indicatie voor de FTP-extensie. Iets later 

wordt pp. gevraagd de kaartjes nog eens in de volgorde van de gebeur

tenissen te ordenen. De mate waarin deze volgorde overeenstemt met 

de aangegeven leeftijdenreeks in het eerste deel van de taak vormt 

de indicatie voor de FTP-coherentie. De techniek is afkomstig van Wal

lace (1956) en werd praktisch ongewijzigd overgenomen door: Levine 

en Spivack (1959a,b), Siegman (1961, 1962), Dilling en Rabin (1967), 

Shybut (1968), Smart (1968), Braley en Freed (1971), en Stein et al. 

(1968), 

Interessanter is het onderzoek van Platt en Taylor (1967), Platt 

en Eisenmann (1968) en vooral dat van Klineberg (1967, 1968) en van 

Lessing (1968). Deze onderzoekers benaderden het FTP niet uitsluitend 

op de Wallace-manier, maar strekten hun onderzoek - via een scala van 

meetwijzen - uit tot FTP-densiteit, TP-extensie, en TP-predominantie, 

Eson (1951) en ook Stein en Craik (1965) tenslotte onderzochten met 

name de РТР-extensie en de PTP-coherentie. 

(e) "TAT" benadering 

Deze techniek gaat terug op Fink (1957) die 5 TAT-kaarten voor

legde. Via de frekwentie waarmee in de verhalen werd gerefereerd aan 

verleden, heden en toekomst verkreeg hij een beeld van de TP-predomi

nantie. Navolgers waren: Dilling en Rabin (1967), Goldrich (1967) en 

Roberts en Green (1972). De TAT-methode is ook veelvuldig gebruikt 

als operationalisatie van het FTP. Het waren vooral Epley en Ricks 

(1963) die deze benadering uitwerkten. Zij hanteerden feitelijk twee 

concepten: prospective span (FTP) en retrospective span (FTP). De be

nadering van Epley en Ricks is nagevolgd door¡Wohlford (1966,1968) 

en Dickstein en Blatt (1967). Analoog maar beknopter zijn de studies 

van: Dilling en Rabin (1967), Goldrich (1967), Klineberg (1967, 1968), 

Lipgar (1969), en Barabasz (1970). 
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(f) "Important events/years" techniek 

Bij deze techniek staat de gedachte voorop dat niet alle gebeur

tenissen in het leven dezelfde relevantie hebben voor een individu. 

Hoewel aangenomen mag worden dat een pp. ongevraagd relevante gebeur

tenissen zal vermelden wanneer hij met een van de voorgaande technie

ken wordt benaderd, wordt toch in enkele benaderingen expliciet gevraagd 

ofwel om enkele van de meest belangrijke gebeurtenissen te noemen: 

Kastenbaum (1959, 1967), ofwel aan te geven in welke tijdscomponent 

een belangrijke gebeurtenis valt: Roos (1965a,b). De methode van Kas

tenbaum wordt aangeduid als de "Important Years" techniek en meet TP-

extensie. Roos noemt zijn benadering de "Time Reference Inventory" 

(TRI) en gemeten worden: TP-extensie, TP-valentie en TP-predominantie. 

De TRI is nagevolgd door: Foulks et al. (1969) en door Megargee et 

al. (1970). 

Cottle (1968) ontwierp de"Experiential Inventory" waarin wordt 

gevraagd naar de tien belangrijkste gebeurtenissen uit het leven. Deze 

gebeurtenissen mogen gehaald worden uit verleden, heden of toekomst. 

In tweede instantie worden de gebeurtenissen in een van vijf tijdzône's 

geplaatst: ver verleden, nabij verleden, heden, nabije toekomst, verre 

toekomst. Op deze wijze wordt de TP-predominantie gemeten; daarnaast 

schenkt Cottle aandacht - en dat komt weinig voor - aan de inhoudelijke 

kant van de gebeurtenissen. 

(g) Cirkel- en Lijntest 

Cottle (1967, 1969) ontwikkelde een tweetal tests die zijn geba

seerd op geometrische uitgangspunten; in de een wordt gewerkt met een 

aantal cirkels, in de ander met een afgepast lijnstuk. Bij de Cirkel-

test wordt de pp. gevraagd zich verleden, heden en toekomst voor te 

stellen als evenzovele cirkels en deze op een of andere manier t.o.v. 

elkaar te rangschikken. De cirkels kunnen op die wijze naast elkaar 

worden gelegd of elkaar geheel of gedeeltelijk overlappen. Hiermee 

wil Cottle een inzicht krijgen in wat hij noemt temporele gerelateerd

heid vs temporele atomiciteit: termen voor wat in feite de TP-predomi-
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nantie is. Bij de Lijntest wordt de pp. gevraagd vier merktekens te 

plaatsen; het moment van geboorte, van dood en de grenzen van het heden, 

d.w.z. daar waar het verleden ophoudt en het heden begint. De lijn is 

gefixeerd en wordt Life Space genoemd. Het lijnstuk dat overblijft en 

de tijd tot aan de geboorte omvat, noemt Cottle historisch verleden. 

Het lijnstuk na het doodsmoment noemt hij historische toekomst. 

(h) Schaalmethoden 

Verschillende auteurs hebben het TP op een meer direkte manier -

via gestruktureerde vragen - benaderd. Zo kwamen Roberts en Hermann 

(1960) tot een toetsing van Rokeach' hypothesen over een relatie tus

sen tijdsperspektief en dogmatisme. In feite blijven alle TP-aspekten 

buiten beschouwing; de pp. voorspelt bepaalde gebeurtenissen en geeft 

aan hoe zeker hij zich voelt over elke uitspraak. Het gaat hier dus om 

zoiets als TP-zekerheid. Zürcher et al. (1967) bevestigde de hypothese 

van Rokeach m.b.v. een Future Orientation Scale, metende de FTP-exten-

sie. Cottle (1971) bereikte hetzelfde met een omvangrijke testbatterij 

waarin een aantal items werden opgenomen die verschillende aspekten 

van het TP benaderen. 

Kluckhohn en Strodtbeck (1961) namen vijf vraagcomplexen op in 

hun bekende waardenonentatieschaal, bestaande uit drie sub-vragen elk. 

Ieder vraagcomplex bevatte een vraag over het verleden, over het heden 

en over de toekomst. Via de uitgesproken preferentie werd zo de TP-

predominantie vastgesteld. Braley en Freed (1971) construeerden met 

hetzelfde doel een 25 items tellende Q-sort. 

Winnubst (1970) construeerde een optimisme-pessimisme schaal aan 

de hand van een aantal vraagparen uit een bestaande enquête - dus via 

secundaire analyse. Parrott (1973) construeerde een interessante vra

genlijst net het doel TP-predommantie te meten: een faktoranalyse 

over de schaal leverde een aantal interessante clusters op. Van de 

Loo (1973) faktoranalyseerde dezelfde schaal voor een Nederlands sam

ple en kwam eveneens tot hoopgevende resultaten. Ook Janssens (1973) 

ontwierp een schaal voor TP-predominantie. 

Pogingen om via schaalmethoden aspekten van het TP te meten zijn 
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er dus verscheidene: toch zijn de resultaten tot nu toe niet erg be

vredigend. Een goede, voldoende valide en betrouwbare schaal bestaat 

nog niet. 

3.2. Projektieve versus direkte benadering 

Opvallend is dat de meeste onderzoekers het tijdsperspektief heb

ben benaderd met projektieve methoden; de direkte aanpak via gestruk-

tureerde vragen wordt in het algemeen gemeden. Redenen die kunnen plei

ten voor de projektieve aanpak is dat personen zich meestal nauwelijks 

iets bewust zijn van hun tijdsperspektief en ook wel dat tijd een ta

boe zou kunnen inhouden. Tijd is in onze cultuur waarschijnlijk nauw 

verbonden met de doodsproblematiek. Een konsekwentie van dit laatste 

zou zijn dat de direkte benadering een vertekend beeld zou kunnen op

leveren. Toch zou ik voor willen stellen om middels open intervieuws 

te bezien of tijdsperspektief inderdaad zo moeilijk direkt toegankelijk 

is. Bij mijn weten is dit alleen geprobeerd - en niet zonder succes -

door Lehr (1967). 

Soms wordt geadviseerd projektieve methoden te valideren door een 

direkte benadering als criterium te gebruiken; o.a. door Selltiz (1964). 

Een voorbeeld hiervan t.a.v. het tijdsperspektief is mij niet bekend. 

Het lijkt mij wel het proberen waard. 

3.3. Betrouwbaarheid en validiteit 

Slechts in een enkel geval is door onderzoekers van het tijdsper

spektief aandacht geschonken aan de betrouwbaarheid van de door hen 

gehanteerde meetinstrumenten; uitzonderingen zijn Davids en Parenti 

(1958) en Wohlford (1968). Een enkel maal staat de vaststelling van 

de betrouwbaarheid voorop, zoals bij Munnichs et al. (1970) die de 

stabiliteit van de MIM vaststelde in een test-hertest-onderzoek. 

Ook de validiteit heeft weinig aandacht gekregen. Ik wil hieron

der een tweetal studies naar voren brengen waarin wel aandacht is 

geschonken aan de validiteit. Het ene is van Ruiz et al. (1967) en 

mag gelden als een tamelijk onzorgvuldige poging. Hij bestudeert de 
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construct-validiteit van het TP door een aantal benaderingen te cor

releren; de aanname dat TP een unifactorieel samengesteld construct 

is moest op grond hiervan worden verworpen. De grote fout die Ruiz 

heeft gemaakt is dat hij niet heeft gezien dat niet alle door hem ver

geleken instrumenten dezelfde TP-aspekten meten. De andere studie is 

van Lessing (1968) en is veel zorgvuldiger opgezet. Zij constateert 

veel conceptuele verwarring bij de bestudering van het tijdsperspektief. 

Face-validiteit overheerst en op die wijze is replicatie uiterst moei

lijk. Zij beperkt zich in haar correlatie-studie tot TP-extensie en 

hanteert een groot sample (N = 619). Zij vindt - bij toepassing van 

de Pearson-produkt-moment correlatie - het volgende resultaat: 

Events test χ sentence completion test: 0,37 (p<0,01) 

Events test χ story completion test: 0,10 (p<0,05) 

Sentence compi, test χ story compi, test: 0,06 (p<0,05). 

Een belangrijke opmerking van Lessing is dat het referentiekader van 

de story completion test bij scoring veelal de dag blijkt te zijn, 

terwijl dat bij de events test dikwijls het jaar is. In feite meet 

het ene instrument een short-range FTP en het andere een long-range 

FTP. Onderzoekers zullen aan dergelijke kanten van de zaak veel meer 

aandacht moeten besteden. 

4. Het nomologisch net 

Onderzoek kan worden gesystematiseerd door het te ordenen op basis 

van óf de onafhankelijke variabelen òf de afhankelijke variabelen. 

Voor het zichtbaar maken van het nomologisch net rond de tijdsperspek-

tiefvariabele heb ik gekozen voor de eerste oplossing. Hieronder volgt 

het verkregen overzicht. 

4.1. Psychisch gestoorden 

Een reeks onderzoekers waren bijzonder geïnteresseerd in de re

latie tussen psychische stoornis en tijdsperspektief: Wallace (1956), 

Stein en Craik (1965), Dilling en Rabin (1967), Shybut (1968), Braley 

en Freed (1971). Allen gaan terug op Wallace maar brengen wel steeds 
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verbeteringen aan. Enkele andere onderzoekers staan los van de Wallace-

lijn: Dickstein en Blatt (1967), Ruiz en Krauss (1968) en Lipgar (1969). 

Het variabelenschema is als volgt: 

Primaire onafhankelijke variabelen: psychische stoornis, gespecificeerd 

als: schizofrenie, neuroticisme en depressiviteit; ook: ernst 

van de psychische stoornis. 

Secundaire onafhankelijke variabelen: hospitalisatie (wel/niet); hos-

pitalisatieduur (kort/lang). 

Afhankelijke variabelen: tijdsperspektief; interne - externe controle 

dimensie; tijdsschatting; angst. 

De bevindingen komen kort samengevat hier op neer. Sommige onder

zoekers komen tot de conclusie dat er op het vlak van het tijdsperspek

tief wel verschil is tussen de verschillende nomologische groepen, 

anderen zeggen van niet. Aangezien de betrouwbaarheid van het psychia

trisch categorieënsysteem volgens recent onderzoek niet erg hoog is 

lijkt dit aspekt mij minder belangrijk. 

Interessanter is de faktor hospitalisatie en vooral de hospita-

lisatieduur. Lang opgenonen patiënten vertonen een aanmerkelijk korter 

FTP en ook op de andere aspekten daarvan scoren zij lager; bovendien 

zijn zij sterk extern-gecontroleerd. Hospitalisatie betekent het op

geven van de eigen wil en de zinvolle taakstelling ontbreekt meestal; 

een inperking van de sociale wereld is dikwijls kenmerkend. Het geloof 

in zichzelf en in het eigen vermogen doelstellingen van langere ter

mijn te ontwikkelen blijkt bij deze mensen ernstig te zijn aangetast. 

Psychisch gestoorden met identieke TP-extensie blijken op andere 

faktoren zoals TP-realisme, TP-valentie, en TP-predominantie sterk 

uiteen te lopen. Vooral op het vlak van het TP-realisme blijkt een 

groot verschil te bestaan tussen gestoorden en niet-gestoorden. Gestoor

den vertonen overwegend een heden- of verleden-predominantie. 

Er blijkt een curvi-lineaire samenhang te kunnen worden geconsta

teerd tussen angst en TP-predominantie; het verre verleden en de verre 

toekomst zijn voor gestoorden het sterkst angstreducerend. Gestoorden 

onder- of overschatten de tijd in grotere mate dan niet-gestoorden. 
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4.2. Delinkwenten 

De samenhang tussen delinkwentie en tijdsperspektief is onder

zocht door Barndt en Johnson (1955), Davids en Parenti (1958), Levine 

en Spivack (1959), Siegman (1961), Davida et al. (1962), Brock en 

Del Giudice (1963), Stein et al. (1968), Megargee et al. (1970) en 

Barabasz (1970). In de hele reeks speelt de variabele sociale klasse 

шее вп hierbij wordt veelal uitgegaan van het roemruchte onderzoek 

van LeShan (1952). Davids et al. en ook Barabasz repliceerden en weer

legden de bevindingen van LeShan, speciaal voor delinkwenten (het oor

spronkelijke onderzoek van LeShan handelt niet over dit thema). 

Primaire onafhankelijke variabelen: delinkwentie; ook: psychopathie; 

gevangenschap. 

Sekundaire onafhankelijke variabelen: sociale klasse; socialisatie 

(goed/niet goed). 

Afhankelijke variabelen: tijdsperspektief; uitstelgedrag; tijdsschat

ting; frustratietolerantie; verveling. 

Samengevat komen de resultaten op het volgende neer. Volgens de 

meeste onderzoekers staat vast dat delinkwentie samenhangt met een 

korter TP. De delinkwent leeft in het hier-en-nu; hij staat onverschil

lig tegenover eventuele nadelige gevolgen van zijn gedrag. De delinkwent 

komt uit dit onderzoek tevoorschijn als een onrijp, slecht gesociali

seerd individu, meestal afkomstig uit de laagste sociale klasse, onbe

kwaam tot afzien van onmiddellijke behoeftenbevrediging en tot het 

opstellen van verder liggende doelen. Een enkele maal komt het tot 

zonder meer onethisch onderzoek; Broek en Del Giudice durfden het aan 

om bij een aantal kinderen uit de laagste klasse, in een experimentele 

setting, steelgedrag te induceren ..., meer een indicatie van de eigen 

immoraliteit dan die van de onderzochte Subjekten. 

Voor delinkwenten verstrijkt de tijd langzaam, zij vervelen zich 

over het algemeen en bovendien hebben zij een geringe frustratietole

rantie. Steeds is onduidelijk of alle opgesomde trekken oorzaak zijn 

van delinkwent gedrag, of gevolg. De rol van de sociale klasse is bij 

dit alles onduidelijk; vooral Siegman verzet zich tegen de heersende 

stereotypering op basis van deze variabele. Hij is van mening dat het 
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verschil tussen delinkwenten uit de lagere en uit de middenklasse veel 

complexer en genuanceerder ligt dan uit onderzoek als hier beschreven 

blijkt. 

4.3. Achterblijvende kinderen 

Bij het onderzoek naar het tijdsperspektief van kinderen heeft 

steeds de vraag centraal gestaan in hoeverre kinderen kunnen meekomen 

in de onderwijs-situatie en welke faktoren daarbij een rol kunnen spe

len; bovendien is veel aandacht geschonken aan achterblijvers. Hieron

der vat ik het onderzoek samen van: Davids en Parenti (1958), Levine 

et al. (1959), Kahn (1965, 1966), Roos en Albers (1965) en Klineberg 

(1967, 1968). 

Het variabelenschema: 

Onafhankelijke variabele: kinderen, te weten: normaal, neurotisch, psy

chotisch, achterblijvend, onaangepast. 

Afhankelijke variabelen: tijdsperspektief; uitstelgedrag; intelligentie; 

leercapaciteit; perceptuele en cognitieve organisatie. 

In het algemeen blijkt dat op alle opgesomde variabelen de neuro

tische, psychotische, achterblijvende of onaangepaste kinderen het min

der goed doen. Zij zien vooral ook de toekomst als onplezieriger en 

het heden als plezieriger als normalen. Wat betreft de ontwikkelings

gang blijkt dat kinderen aanvankelijk sterk fantaseren in de verre toe

komst. In de adolescentie wordt de rol van de fantasie teruggedrongen 

ten gunste van het realiteitsbesef. 

4.4. Alcoholisten 

Alcoholisten zouden worden gekenmerkt door een onvermogen om zich 

op adekwate wijze met de toekomst bezig te houden. De alcoholist kiest 

voor een onmiddellijke genotvolle situatie zonder oog te hebben voor 

eventuele kwalijke gevolgen van zijn gedrag zoals: een kater, ziekte, 

ruzie en onveiligheid in het verkeer. De relatie tussen alcoholisme 

en tijdsperspektief is onderzocht door: Gliedman (1956), Roos en Albers 

(1959a), Cappon en Tyndel (1967), Smart (1968). De variabelen: 
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Onafhankelijke variabele: alcoholisme. 

Afhankelijke variabele: tijdsperspektief. 

Alcoholisten zijn beschreven als pessimistisch, kortzichtig en 

niet in staat tot behoorlijke planning. Zij zouden worden gekenmerkt 

door ik-zwakte, afwezigheid van zelfkennis en onvermogen tot frustra

tietolerantie. De hier opgesomde onderzoekers bevestigen dit beeld: 

alcoholisten zijn minder toekomstgericht, bovendien hebben zij ener

zijds een nostalgische binding met het verleden, anderzijds is het 

verleden bron van ongeluks- en angstgevoelens. Alcoholisten hebben 

een beperkter tijdsperspektief dan sociale drinkers. Vooral de TP-co-

herentie ligt voor hen moeilijk; op dit vlak ligt hun score dicht bij 

die van schizofrenen. 

üe onderzoekr Smart heeft vooral oog voor het causaliteitspro-

bleem: leidt een kort TP tot alcoholisme of is het er een gevolg van? 

De sterk negatieve correlatie tussen TP-extensie en leeftijd - bij 

alcoholisten - achtte hij een bewijs voor de juistheid van de laatste 

veronderstelling. 

4.5. Bejaarden 

Van bejaarden wordt vaak beweerd dat ze sterk georiënteerd zijn 

op het verleden. Een aantal onderzoekers hebben zich over deze probleem

stelling gebogen: Fink (1957), Kastenbaum (1963), Lehr (1967), Schreiner 

(1970a,b,с), Tismer (1971) en zijdelings ook Nuttin (1964). Het varia

belenschema is: 

Primaire onafhankelijke variabele: bejaardheid. 

Secundaire onafhankelijke variabele: thuiswonen vs wonen in bejaarden

centrum. 

Afhankelijke variabelen: tijdsperspektief; aktiviteitenpatroon. 

De aangenomen verleden-predominantie blijkt zich vooral voor te 

doen bij mensen die in een bejaardencentrum wonen en daarbij een ge

ring aktiviteitenpatroon vertonen. Bejaarden zijn (in het algemeen) 

nog wel degelijk georiënteerd op de toekomst; hierbij blijkt niet de 

leeftijd bepalend maar meer de gehele life-history. TP-extensie en 

TP-densiteit blijken bij vergelijking met jongeren wel te zijn afgenomen. 
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Α.6. Sociale klasse, etnische minderheden en enkele andere faktoren 

Het was LeShan (1952) die voor het eerst de relatie tussen FTP-

extensie en sociale klasse onderzocht: hij gaat er van uit dat iedere 

sociale klasse een kenmerkende temporele doeloriëntatie heeft. In de 

"lower-lower class" is er sprake van snelle opeenvolging van spanning 

en ontspanning: doelen worden geprojekteerd maar uitsluitend in de na

bije toekomst. De toekomst is een diffuus, onhelder gebied waar niet 

veel motiverende kracht van uit gaat. De leeftijd wordt gekenmerkt door 

een grote mate van ongeregeldheid. De leden van de "upper-lower", "mid

dle" en "lower-upper" klassen zijn meer gericht op langere spannings

reeksen. De toekomst speelt een aanzienlijke rol, er worden veel plan

nen gemaakt en de klok neemt een belangrijke plaats in. De "upper-upper 

class" denkt sterk in termen van generaties: daarbij domineert de ge

richtheid op het verleden. Het uiteenlopen van de sociale klassen op 

het punt van het tijdsperspektief schrijft LeShan toe aan verschillen 

in socialisatiepatronen. 

De meest in het oog lopende zwakte van dit onderzoek is dat LeShan 

zijn complexe hypothese bewezen acht door zijn bevinding dat de "time 

span of the action in stories" bij middle-class kinderen groter is dan 

bij lower class kinderen. De grove en gevaarlijke stereotyperende aan

pak van LeShan eiste correctie. Deze kwam van Ellis et al. (1955), Green 

en Roberts (1961), en Judson en Tuttle (1966) die onjuistheden ontdek

ten in LeShan's onderzoek en vaststelden dat er tussen de lagere en 

de middelklasse geen verschil is op het vlak van het TP. Ook Freeman 

(1964) stelde vast dat verschillen in TP meer te maken hebben met leef

tijdsverschil dan met sociale klassen. 

Onder invloed van de anthropologen is het tijdsperspektief de laat

ste tijd herhaalde malen op cross-cultureel niveau onderzocht. Het zijn 

vooral Kluckhohn en Strodtbeck (1961) die hierop invloed hebben uitge

oefend. Meade (1968, 1971) stelde vast dat toekomstverwachtingen van 

Indiase studenten minder realistisch waren dan die van Amerikaanse stu

denten. Deze laatsten zijn meer toekomstgericht en individualistischer. 

Deze verschillen verklaart Meade uit de Hindoecultuur waar het persoon-
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lijke verleden en de persoonlijke toekomst een minder grote rol spelen 

dan in de USA. 

Belangrijk is ook het onderzoek van Roberts en Green (1973), om

dat hierbij zowel het TP-extensie als de TP-predominantie zijn onder

zocht en dit bij drie etnische groepen: spaans-amerikanen, indianen en 

anglo-amerikanen. De vragen besloegen twee inhoudsgebieden: het reli

gieuze en het sociale. 

In hun onderzoek vonden zij vrijwel geen verschil van betekenis. 

Hieruit trokken zij de konklusie dat de heersende opvattingen over het 

tijdsperspektief van sommige etnische groepen onderhevig zijn aan ern

stige stereotypering. Zo zouden spaans-amerikanen voornamelijk heden-

georiénteerd zijn en weinig waarde hechten aan verleden en toekomst: 

de indianen zouden voornamelijk traditie- en dus verleden gericht zijn, 

terwijl de anglo-amerikanen sterk toekomstgericht zouden zijn. 

Naar de mening van de onderzoekers ligt de zaak veel complexer. 

Zo blijkt de extensie sterk gekoppeld aan het vraagpatroon. De spaanse 

en indiaanse groepen waren alleen meer verleden georiënteerd in de gods

dienstige thema's, echter niet in de sociale. De verledenoriëntatie 

kan dan ook alleen voor een of enkele waardenoriëntaties gelden. 

Enkele onderzoekers zijn minder geïnteresseerd in specifieke groe

pen dan wel in relaties tussen variabelen. Zo stelden Piatt en Eisen

mann (1968) vast dat er een relatie is tussen externe gecontroleerdheid 

(1-Е dimensie van Rotter, 1966) en een minder dicht bezet FTP en PTP. 

Dit sluit aan bij het onderzoek van Shybut (1968). Dickstein en Blatt 

(1966) vonden een negatieve samenhang tussen doodspreoccupatie en FTP-

extensie: mensen die zich weinig bezig houden met dood vertonen een 

lang toekomsttijdsperspektief. Wohlford (1966) stelde vast dat de af

fectieve toestand van een persoon bij deze samenhang een rol speelt 

d.w.z. de mate waarin hij zich gelukkig of ongelukkig voelt. Positief 

affect hangt samen met een meer extensief FTP, negatief affekt met een 

minder extensief FTP. De relatie tussen affekt en doodspreoccupatie 

blijft bij dit laatste onderzoek onduidelijk. 

39 



5. Kritische kanttekeningen 

5.1. Invloeden vanuit de fysica op de veldtheorie 

5.1.1. Contemporaneiteitsprincipe 

Een verwijt dat Lewin zou kunnen worden gemaakt is dat hij zich 

bij zijn opvattingen over wat het tijdsperspektief inhoudt te veel 

liet leiden door de fysica (Baldwin 1967). Lewin, maar ook Frank, noemt 

expliciet de invloed van Einstein en Infeld (1938), welke laatsten 

de verbreiders zijn van nieuwe opvattingen in de natuurkunde over tijd 

en causaliteit. In een verhandeling over de veldtheorie is Deutsch 

(1968) van mening dat onder invloed van de nieuwe fysica de aandacht 

verschoof van historische naar systematische causaliteits- en dus tijds

begrippen. Lewin stelde _ volgens Murphy (1960) - herhaalde malen uit

drukkelijk vast dat zijn benadering van het menselijk gedrag a-histo

risch is: in zijn nadruk op het contemporaneiteitsprincipe drukte hij 

het belang uit van het momentane psychologische veld voor het verkla

ren van het menselijk gedrag. Een dergelijke formulering heeft veel 

gemeen met nieuwere opvattingen over de fysische realiteit zoals die 

werden ingevoerd door Faraday, Maxwell en Hertz. 

Lewin's opvattingen over wat het tijdsperspektief is sluiten geheel 

aan bij zijn denkbeelden over het psychologische veld: de wijze waarop 

een persoon het verleden en de toekomst ziet is van groot belang maar 

het primaat ligt toch steeds op het contemporaine. 

Het is van belang vast te stellen dat dit voor Lewin níet meer 

dan een methodologisch principe was, waarmee hij zich met name tegen 

de in psychoanalytische kringen gehanteerde genetische verklaringswij ze 

wilde afzetten. Wanneer echter gelet wordt op de filosofisch-anthropo-

logische vooronderstellingen achter Lewin's theorie dan is duidelijk 

dat hij - via de aspiratie-niveauvariabele en het tijdsperspektief -

de wegbereider is voor de prestatiemotivatietheorie: een theorie waar

in de toekomstgeoriënteerde hoogpresterende mens centraal staat. In 

zoverre loopt zijn theorie in de pas met het dominante tijdswaardesys

teem in de hoog-geïndustrialiseerde landen. Lewin's nadruk op het con

temporaine moet dan ook niet worden verward met de onder 5.3. beschreven 
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subculturele verdediging van het volledig leven in het hier-en-nu. 

5.1.2. Geometrizering 

Een andere beïnvloeding die Lewin vanuit de fysica heeft ondergaan 

is zijn behoefte om het tijdsperspektief geometrisch en grafisch te 

representeren: zijn opvatting van tijd heeft zo een sterk ruimtelijk 

en lineair karakter (Baldwin 1967). Guilford (1926) wees er al op dat 

mensen zich tijd ook anders voorstellen: zoals een oplopende lijn, een 

gesloten figuur of een cirkel. 

Tegen de achtergrond van deze opmerkingen moet worden vast

gesteld dat het W-extensie aspekt het meest uitgesproken de relatie 

van de mens tot de fysische tijd uitdrukt. De andere aspekten handelen 

meer over de gebeurtenissen die zich in de tijd voordoen, terwijl het 

TP-predominantie aspekt veel te maken heeft met waarden. Vooral bij 

dit laatste aspekt schuift de fysische tijd naar de achtergrond: dan 

prevaleert een humane tijd waarin verleden, heden en toekomst volkomen 

interdependent zijn. 

In het algemeen genomen overheerst in de tijdsperspektieflitera

tuur toch de aandacht voor kwantitatieve aspekten: de aard en de bete

kenis van gebeurtenissen die deel uitmaken van het tijdsperspektief 

worden feitelijk meestal verwaarloosd. Naar mijn mening is dit een van 

de belangrijkste tekortkomingen van deze benadering. Dit verwijt treft 

vooral sommige onderzoekers, zoals Goldrich (1967), die wel heel sterk 

een fysicalistische uitwerking van het tijdsperspektief voorstaan. De

zelfde tendens vertoont Rokeach: terecht op dit punt gekritiseerd (zoals 

ik al eerder vermeldde) door Roghmann (1966). 

Vanuit een bepaald - hier verder niet behandeld - theoretisch per-

spektief, te weten het fenomenologische, is de kwantitatieve bestude

ring van de tijd in het gedrag sterk (naar mijn mening tè sterk) afge

wezen. Tijd zou op die wijze gespatialiseerd (verruimtelijkt), gegeo-

metrizeerd en ontmenselijkt of verdinglijkt worden, dit ten koste van 

de echte, doorleefde tijd (le temps vécu). Het volgen van deze kritiek 

vergt een studie op zich, zodat ik hier volsta met het noemen van enige 

representanten van deze kritische richting: Minkowski (1933), Gabel 

(1962), Hugenholtz (1972). 
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5.2. Kwaliteit van de tijdsperspektiefbenadering 

5.2.1. Methodologische tekortkomingen 

Het van 1939 daterende concept tijdsperspektief heeft, zoals nu 

duidelijk zal zijn geworden, een stroom van onderzoek op gang gebracht. 

Geen ankeIe auteur - behalve Eson (1951, 1962) - heeft zich veel aan 

de eigenlijke veldtheorie gelegen laten liggen: tijdsperspektief is 

een algemeen (sociaal-) psychologisch concept geworden. 

Het meeste onderzoek vertoont een hoge mate van theoretische ar

moede. Het theoretische gedeelte beslaat meestal een fraktie van de 

totale rapportering en wordt dikwijls uitgesteld tot de "diskussie". 

Ook valt de onzorgvuldigheid op van de wijze waarop uit verschillende 

theoretische sferen wordt geput: filosofische, psychoanalytische, feno

menologische en behavioristische notie's worden nogal eens chaotisch 

naast elkaar geplaatst. De verwisseling en verwarring van de diverse 

tijdsvariabelen is opvallend: er is niet veel te bekennen van een be

paalde eenheid in de hantering daarvan. Vaak worden geen expliciete 

hypothesen gesteld en operationele definities ontbreken vrijwel geheel. 

Opvallend is de tendens tot onkritische overname en herhaling van voor

gaande onderzoeken: niet meer dan één op tien maal komt het tot vernieuwing. 

Over de dikwijls wankele betrouwbaarheid en validiteit rapporteerde 

ik al in 3.3. Tijdsperspektief als variabele beantwoordt nog steeds 

niet voldoende aan te stellen kwaliteitseisen. 

Opname van de tijdsperspektiefbenadering in bredere theoretische 

kaders, zoals prestatiemotivatie, dogmatisme en zelfactualisatie lijkt 

de beste mogelijkheden voor de toekomst te bieden (zie 2.4.). 

5.2.2. Psychologisme 

Het tijdsperspektief is in de hier beschreven literatuur steeds 

nadrukkelijk: het persoonlijk tijdsperspektief. Een belangrijke tekort

koming ligt in het feit dat nergens duidelijk wordt welke de relatie 

is van het persoonlijk tijdsperspektief met dat van een groep of zelfs 

van een samenleving: vrijwel geen auteur ontsnapt aan psychologisme. 
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De term groepstijdsperspektief zou voor de sociale psychologie 

van betekenis kunnen zijn: het merkwaardige is, dat - zoals Jaspars 

(1972) constateerde - het temporele aspekt een van de meest verwaar

loosde kanten is in de groepsdynamica. Vrijwel alle experimenten worden 

uitgevoerd met "short-lived" groepen. 

Het tijdsperspektief van een samenleving valt onder andere weten

schapsgebieden: de sociologie en de geschiedwetenschap. Analoge termen 

zijn op dit vlak wel bekend, zoals de term historisch bewustzijn. De 

vraag is van belang welke de relatie is tussen concepten als persoon

lijk tijdsperspektief en historisch bewustzijn. Vanwege de complexiteit 

van deze vraagstelling laat ik dit hier verder rusten. 

5.2.3. Situatiecontingentie 

Uiterst moeilijk is het uit te maken welke de status is van het 

concept tijdsperspektief, vooral wanneer men het beziet vanuit de per-

soonlijkheidsleer. Monks (1966) merkt op dat het tijdsperspektief dik

wijls wordt gezien als interveniërende variabele, terwijl het naar zijn 

mening juister is het te zien als "dynamische Grundqualität menschlichen 

Daseins". Tijdens diskussies aan de hand van een eerste concept van 

dit artikel kwam daarentegen een andere mening naar voren. Tijdspers

pektief zou een niet over verschillende situaties generaliseerbare per

soonlijkheidstrek zijn. Verwezen werd naar de kritiek op de trektheo-

rieën van Rotter (1960), Mischel (1966), Hettema (1967). 

Persoonlijk lijkt het mij dat het theoretisch concept tijdspers

pektief toch een tamelijk constant gedragsgegeven is: een student maakt 

een bepaalde studieplanning - en dit is dan onderdeel van zijn toekomst-

tijdsperspektief - en zal deze planning over een aantal situaties hand

haven. Daarnaast zal de mate waarin hij emotioneel kontakt heeft met 

dezelfde studieplanning in bepaalde mate situatiecontingent zijn d.w.z. 

bepaald worden door het momentane psychologische veld. Naar mijn mening 

is dan ook het tijdsperspektief een meer situatieresistent dan situatie

contingent gedragsgegeven. 

Een heel andere kwestie is welke aspekten worden blootgesteld via 

meetprocedures. Het komt mij voor dat de kritiek op de trektheorie vooral 

43 



gericht is op dit element: verder onderzoek zal duidelijk moeten maken 

van welke omvang eventuele situatievariantie is. 

5.3. Over de toekomstpredominantie van de tijdperspektiefliteratuur zelf 

Een opvallend kenmerk van de tijdsperspektiefbenadering lijkt mij 

de bijna uitsluitende gerichtheid op het dominante westerse waardepa

troon. Natuurlijk begeef ik me met een dergelijke opmerking op moei

lijk terrein: de hier opgesomde theoretici en onderzoekers stellen zich 

op het standpunt van de waardenvrijheid en hun stellingname moet uit 

hun werk worden afgeleid. Toch wil ik proberen hierover enkele opmer

kingen te maken. 

In het oog lopend is dan dat in de hier besproken literatuur het 

prospektieve en op de toekomst gerichte gedrag zeer positief wordt ge

waardeerd - mits het realistisch gedrag is: zeker is dat het geval bij 

Lewin, Frank, McClelland en Rokeach. Een dergelijke opvatting concor-

deert opvallend goed met wat Gouldner (1971) en Weima (1972), in hun 

kritische beschouwing, de utilitaire cultuur noemen: gebeurtenissen 

en aktiviteiten worden niet beschouwd op zich zelf - in hun betekenis 

in het heden - maar voortdurend valt de nadruk op het nut voor de toe

komst. 

Op zijn minst kan van de tijdsperspektiefbenadering worden vast

gesteld dat de aandacht voor subculturele variaties niet bijzonder groot 

is: zelfs dat dergelijke varianten zonder meer worden afgewezen (zie 

ook: 5.1. 1.). 

Bij de systematisering van het onderzoek kwam een opvallende ka

rakteristiek naar voren: dat is de duidelijke overeenkomst tussen vrij

wel alle designs. Onderzocht werden voornamelijk: psychisch gestoorden, 

delinkwenten, alcoholisten, achterblijvende kinderen, etnische minder

heden, arbeiderskinderen, bejaarden. Duidelijk is dat steeds een groep 

"normalen" vergeleken wordt met een groep "devianten". Ik vraag mij 

af wat de funktie is van een dergelijke vergelijking. De gevaren van 

dit type onderzoek lijken aanzienlijk: uitermate complexe groeperingen 

worden op basis van een enkele variabele vergeleken en niet zelden wor

den de "normalen" hierbij uitgespeeld tegen de "devianten". Zelden of 
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nooit wordt in dit soort onderzoek, verwezen naar de bredere socio-cul-

turele kontekst, waardoor de conclusies soms het effekt hebben bestaan

de stereotypen te bevestigen. Slechts in een beperkt aantal onderzoeken 

wordt geprobeerd stereotypen af te breken of een veel genuanceerder 

beeld te geven (zie 4.6.)· 

De utopist, de dromer, de fantast, de idealist, de aktivist, kortom 

de devianten ondervinden weinig consideratie van de kant van deze theo

retici en onderzoekers. 

Vooral uit de hoek van de comtemplatieve subcultuur zijn de laatste 

jaren veel protesten gekomen tegen het in het westen dominerende tijds

waardensysteem: sterk wordt in deze kringen de nadruk gelegd op de vol

ledige realisering van het zelf en een intense beleving van het hier-en-

nu. Dit mede onder de invloed van auteurs als Perls (1951), May (1958) 

en Brown (1959). De onder 2.3.4. vermelde onderzoeker Shostrom sluit zich 

in zijn kreatieve benadering van het tijdsperspektiefthema, bij deze 

stroming aan. 

De kritische opmerkingen zou ik als volgt willen samenvatten. De 

tijdsperspektiefbenadering lijkt mij inspirerend en zinvol op voorwaarde 

dat de onderzoeker scherp oog heeft voor mogelijke eenzijdigheden en 

tekortkomingen. Met het concept tijdsperspektief in de hand is het mo

gelijk mee te werken aan grof stereotyperend onderzoek waarvan de 

hoofdfunktie lijkt te zijn de uitsluitende bevestiging van de heersen

de waarden. Met hetzelfde concept kunnen stereotypen ook worden bestre

den; het meest waardevol lijkt opname van de variabele in complexe on

derzoeken in cross-culturele settings, inclusief het onderzoek naar 

subculturele waarden. 

Belangrijker dan de geometrische en fysische aspekten van het tijds

perspektief lijkt mij de waardenproblematiek en vooral de verbindingen 

daarvan met psychische gezondheid. Mijn eigen standpunt is dat een ge

voel van intensief kontakt met het hier-en-nu van wezenlijk belang is 

voor het goed psychisch funktioneren en het zich psychisch welbevinden. 

De zelfactualisatie- en tijdscompetentiebenadering lijkt mij inte

ressante mogelijkheden te bieden om deze relatie verder te onderzoeken. 
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Hoofdstuk II 

Uitgestelde behoeftebevrediging: van psychoanalyse naar sociale leer

theorie 

1. Inleiding 

Dit artikel is onderdeel van een breder studie-projekt waaraan ik 

voorlopig de naam heb gegeven: "Psychische (on)gezondheid en het wes

ters tijdswaardesysteem". De grondgedachte is dat mensen in hoog-ont-

wikkelde, sterk geïndustrialiseerde en geürbaniseerde landen een heel 

specifieke relatie hebben ontwikkeld tot het fenomeen "tijd"; daarbij 

tijd opvattend zowel in zijn dimensionele aspect (verleden-heden-toe-

komst) als in zijn duur-aspect (kloktijd). Dit menstype wordt geken

merkt door een voortdurend gebrek aan tijd, ondanks een hoge prioriteit 

van toekomstplanning. In geen boek wordt deze mentaliteit beter be

schreven dan in dat van de zweedse econoom Linder ("The harried leisure 

class1', 1970, in het nederlands, "Arme Elite", 1971). 

Anderzijds kwam de gedachte naar voren dat deze specifieke relatie 

tot tijd, iets te maken heeft met de wijze waarop mensen zich in de sa

menleving goed of niet-goed kunnen handhaven; bij gebrek aan beter aan

geduid als het probleem van de psychische (on)gezondheid. 

Binnen dit kader kwam ik tot de bestudering van een reeks psycho

logische tijdsvariabelen en de rol die deze innemen in verschillende 

nomologische netwerken. Het eerste resultaat van deze activiteiten ver

scheen eerder in dit tijdschrift onder de titel: "Tijdsperspektief, li

teratuuroverzicht - kritiek - bibliografie" (Winnubst, 1974). De hier 

weer te geven studie handelt over een andere tijds-variabele, het meest 

bekend onder de naam "immediate versus delayed gratification", door 

mij kortheidshalve aangeduid als uitstelgedrag (ook: uitstelpatroon). 

Tijdsperspektief en uitstelgedrag hebben trouwens veel met elkaar te 

maken, hoewel beide variabelen als geïsoleerd fenomeen zijn bestudeerd. 

De aard van deze overeenkomst - én van de verschillen - krijgt uiter

aard in dit artikel nog aandacht (zie paragraaf 5.5.). 

Andere belangrijke tijdsvariabelen - die hier buiten beschouwing 
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blijven - zijn: tijdsanaliteit, planmatigheid, tijdsconceptualisering. 

Uiteindelijk is het misschien mogelijk verschillende van deze concep

ten, in een later artikel, te integreren in een organiserend en over

koepelend syndroom: het (westers) tijdswaardesysteem. Enkele aanzetten 

daartoe zullen in dit stuk worden gegeven. 

Na deze meer algemene opmerkingen wil ik het eigenlijke onderwerp 

aan de orde stellen: het uitstelgedrag. Dit artikel is bedoeld als een 

grondige voorbereiding tot research. Daartoe werd nagegaan wie de ini

tiators zijn van het concept "immediate versus delayed gratification", 

welke theoretici met het begrip hebben gewerkt en welke de hoofdlijnen 

van onderzoek kunnen worden onderkend. 

Uitstelgedrag wordt in de literatuur aangeduid met een heel scala 

van concepten, waarvan ik hier de belangrijkste laat volgen: delayed 

gratification, delay of gratification, delaying capacity, delay of re

inforcement, delay of reward, delayed discharge, deferred gratification, 

deferment, postponement of gratification, postponability, procrastina

tion, impulse renunciation, impulse control. Wanneer men gerefereerd 

wordt aan het uitstelpatroon dan heet het: the deferred gratification 

pattern (afgekort als DGP) of de tegenhanger daarvan: the non-deferred 

gratification pattern. 

Uitstelgedrag heeft veel te maken, hoewel ik daar verder in dit 

artikel niet op inga, met andere belangrijke concepten uit psychologie 

en sociologie. Weber's theorie over de samenhang tussen kapitalisme en 

religie beschrijft nauwkeurig de Protestantse Puriteinse Ethiek: het 

ascetisch levenspatroon van de zelfstandige ondernemer (Weber, 1920), 

een thema dat kan worden teruggevonden in Freud's typering van de anale 

persoonlijkheid (Freud, 1908). De theorie van het uitstelgedrag ligt al 

evenzeer in het verlengde van Lewin's aspiratieniveautheorie (Lewin, 

1935) en McClelland's voortzetting daarvan: de prestatie-motivatietheo

rie (McClelland, 1961, Hermans, 1967). 

Een van de ingewikkelde problemen bij het uitstelgedrag is de 

klinisch psychologische duiding. Volgens heersende opvattingen is uit

stelgedrag psychisch gezond en normaal; kinderen dienen hun impulsief 

gedrag onder controle te krijgen (Freud) en allerlei sociale leerproces

sen maken dit mogelijk (Rotter). Van verschillende zijden is hierop de 
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kritiek geuit dat de westerse cultuur te veel een uitstelcultuur is, te 

veel is opgebouwd vanuit driftinperking en zelf-controle. Sommige cul-

tuurcritici vinden uitstelgedrag wel wenselijk maar uitsluitend in 

dienst van een totaal veranderde samenleving (Marcuse, 1955). Weer an

deren vinden dat alleen een hernieuwde concentratie op het hier-en-nu 

kan leiden tot nieuwe psychische gezondheid en humaniteit (Perls et al., 

1951, Fortmann, 1970). Een onderzoeker als Mischel (1974) kiest een 

middenweg met de opvatting dat zowel "undercontrol" als "overcontrol" 

dysfunctioneel is en kan leiden tot psychische problemen. 

Troostrijk is het dat deze ambivalentie al bij Freud duidelijk 

zichtbaar is; enerzijds achtte hij driftinperking (is: delay) noodzake

lijk voor het tot stand brengen van grote culturele voortbrengselen, 

anderzijds zag hij juist daarin ook een bron van neurose en agressie 

(Freud, 1930). 

2. Psychologische theorie 

2.1. De Freudiaanse oorsprong van het "delay of gratification"-concept• 

In deze paragraaf wil ik beknopt verslag doen van een kleine 

speurtocht naar de herkomst van het "delay of gratification"-concept. 

De initiator is ongetwijfeld Freud, die dit thema al vroeg een plaats 

gaf in zijn theorie en het begrip kan dan ook op vele plaatsen in zijn 

werk worden aangetroffen. 

"Delay of gratification" blijkt de vertaling te zijn van het duit-

se "Aufschub der Befriedigung". De duidelijkste en meest pregnante om

schrijving van dit begrip door Freud luidt als volgt: 

"Eine momentane, in ihren Folgen unsichere Lust wird aufgegeben, aber 

nur darum, um auf dem neuen Wege eine später kommende, gesicherte zu 

gewinnen" (1911, p. 236). 

Kenmerkend voor deze formulering is het temporele aspekt; het onmiddel

lijke, momentane, wordt tegenover het latere, uitgestelde geplaatst. 

Bovendien is het momentane, onmiddellijke, verbonden met lust die onze

ker is, terwijl het latere uitgestelde wordt gekoppeld aan lust die ze

ker is. 
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Het opschorten van bevrediging - Freud spreekt ook wel van een 

Umweg van de bevrediging - is voor de menselijke soort een volstrekte 

noodzaak en het is het eerste probleem waar het pasgeboren kind, nog 

onwetend, mee te maken krijgt. Een van de eerste dingen die een kind 

moet leren is de onderdrukking en inperking van zijn driften: voortdu

rende en direkte behoeftebevrediging is onmogelijk. Het eerste dat ou

ders trachten te realiseren is de gewenning van het kind aan voor hen

zelf meer leefbare voedings- en zindelijkheidsgedragingen (zie ook: 

Frank, 1939). 

In zijn vroegere werken (1900) gebruikte Freud het "Umweg"-concept 

vooral om duidelijk te maken dat bij het niet onmiddellijk vervuld wor

den van (kinder-)wensen hallucinatoire representatie optreedt, waarmee 

in feite de eerste cognitieve strukturen mogelijk worden. Deze relatie 

tussen uitstel van behoeftebevrediging en denken zal later veel inspi

ratie verschaffen aan Rapaport (zie paragraaf 2.2. van dit artikel). 

De eerste wat meer uitgewerkte poging om de betekenis van het 

'Aufschub der Befriedigung" aan te duiden stamt van 1920 (Jenseits des 

Lustprinzips). Leidende begrippen in zijn betoog zijn dan o.a. primair 

en secundair functioneren, realiteitsprincipe en lustprincipe. 

Freud verbindt hier de ontwikkelingsgang van het kind met de in

perking van het lust-principe. Het lustprincipe is verbonden met het 

primair functioneren van het psychisch apparaat en is als zodanig on

geschikt en zelfs gevaarlijk wanneer het gaat om de zelfhandhaving van 

het organisme tegenover de moeilijkheden vanuit de buitenwereld. De 

drang tot zelfbehoud die uitgaat van het ego, leidt ertoe dat het lust

principe wordt vervangen door het realiteitsprincipe. Kenmerk van het 

realiteitsprincipe is het uitstellen van behoeftebevrediging; er wordt 

afgezien van allerlei mogelijkheden tot bevrediging. Dit wil overigens 

niet zeggen dat helemaal wordt afgezien van bevrediging: er is eerder 

sprake van een omweg nl. via de tijdelijke acceptatie van onlust naar de 

uiteindelijke lust. 

In zijn verhandeling over het ego (Das Ich und das Es, 1923) vat 

Freud zijn ideeën nog eens samen. Het ego ontwikkelt zich - zo zegt hij 

hier - van driftwaarneming naar driftbeheersing, van driftgehoorzaam

heid naar driftinperking. Hiermee heeft vooral ook het superego te ma-
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ken; het ego formeert zich, geholpen door het super-ego tegenover het 

op onmiddellijkheid gerichte Es. 

Freud heeft zijn denken geleidelijk verbreed tot een complete cul-

tuurfilosofie. "Afzien van" is in zijn conceptie steeds meer geworden 

tot een van de grondkenmerken van de menselijke cuituurontwikkeling. 

Mythe, literatuur en kunst zijn ontstaan als resultaat van gesublimeer

de driften. Het primaire, spontane, chaotische wordt steeds weer terug

gedrongen ten gunste van het secundaire, gecontroleerde en doelgerichte 

gedrag. De driften, volgens Freud steeds essentieel van sexuele origi

ne, worden in een hard opvoedingsproces omgebogen tot sociaal gewaar

deerde normen. Het komt mij voor dat "Aufschub" e n "sublimatie" twee 

normen zijn van hetzelfde thema: waardenrealisatie. Aufschub is een 

voorwaarde tot sublimatie. Het onder controle brengen van de impulsen 

is een waarde op zich en tegelijk voorwaarde voor het tot stand brengen 

van sublimatieprodukten zoals kunst en literatuur. In zijn latere werk 

(1930, 1937) is Freud van mening dat met Aufschub ook een prijs wordt 

betaald. Lust (is geluk) hangt, voor hem, steeds samen met onmiddel

lijke behoeftebevrediging: ieder uitstel leidt steeds tot onlust, agres

sie en neurose. Een individu doet noodgedwongen zijn fundamentele pri

maire driften tekort; via sublimatie wordt een deel van deze primaire 

driftenergie omgezet en op die wijze is toch enig geluk voor de mens 

weggelegd. 

Natuurlijk blijven nu nog allerlei vragen liggen maar in dit kader 

moet het blijven bij deze zeer beknopte uiteenzetting over het Auf-

schubbegrip bij Freud. Belangrijk is het in te zien dat Aufschub door 

Freud in verband is gebracht met een aantal kernbegrippen uit zijn the

orie: lust- en realiteitsprincipe, primair en secundair functioneren, 

hallucinoire representatie, denkstruktuur, ego en superego, sublimatie 

en agressie. 

2.2. "Delay" als grondparadigma in Rapaport's psychoanalytische theorie 

van het denken. 

Het is met name Rapaport geweest die op Freud's opvattingen over 

"Aufschub der Befriedigung" is ingegaan. Zijn essay "Toward a theory of 
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thinking" (1951) is een poging om Freud's ideeën uit te werken in een 

psychoanalytische theorie van het denken. Hoewel opgezet om empirische 

toetsing mogelijk te maken, heeft het werk van Rapaport nog niet tot 

veel onderzoek geleid; in paragraaf 4.2. geef ik hiervan een beschrij

ving. 

Omdat niemand binnen de psychologie го diepgaand heeft geprobeerd 

verder te komen langs het strikt psychoanalytische pad, lijkt het me 

goed enkele van de inzichten van Rapaport - die trouwens zeer sterk van 

Freud uitgaan - weer te geven. 

Rapaport neemt aan dat de drijfveren binnen het organisme opgevat 

kunnen worden als disequilibria in de energie-verdeling. Hij is daar

bij de eerste om toe te geven dat dit een model is waarbij uitgegaan 

wordt van een analogie tussen de psychologie en de fysica; disequili

bria tenderen naar evenwichtsherstel. 

Uitgangspunt voor Rapaport is het gedrag van kinderen: het kind 

heeft al vroeg met de noodzaak tot uitstel te maken. Bij afwezigheid 

van het behoeftebevredigend objekt treedt hallucinatoire representatie 

op waarmee de mogelijkheid is gegeven tot oplossing van de driftspan

ning en dus tot evenwichtsherstel. 

Het valt op in de benadering van Rapaport dat hij veel betekenis 

hecht aan de variaties in de genetische structuren. Het punt waarop 

evenwichtsverstoringen door drijfveren gericht op Objekten plaats 

vindt, verschilt van persoon tot persoon; hetzelfde geldt voor de in

tensiteit van de drijfveren en het temporele verloop. 

Naast structurele (genetische) inperkingen ziet Rapaport wel dege

lijk de rol van situationele voorwaarden. In het proces van ouder wor

den beschikt het individu over meer en geaccumuleerde herinneringsspo-

ren van voorafgaande delay-gebeurtenissen. Herinneringen zijn georgani

seerd rond drijfveren, die op zich aanleiding hebben gegeven tot hallu

cinatoire beelden en later tot ideeën. De primaire organisatie van her

inneringen is gegroepeerd rondom drijfveren; we spreken van het "pri

maire proces" en van "drift-representatie". 

Het toenemen van drift-spanning en afwezigheid van het behoefte 

bevredigende objekt leidt er niet automatisch toe dat idee- en affekt-

vorming de spanning altijd dragelijk maakt. Het organisme volgt dan 
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veelal de tactiek van de verdringing en de rol van de defensie-mecha

nismen komt naar voren; verplaatsing, terugtrekking, isolering, censuur^ 

ontkenning. 

Intussen moet een belangrijke verandering worden besproken. In de 

loop van de ontwikkeling vindt een organisatie van ideeën plaats en 

daarbij moet worden vastgesteld dat het individu een actieve rol begint 

te krijgen tegenover de buitenwereld. Bij de afwezigheid van het be

hoef tebevredigend object trad gehallucineerde representatie op; de vol

gende stap is het zoeken van het afwezige object in de werkelijkheid, 

mogelijk gemaakt door de betekenisvolle aaneenrijging van ideeën. Er 

ontstaat een conceptuele organisatie, die leidt tot doelgericht denken: 

aangeduid als het secundaire proces. 

Delay vervult op die wijze een sleutelrol in dat totale systeem 

van controles, dat geconceptualiseerd wordt als het ego. In het secun

daire proces kunnen alle herinneringen naar believen worden ingescha

keld en kan de realiteit worden afgetast, iets wat niet kan in het pri

maire proces, waarin alleen driftrepresentaties kunnen worden 

''cathexed". 

Zo zegt Rapaport over het secundaire proces: 

"It does not accept or reject according to immediate pleasure or pain, 

but seeks the pleasurable object - that is the tension relieving, the 

gratifying - by detours. This search by detours is conceptualized as 

reality-testing". (Rapaport, 1951, p. 702). 

De voltooiing van het secundaire ontwikkelingsproces ligt in de 

intellectualizering en in de rationalizering. Het denken bereikt daar

in een zeer veel omvattende autonomie. Een van de wonderlijkste moge

lijkheden - waar Rapaport zelf nog nauwelijks uit is - is het feit dat 

mensen zich objecten op vele wijzen kunnen voorstellen: zoals in het 

nu, in het verleden, in de toekomst, in de droom en in het wensbeeld. 

Verdere verkenningen van het psychische functioneren zou langs deze 

lijn moeten worden voortgezet naar het inzicht van Rapaport. Met deze 

laatste conclusie wil ik voorlopig over deze theorieën volstaan. 

De grotere aandacht, in de meer recente psychologie, voor cogni

tieve aspecten wordt in het boven beschrevene zichtbaar. Minstens even 

belangrijk is de toenemende aandacht voor de betekenis van situationele 
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determinanten, zoals dit tot uiting komt in de sociale leertheorie. 

Hier over handelt de volgende paragraaf. 

2.3. Opname van het "delay"-concept in Rotter's sociale leertheorie. 

. 3) 
Vooral door de opkomst en ontwikkeling van de sociale leertheorie 

is er hernieuwde belangstelling ontstaan voor het uitstelgedrag-con-

cept. Een hele reeks onderzoekingen vond plaats binnen dit theoretisch 

kader, waarbij uitstelgedrag in allerlei condities en gerelateerd aan 

allerlei variabelen werd bestudeerd. In deze paragraaf gaat het eerst 

om het theoretisch raam. 

De sociale leertheorie werd vooral ontwikkeld door Julian В. 

Rotter in zijn beide belangrijke boeken: Social learning and clinical 

psychology (1954) en: Applications of a social learning theory of per

sonality (J972) en in enkele belangrijke artikelen (Rotter, 1955, 1960). 

Teneinde de bijdrage van deze theorie tot het uitstelgedragthema duide

lijk te kunnen maken, lijkt mij een sumiere beschrijving van enkele 

sleutelbegrippen uit deze benadering noodzakelijk. 

Sleutelbegrippen in de sociale leertheorie zijn: 

- behavior potential (BP) - dit begrip duidt de mogelijkheid aan dat 

een bepaald gedrag zal optreden, of het duidt de relatieve kans aan 

van de neiging op een bepaalde wijze te reageren. 

- expectany (E) - duidt aan de subjectieve kans, waargenomen door een 

individu, dat een specifieke gedraging zal leiden tot bepaalde gebeur-
4) 

tenissen of beloningen (reinforcements) 

- reinforcement-value (RV) - dit slaat op de mate van voorkeur van een 

individu voor gebeurtenissen of reinforcements die mogelijkerwijze 

aan een bepaald gedrag zijn verbonden. 

- psychological situation (S) - slaat op de onmiddellijke kontekst van 

gedragingen beschreven in psychologisch relevante termen, dat wil 

zeggen in termen die de mogelijke perceptie van de actor van zijn 

situatie weergeven. 

Op basis van deze kernbegrippen kan de volgende werkformule worden 

gedefinieerd, in verkorte vorm: BP = ƒ (E en RV) 

d.w.z. de mogelijkheid dat een gedraging in een bepaalde situatie zal 

64 



optreden is een functie van I . de verwachting (expectancy) dat een der

gelijke activiteit, in die situatie, zal leiden tot een bepaald doel. 

2. de waarde (reinforcement value) van dit doel in die situatie. 

(Jessor, 1968). 

Bovengeschetst model is van beperkte bruikbaarheid omdat alle ele

menten ervan enkelvoudig zijn: het gaat om één gedraging, één situatie 

en één reinforcement. Een benadering die alleen in de experimentele set

ting zijn diensten kan bewijzen. Teneinde ook complexer gedrag te kun

nen begrijpen heeft Rotter parallelle termen van hogere orde ingevoerd, 

welke wij hier verder buiten beschouwing zullen laten. 

Overigens wil ik er op wijzen dat de sociale leertheorie één van de 

verschillende "expectancy-value"-benaderingen is. Voor een overzicht van 

enige hoofdlijnen verwijs ik naar Mitchell en Biglan (1971) die spreken 

van "instrumentality theories". Deze theorieën hebben een belangrijke 

impuls ontvangen vanuit de formele decisie- en speltheoretische model

len; een impuls die uit is gegaan van samenwerking tussen psychologen en 

economen. Een belangrijk overzicht hierover is van Becker en McClintock 

(1967). 

Deze zeer beknopte informatie over de sociale leertheorie maakt 

het mogelijk de plaats te verduidelijken die ingenomen wordt door ons 

uitstelconcept. Het uitstelconcept wordt in de leertheorie aangeduid met 

"delay of reinforcement" en in het algemeen wordt het daarin de con

ceptuele status verleend van een generalized expectancy (Rotter, 1972, 

p. 23, 105, 121). Het meest opvallend in de leertheorie is de verschui

ving van de aandacht van de beloning naar de verwachting dat de beloning 

zal worden verkregen. 

Het begrip expectancy d.w.ζ. de subjectieve verwachting over een 

toekomstige beloning staat nu centraal. Wanneer een kind kiest voor een 

onmiddellijke behoeftebevrediging - zo luidt het in deze theorie - dan 

doet het dat niet steeds omdat het een gekozen kleinere beloning niet 

waardevol vindt, maar omdat het een relatief lage verwachting heeft dat 

het de verwachte (grotere) beloning ooit zal bereiken. M.a.w. het heeft 

geleerd meer op het tastbare heden te vertrouwen dan op de beloftevolle 

maar ongrijpbare toekomst. Vertrouwen in anderen speelt hierin de hoofd

rol; en dit vertrouwen is ontstaan in een leerproces waarin ouders en 
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andere betekenisvolle personen een belangrijke rol hebben gespeeld 

(Rotter, 1972). Op deze wijze is het mogelijk het delay-concept te her

definiëren in termen van de sociale leertheorie: de keuze van een per

soon tussen enerzijds een onmiddellijke, kleinere of anderzijds een 

uitgestelde, grotere beloning in een keuzesituatie is, in bepaalde mate 

een functie van zijn verwachting (expectancy) dat de beloning werkelijk 

zal worden gegeven en van de waarde van de beloning (reinforcement 

value). (Shybut, 1968). 

Toegevoegd zou kunnen worden: en is een functie van de lengte van 

het uitstelinterval (Mischel en Metzner, 1962). 

Expectancy en reinforcement worden beïnvloed door de situatie: de 

situatie is in deze nieuwe theoretische opzet de belangrijke mediërende 

factor i.v.m. het delay-concept. De situatie moet een betrouwbare belof

te inhouden: het moet de kiezende persoon duidelijk zijn dat de kans op 

het bereiken van de reinforcement aanwezig is, m.a.w. steeds is een 

schatting van de objectieve situatie een noodzakelijk moment. Een arbei

derskind zal niet kiezen voor een ingewikkeld delay-patroon zoals scho

ling omdat het de kans op succes laag acht; iets wat het baseert op bv. 

geringe gepercipieerde hulpbronnen als geld, steun van familieleden, 

eigen bekwaamheden, mogelijkheid iets met zijn opleiding te doen, etc. 

De beoordeling van een situatie - en dat is niet minder belangrijk -

wordt mede bepaald door de ervaring van een persoon in voorgaande keuze

situaties: een persoon zal een lage expectancy hebben wanneer hij reeds 

een serie teleurstellingen achter de rug heeft. 

Op deze wijze ontstaat vanuit de "specific expectancy" een 

"generalized expectancy": de mislukking in situatie A wordt gegenerali

seerd naar A2 en van daaruit naar BI, en Cl, etc. etc. (Rotter, 1972). 

Na het voorgaande kan worden verduidelijkt welke evolutie het 

"delay"-concept heeft doorgemaakt. Finney (1972) stelt vast dat het 

"delay"-concept na tientallen jaren te zijn gepresenteerd als "basic per

sonality disposition" nu is geworden tot een "behavioral pattern", ge-

mediëerd door situationele en psychologische factoren. Hij baseert zich 

hierbij op Shybut (1963) die spreekt van "stable, highly generalized 

dispositions". Wat er plaatsgevonden heeft sinds de introductie van het 
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concept in de psychoanalyse wordt het meest pregnant onder woorden ge

bracht door Bandura en Mischel (1965): "The psychoanalytic approach thus 

leads one to seek determinants of delay in terms of hypothetical events 

in the form of ego organizations and energy-binding ideations. In con

trast, social learning theory, views manipulable social-stimulus events 

as the critical determinants of self-controlling behavior", (p. 704). 

In mijn kritische notities kom ik hier nog op terug. Het onderzoek 

dat is opgezet vanuit de leertheoretische kontekst wordt beschreven on

der 4.3. van dit artikel. 

3. Enkele sociologische kanttekeningen. 

De Nederlandse niet-westerse socioloog Breman is het geweest die een 

belangrijk artikel heeft geschreven over "delay of gratification". (Uit

gestelde bevrediging, ondernemersgedrag en economische groei, Mens en 

Maatschappij, 1966, 41, 1, 1-20). Hij is vooral geïnteresseerd in de be

tekenis die aan uitstelgedrag wordt toegeschreven i.v.m. de problematiek 

van de ontwikkelingslanden. Het zijn vooral de grote verschillen tussen 

de economische stelsels van enerzijds westerse en anderzijds niet-wester

se samenlevingen die hem interesseren. 

De niet-westerse samenleving zou dan gekenmerkt worden door de - in 

materiële zin - beperkte behoeftepatronen, door een nadruk op onmiddel

lijke, spontane behoeftebevrediging, door minder zelfcontrole en disci

plinering, door minder orde en regelmaat en een gering bewustzijn van de 

waarde van tijd, door het ontbreken van arbeidsdiscipline, door een be

perkte horizon, een consumptieve levensstijl en een geringe neiging tot 

sparen. (Zie ook: Firth en Yamey, 1964). 

Terecht heeft Breman oog voor het grof stereotypiserende en het on

rechtvaardige in deze tekening: de niet-westerse mens zou leven op de 

dag af en een zekere onbekommerdheid, zo niet onverantwoordelijkheid 

kennen. Misschien is dit soms juist wanneer gelet wordt op puur mate

riële aspecten, maar westerse economen hebben te weinig oog gehad voor 

niet-materiële behoefte- en uitstelpatronen. 

De niet-westerse samenleving kent wel degelijk uitstelpatronen, 

maar deze zijn gericht op bv. prestigeverhoging of op religieuze zaken. 
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(Ook: Konter, 1973). Uitstel van behoeftebevrediging is, in ruimere zin 

genomen, universeel: in iedere samenleving komt men er vormen van tegen. 

Naar mijn mening voegt deze opmerking van Breman een belangrijke dimen

sie toe aan "delay"-literatuur: in de verdere kritische evaluatie daar

van zal deze stellingname dan ook centraal staan. 

4. Onderzoek. 

Het uitstelconcept heeft in de loop der jaren aanleiding gegeven 

tot een aanzienlijke hoeveelheid onderzoek. In meerderheid is dit onder

zoek psychologisch georiënteerd en het valt als zodanig in twee duide

lijke onderzoekstromen uiteen: enerzijds de meer orthodoxe opzet vanuit 

de psychoanalyse, anderzijds de nieuwe doorbraak naar de leertheorie. 

Los daarvan staat een beperkte hoeveelheid sociologisch georiënteerd 

onderzoek, opgezet vanuit de "sociale klasse"-literatuur. Hieronder ko

men deze drie groepen van research nu eerst aan bod. 

4.1. Onderzoek vanuit de "sociale klasse'^theorie: de lijn Schneider 

en Lysgaard. 

Volgens Miller, et al. (1965) is uitstelgedrag een van de meest ge

hanteerde thema's in de sociologisch georiënteerde "sociale klasse"-li-

teratuur. Schneider en Lysgaard (1953) waren de eerste die een bepaalde 

systematiek onderkenden in het uitstelgedrag en lanceerden het "Deferred 

Gratification Pattern" of DGP. De lagere sociale klasse wordt daarin 

als volgt getypeerd: geneigdheid tot fysiek geweld, ongeremde sexuali-

teit, gering streven naar scholing, laag aspiratieniveau, onverschillig

heid tegenover de sociale klasse van de speelkameraadjes van hun kin

deren, geldverkwistend, weinig nadruk op fatsoen en gehoorzaamheid, kort

durende afhankelijkheid van de kinderen van de ouders. De midden-klasse 

zou een tegenovergesteld patroon vertonen: betrekkelijke weerzin tegen 

fysiek geweld, etc.. In feite volgen zij hiermee de typering van Davis 

en Dollard (1940) die van mening waren dat negers uit de lagere sociale 

klasse worden gekarakteriseerd door "impulse-following" en die uit de 

midden-klasse door "impulse-renunciation". Schneider en Lysgaard zochten 
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bevestiging van de DGP-hypothese middels een grote enquête onder 2500 

high-school studenten, waarbij een grove verdeling in vier sociale klas

sen werd gevolgd. In grote lijnen vonden zij bevestiging voor hun ver

onderstellingen. De kritiek die genoemde en andere, in dezelfde richting 

werkende, auteurs later terecht ondervonden stel ik nog aan de orde in 

paragraaf 5. Hier wil ik al wel vaststellen dat het verwijt vooral luidt 

dat deze onderzoekers een stevige middenklasse "bias" bezitten. 

Een ander onderzoek werd verricht door Beilin (1956) die voor het

zelfde syndroom de term "pattern of postponability" hanteerde. Zijn hypo

these luidde dat sociaal stijgende high-school leerlingen uit de lagere 

sociale klasse (d.w.z. leerlingen die naar "college" willen) meer ken

merken vertonen van voornoemd patroon dan leerlingen uit de lagere soci

ale klasse die niet naar "college" willen. Beilin benaderde 139 leer

lingen met questionaires; via inhoudsanalyse spoorde hij het "pattern 

of postponability" op. De categorieën hierbij waren: attitude tegenover 

huwelijk, sociale participatie, materieel bezit, beroepsaspiraties en 

zelf-perceptie. De veronderstelling was dat de groep die naar "college" 

wilde van plan was later te trouwen, minder sociaal actief was en minder 

eisen stelde op materieel vlak. De resultaten van dit onderzoek bleken 

niet erg overtuigend wat nog werd versterkt door het feit dat, bij na

vraag door Beilin de potentiële groep "college"-bezoekers helemaal niet 

het gevoel had iets op te geven of uit te stellen. Dit deed Beilin op

merken dat het "pattern of postponability" wellicht niet meer is dan 

een constructie in het hoofd van de onderzoekers. Het naar school gaan 

zou - volgens hem - best eens de realisatie van positieve waarden kunnen 

inhouden en niet op de eerste plaats ontzegging. 

Kritiek werd geleverd door Strauss (1962) die opmerkte dat uit het 

beperkte aantal discrete indicatoren bij Schneider en Lysgaard niet zo

maar mag worden besloten tot het bestaan van een uitstelpatroon. Met het 

doel hierover beter te worden geïnformeerd legde hij aan 338 high-school 

studenten een vijftal schalen voor die constituerend zouden zijn voor 

een DGP. Inderdaad slaagde hij in zijn poging tot schaalconstructie en 

bereikte een reproduceerbaarheidscoëfficiënt van .92. Hij tekende hier

bij echter aan dat de schaal in feite twee clusters vertoonde: affiliati^ 

agressie en sex vormden het ene uitstelpatroon, terwijl consumptie en 
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economische onafhankelijkheid het tweede uitstelpatroon vormden. Deze 

resultaten wijzen erop dat er minstens twee uitstelpatronen zijn; een 

rond meer tussenpersoonlijke behoeften en een rond meer materiële be

hoeften. 

Strauss stelde verder vast dat een relatie tussen sociale klasse 

en uitstelgedrag uitsluitend opging voor de schaal "economische onaf

hankelijkheid", waarmee de veronderstelde klassegedetermineerdheid van 

het DGP weer op losse schroeven komt te staan. 

Het zal de lezer niet ontgaan zijn dat het in deze paragraaf ge

rapporteerde onderzoek nogal wat tegenstrijdigheden bevat en vragen 

oproept. Hierop kom ik nog terug in mijn Kritische Kanttekeningen (pa

ragraaf 5) . 

4.2. Onderzoek vanuit de psychoanalytische theorie: de lijn Singer. 

Zoals we in het theorie-gedeelte kunnen zien, is het vooral 

Rapaport geweest die zeer konsekwent Freud's gedachten over "delay" 

heeft gesystematiseerd en vervolgens heeft uitgewerkt in cognitieve 

richting. Tenminste een aantal onderzoekers hebben zich door deze 

richting laten leiden. De belangrijkste is Singer (1955), die een 

van de weinigen is die voldoende aandacht schenkt aan de theoretische 

achtergronden van het "delay"-concept. Beïnvloed door de nieuwere 

stromingen in de psychoanalyse plaatst hij het ego centraal. Voor 

het overige volgt hij vooral Freud en Rapaport: driftspanning leidt 

bij afwezigheid van het begeerde object tot hallucinatoire represen

tatie. Opvallend is dat Singer, veel sterker dan Rapaport, het ac

cent legt op de motorische reacties; het is vooral de onderdrukking 

van de motoriek die leidt tot gefantaseerde bevrediging. Behalve 

Ferenczi (1952) noemt Singer andere richtingen die hem hebben beïn

vloed. De opvatting dat er een samenhang bestaat tussen inhibitie 

van een overte motorische respons (is: delay of gratification) ener

zijds en bewust denken anderzijds is volgens hem terug te vinden 

bij de behavioristen, met name bij Holt (1915) en bij enkele belang

rijke ontwikkelingspsychologen zoals Piaget (1932) en vooral Werner 

(1948). 
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De mogelijkheid om bovengenoemde veronderstelde relatie empirisch 

te onderzoeken zag Singer vooral in de aanpak van Rohrschach (19A2). 

Rohrschach veronderstelde een triadische verbinding tussen motorische 

inhibitie, perceptie van beweging en verbeelding d.w.z. toename in moto

rische inhibitie leidt tot het meer percipiëren van beweging in de 

Rohrschachfiguren en tot meer fantasie. Een deel van Rohrschach's test 

de "Human Movement Respons" zou bij uitstel geschikt zijn om deze tri

ade o? het spoor te komen: de dragers daarvan werden aangeduid als "M-

type" individuen . In allerlei - hier niet allemaal op te noemen -

onderzoek lijkt de plausibiliteit van genoemde triade naar voren te ko

men; hoewel een moeilijkheid blijft in hoeverre "motorische inhibitie" 

zonder meer synoniem kan worden geacht met "uitgestelde behoeftebevre

diging". 

In een onderzoek van Singer, Wilensky en McGraven (1956) worden 

deze theoretische notities uitgediept, waarbij weer de zgn. M-response 

van Rohrschach als maat wordt gebruikt voor uitstelvermogen (bij hen 

"delaying capacity"). De vraagstelling is of er consistente individuele 

patronen kunnen worden vastgesteld waarin de volgende trekken worden 

bijeengebracht: uitstelvermogen, fantasie, planvermogen, motiliteits-

contrôle. De proefgroep bestond uit 100 schizofrenen, met een gemiddelde 

leeftijd van 31 jaar en een gemiddelde I.Q. van 108. Afkomst was:lower-

middle en upper-lower class. De testbatterij was omvangrijk en bevatte 

naast een hele serie projectieve tests, ook een prestatieniveau-test 

en een tijdsschattings-test. Totaal aantal variabelen: maar liefet 23. 

Uitgaande van het M-response patroon bleek de groep uiteen te vallen 

in personen die nog relatief goed in staat waren tot impuls-controle 

en tot planning en coöperatie, terwijl de andere groep, hoewel redelijk 

submissief, toch zichzelf terugtrok in zelfbespiegelingen en niet in 

staat was tot impuls-controle en planning. Voor het overige bleken im

puls-controle en fantasie veel minder in één lijn te liggen dan de on

derzoekers hadden verwacht. 

Via factoranalyse van de testbatterij konden 4 globale factoren 

worden verkregen; a. motorische inhibitie en planvermogen. b. presta

tiemotivatie. с emotionaliteit, d. introspectiviteit of introversie. 

Behalve de restrictie voor de relatie tussen fantasie en motiliteit 
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werden de uitgangshypothesen bevestigd. 

Spivack, Levine en Sprigle (1959), kwaen op de gedachte om de sa

menhang van "delay"-functies en I.Q. te onderzoeken, uitgaande van de 

gedachte dat denken en I.Q. in eikaars verlengde liggen en dat hierin 

een reeële mogelijkheid is gegeven Rapaport's veronderstelling te toet

sen. De proefgroep bestond uit 123 emotioneel gestoorde kinderen van ge

middeld 16 jaar en met een gemiddeld I.Q. van 101. De "delay"-maat was 

weer de Rohrschach terwijl het I.Q. o.a. werd gemeten met de Wechsler-

Bellevue. De hypothese kon worden bevestigd. In een onderzoek van Levine, 

c.s. (1959), vond deze veronderstelling opnieuw steun, hoewel daarbij 

het feit dat niet alle maten even sterk correleerden de conclusie werd 

getrokken dat "delay" niet een uni-dimensioneel patroon is. Er zou ten

minste onderscheiden moeten worden tussen een motorisch en een cognitief 

delay-aspect. Bevestiging van de eerder genoemde veronderstelling werd 

door de zelfde auteurs bij nog een andere proefgroep bereikt (Levine en 

Spivack, 1959). 

Interessant is ook de studie van Siegman (1961), enerzijds omdat 

hij motorische inhibitie invoerde in zijn design, anderzijds omdat hij 

een van de weinige auteurs is die "delay of gratification" in zijn samen

hang met de belendende variabele "future time perspective" heeft onder

zocht. Deze auteur komt tot de conclusie dat - ondanks de heersende op

vattingen in de criminaliteitsliteratuur - de door hem onderzochte delin-

kwenten niet onderdoen in impulse-contrôle voor niet-delinkwenten. 

Zeer belangrijk is het onderzoek van Metzner omdat het, met dat van 

het nog te bespreken onderzoek van Mischel en Ebbessen, een brug slaat 

tussen de cognitieve psychoanalytische theorie en de sociale leertheorie. 

Deze onderzoekers hanteren ook niet langer de M-response maar gaan te 

werk met directe metingen d.m.v. materiële rewards. 

Metzner (1963) onderzoekt de konsekwentie van Rapaport's hypothese 

in vier situaties a. een vrijwillige en onvrijwillige, opgelegde delay-

situatie en b. een werk- en een wacht-situatie. De hypothese luidt dat 

de hallucinatoire representatie, kenmerkend in primair-proces denken,voor

al zal optreden in opgelegde delay-situaties, waar geen instrumentele 

activiteit mogelijk is, en dat de meer realistische omweg-response van 

het secundair-proces denken vooral zal optreden in vrijwillige delay-si-
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Cuatíes. Zijn ppn. waren 54 schoolkinderen, die werden ingedeeld in 

vier groepen. De resultaten bevestigden de hypothese. Metzner trok hier

uit de conclusie dat een opvoedingsproces waarin het kind geen contrô-

heeft over delay's en frustraties, leiden kan tot een introceptieve, 

fantasiegerichte oriëntatie, terwijl een patroon van vrije situatie- en 

reinforcement-keuze kan leiden tot een op prestatie gerichte oriëntatie. 

Enigzins sluit hierbij aan het onderzoek van Klineberg (1968), hoe

wel hier het werken met situaties weer is verlaten. Uit dit onderzoek 

blijkt dat hoog uitstelvermogen is gerelateerd aan realiteitsgevoel en 

toekomstpreoccupatie. De lengte van het toekomstperspectief bleek niet 

te zijn gerelateerd aan hoog uitstelvermogen. 

Mischel en Ebbesen (1970) gaan wel voort op de door Metzner inge

slagen weg en creëeren ook een aantal condities waaronder delay-gedrag 

optreedt. Zij zijn speciaal geïnteresseerd in de psychologische mecha

nismen waarmee personen er in slagen de duur van uitstel te overbruggen. 

Hun veronderstelling is dat de hallucinatoire representatie hypothese 

zo kan worden geïnterpreteerd dat uitstelvermogen toeneemt bij visuele 

presentatie van de driftsobjecten. De uitkomst van dit onderzoek was 

dat het vermogen tot wachten (uitstelvermogen) het grootst was bij to

tale afwezigheid van de rewards. Bij het zichtbaar zijn van de rewards 

deden de kinderen alle mogelijk moeite niet naar de rewards te kijken, 

zichzelf af te leiden, etc.. 

Op dit laatste binnen deze onderzoekslijn besproken experiment is 

overigens veel aan te merken, mede door de onzorgvnldigheid waarmee de 

auteurs met de theorievorming zijn omgesprongen. Voortzetting van onder

zoek zal m.i. vooral moeten worden gezocht in de richting van Metzner; 

vooral ook vanwege de veelbelovende aandacht bij hem voor situationele 

determinanten. 

A.3. Onderzoek vanuit de sociale leertheorie: de lijn Mischel 

De belangrijkste onderzoeker op het gebied van uitstelgedrag is zon

der twijfel Walter Mischel, die, zich baserend op de sociale leertheorie 

van Rotter, een hele reeks experimenten deed, waarbij zijn voorkeur voor 

directe meetwijzen het meest opvalt. Via Mischel voltrekt zich definitief 
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de verschuiving van de intrapersonele studies naar de contextuele of 

situationele studies, hoewel een recent onderzoek (Mischel, 1970) laat 

zien dat beide sferen elkaar niet behoeven uit te sluiten. Het is de ver

dienste van Mischel dat hij uitstelgedrag in verband brengt met centra

le leertheoretische concepten als Expectancy en Reinforcement Value. 

Uitstelgedrag is een geleerd en gere'inforceerd gedrag waarbij de rol van 

ouders en andere figuren in de directe omgeving van het kind van cruciaal 

belang is: het proces van "modeling". 

Hieronder kom ik uitgebreider terug op de verschillende bijdragen 

van Mischel en van andere hierop aansluitende onderzoekers. Voordat het 

komt tot een systematische behandeling van Mischel's andere hoofdlijnen 

- Expectancy, Reinforcement Value, Delay Time en Modeling - eerst iets 

over zijn vroegere pogingen die liggen in de "culture and personality" -

sfeer en waarin de eerste profielen van zijn interessen al zichtbaar 

worden. 

4.3.1. Het "culture and personality"-onderzoek 

Het eerste onderzoek van Mischel over uitstelgedrag werd gerappor

teerd tussen 1958 - 1961 en omvat vier onderzoeken die werden verricht 

in het raam van een groot "culture and personality"-onderzoek in het 

Zuid- Caribisch gebied, in het bijzonder Trinidad en Grenada. Het is de 

bedoeling van Mischel (1958) de "populaire" opvatting te onderzoeken 

dat negers impulsief zijn, zich niets ontzeggen, niet vooruitkijken en 

gericht zijn op onmiddellijke satisfactie en dat daartegenover de Indi

aanse bevolking aldaar zich meer ontzegt en meer in staat is af te zien 

van onmiddellijke pleziertjes terwille van grotere opbrengst in de toe-

koms t. 

Dit onderzoek is theoretisch geen sterke start want in één adem 

worden negers vergeleken met kinderen en psychopaten als zijnde concur

rerende dragers van het lustprincipe. Anderzijds is dit onderzoek wel 

van betekenis omdat de onbekwaamheden van negers, niet zoals gebruike

lijk, in persoonlijke en overgeërfde disposities wordt gezocht, maar 

meer in situatie-determinanten. Negerkinderen - aldus Mischel - hebben 

een lage expectancy dat reinforcement wordt verkregen, omdat hun "rein-
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forcement history" hen weinig gelegenheid biedt er een dergelijk ver

trouwen op na te houden. "Vertrouwen in" of "trust" wordt nu de uiterst 

belangrijke generalized expectancy en Mischel volgt hierin het belang

wekkend onderzoek van Mahrer (1956), welke als eerste Rotter's theorieën 

naar het uitstelgedrag-thema vertaalde. 

De sleutelvariabele in dit eerste onderzoek van Mischel is de af

wezigheid van de vader in het gezin: een kind zonder vader heeft minder 

ervaringen waarin hem beloofde reinforcements na delay bereiken. En: in 

negergezinnen in Trinidad ontbreekt relatief meer, voor enige tijd, de 

vader. En zo is de verklaring rond. In dit onderzoek bleek uitstelge-

drag niet iret sociale klasse, maar wel met leeftijd samen te hangen. 

Van belang is voorts dat in dit onderzoek ook voor het eerst 

Mischel's onderzoeksparadigma wordt toegepast: een tactiek die daarna 

geen grote wijzigingen zal ondergaan. Steeds wordt een keuzesituatie 

gecreëerd waaruit het kind moet kiezen tussen twee reinforcements: een 

kleine "candy" nú of een grote "candy" later. Een paradigma verbluffend 

van eenvoud en wellicht ook van naïviteit maar waaraan Mischel hardnek

kig vasthoudt en welke hij onvermoeibaar verdedigt. 
a b 

Op Trinidad stelt Mischel (1961 , 1961 ) vervolgens vast dat de-

linkwentie samenhangt met gering uitstelvermogen en dat hoger uitstel-

vermogen te maken heeft met sociale verantwoordelijkheid, hoge prestatie-

motivatie en met acquiescence, hoewel niet in een cultuurvergelijken

de setting. 

Wel cultuurvergelijkend is het onderzoek over de afwezigheid van de 

vader en uitstelgedrag bij Tnnidadse en Grenadaanse negerkinderen 

(Mischel, 1961 ). Via dit onderzoek werd vastgesteld dat de Grenadaanse 

negerkinderen meer gericht waren op uitgestelde behoeftebevrediging dan 

Tnnidadse, én dat dit verschil niet kon worden verklaard op grond van 

vader-absentie, welke laatste factor in eerder onderzoek van Mischel 

(1958) wel een verklarende factor was. Mischel voert nu ook de termen 

in: "delayed reward culture" en "immediate reward culture", iets wat 

overeenkomt met Strauss' Deferred en Non-Deferred Gratification Pattern 

(Strauss, 1962). 

Bij dit "vroege" onderzoek van Mischel sluit aan: Melikian (1959) 

die het Mischel-keuzeparadigma voorlegde aan 172 Arabische-vluchteling-
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kinderen. Uitstelgedrag bleek bij deze groep positief gerelateerd aan 

leeftijd en aan sociale klasse. 

4.3.2. Expectancy, Reinforcement Value en Delay Time 

Expectancy. In de sociale leertheorie wordt uitgegaan, zoals al 

eerder werd vastgesteld, van de veronderstelling dat de kans op het zich 

voordoen van gedrag in een gegeven situatie een functie is van de ver

wachting van het subject dat dit gedrag een gewaardeerd goed binnen 

z'n bereik brengt. (Rotter, 1954). Mahrer (1956) toonde in een experi

ment de juistheid van deze veronderstelling aan. Ook Mischel hield 

zich bezig met dit thema en richtte zich vooral op het verhogen van het 

vertrouwen van individuen op het werkelijk verkrijgen van rewards; een 

manipulatie met belangrijke effecten voor uitstelgedrag (Mischel en 

Metzner, 1962). 

Het belangrijkste onderzoek naar de betekenis van expectancy voor 

uitstelgedrag is van iets later datum (Mischel en Staub, 1965) en 

bouwt voort op ideeën van Jessor (1954) m.b.t. de generalisatie van 

expectancies. In dit onderzoek werden de ppn. eerst opgesplitst in 

twee categorieën nl. met hoge en lage "generalized expectancy for suc

ces". Dit laatste werd vastgesteld door ppn. zichzelf drie weken voor 

het experiment te laten vergelijken met hun medestudenten en hierbij 

zichzelf te laten scoren. Verder werden succes en falen gemanipuleerd 

in het experiment terwijl er een wacht- en een werkconditie werd opge

zet. 

De voornaamste bedoeling van dit tamelijk ingewikkelde experiment 

was echter om in de werkconditie de succes-falen manipulatie - die si-

tuatiespecifiek is - te plaatsen naast de eerder gemeten generalized 

expectancy en zo uiteindelijk in staat te zijn deze met elkaar te ver

gelijken. 

De uitkomsten van dit onderzoek waren als volgt. Grotere uitge

stelde beloningen werden meer gekozen in de wacht- dan in de werkcon

ditie; ook werden zij minder gekozen in gecombineerde wacht-werkcon-

ties dan in pure werkcondities. Met deze eerste belangrijke uitkomst 

achtten de auteurs hun opinie bewezen dat "specific situational con-
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tingencies" belangrijke gedragsdeterminanten zijn en dat uitstelgedrag 

en andere kenmerken ten onrechte worden gezien als uitsluitend "relative 

stable, general and situational-free 'traits'". 

De tweede belangrijke uitkomst was dat individuen met sterk gegene

raliseerde verwachtingen t.a.v. succes zich ook in de experimentele set

ting tegenover een nieuwe taak zo gedragen; dit echter uitsluitend wan

neer hen informatie over succes-falen in de experimentele setting ont

breekt. De gegeneraliseerde expectancies hadden zeer gering effect wan

neer informatie over succes-falen wél werd verstrekt. Op deze wijze 

zijn de auteurs erin geslaagd aan te geven - in één experimenteel ge

val - welke de specifieke betekenis kan zijn van situatiespecifieke 

versus algemene, gegeneraliseerde verwachtingen. 

Reinforcement Value en Expectancy. Zoals uit het voorgaande duide

lijk zal zijn is expectancy een belangrijke determinant van uitstelge

drag. Hoe staat het nu met de reinforcement value en welke is de rela

tie tussen beide genoemde gedragsdeterminanten? In een nieuw belang

rijk experiment pakt Mischel dit probleem aan (Mischel en Masters, 

1966). Grondgedachte is de in de psychologie heersende notie dat in 

onze cultuur niet-beschikbare rewards hoger worden gewaardeerd dan wel-

beschikbare. Datgene wat moeilijk bereikbaar is en waarvoor men zich 

grote inspanningen moet getroosten geeft bij het uiteindelijk bereiken 

ervan een veel grotere voldoening dan het makkelijk en direct bereik

bare. De auteurs volgen een veronderstelling van Feather (1959) wanneer 

zij daarbij veronderstellen dat deze hogere waardering van het moeilijk 

bereikbare evenzeer samenhangt met de mate waarin men vindt zich per

soonlijk daarvoor te hebben ingezet. Feather nam aan dat een inverse 

relatie tussen doelwaarde en succesverwachting zich meer voordoet in 

een zelf-gecontrôleerde dan in een door het toeval gecontroleerde situ

atie. 

Het experiment van Mischel en Masters was gebaseerd op een expe

rimentele manipulatie waarin een filmvoorstelling werd onderbroken op 

het hoogtepunt en waarbij een electrische storing als oorzaak werd aan

gewezen. De mogelijkheid dat de storing zou kunnen worden opgeheven 

was ], 0,5 of 0. 
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De uitkomsten lieten duidelijk zien dat naarmate de mogelijkheid 

dat de filmvertoning zou worden hervat afnam (expectancy), de waardering 

voor de film (reinforcement value) toenam: er was evenwel géén aanwij

zing voor een lineaire inverse relatie tussen expectancy en reinforce

ment value. Mischel en Staub trekken hieruit belangrijke conclusies, 

hoewel het de vraag is of ze vanuit deze enkelvoudige experimentele si

tuatie hiertoe mogen overgaan. Zij stellen vast: "The individual who 

has learned that blocked goals tend to be unattainable remains on the 

unhappy treadmill, expecting that what he wants cannot be obtained and 

over-evaluating and wanting what he cannot have. Certainly this is not 

an unfamiliar clinical phenomenon" (p. 99). 

Tot slot moet nog nadrukkelijk worden opgemerkt dat het in dit ex

periment ging om onvrijwillig uitstelgedrag: het is de vraag in hoe

verre deze kennis kan worden geëxtrapoleerd naar ons onderwerp nl. het 

vrijwillige uitstelgedrag. 

Delay time. Expectancy en Reinforcement Value. Mischel constateer

de al vroeg in zijn reeks onderzoekingen dat de waarde van een doelob-

ject niet alleen een functie is van de werkelijke waarde ervan én van 

de gepercipieerde kans om het te bereiken, maar dat deze beide factoren 

sterk samenhangen met de temporele afstand van het doelobject (Mischel 

en Metzner, 1962). Hij hanteerde in dit onderzoek vijf uitstel-inter-

vallen variërend van 1 dag tot 4 weken. Inderdaad bleek bij deze eerste 

poging dat ppn. minder voor uitgestelde behoeftebevrediging kozen naar

mate het uitstelinterval langer werd. Toch was Mischel niet erg te

vreden over dit onderzoek: dit o.a. omdat de effecten nogal werden ver

troebeld door verschillen in reacties op de twee experimentatoren. 

In een ander onderzoek (Mischel en Grusec, 1967) werd de aandacht 

gericht zowel op positieve als negatieve rewards. In overeenstemming 

met de expectancy-value formulering van uitstelgedrag werd aangenomen 

dat de preferentie voor uitgestelde grotere beloningen zou toenemen 

als functie van de kans deze te bereiken en zou afnemen als functie van 

de temporele uitstelperiode. De uitkomsten sloten, betreffende positie

ve rewards, aan bij het onderzoek van 1962, maar tegen de verwachtingen 

in, niet betreffende negatieve rewards. Kinderen accepteerden onmiddel-
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lijke straf geheel los van de lengte van het temporele interval: het 

maakte hen niet uit of deze kort was of lang. 

De conclusie is dan ook dat de expectancy-value formule niet zon

der meer ook van toepassing is bij gebruik van negatieve rewards. Het 

is, volgens deze auteurs, noodzakelijk een afzonderlijke theorie op te 

bouwen voor negatieve rewards. 

In een onderzoek van iets later datum (Mischel, et al., 1969) kwam 

bovenbeschreven problematiek opnieuw aan de orde, hoewel hier niet zo

zeer het accent op expectancy als op subjectieve waarde van de rewards 

werd gelegd. De conclusie luidde uiteindelijk dat zowel expectancy als 

reinforcement value verminderen bij toenemende temporele afstand. 

Uit dit alles is duidelijk dat de lengte van het temporele uitstel 

een onmisbare schakel is in de sociale leertheorie. 

4.3.3. Modeling 

Uitstelgedrag wordt aangeleerd en essentieel zijn in dit leerpro

ces figuren in de onmiddellijke omgeving van het kind. "Modeling" is 

een belangrijk thema in de sociale leertheorie en heeft ook in het 

uitstelgedragonderzoek tot een reeks studies geleid. Mischel hield 

zich al in een vroeg stadium bezig met het effect van afwezigheid van 

de vaderfiguur op het aanleren van uitstelgedrag (Mischel, 1958, 1961); 

Deze onderzoeken heb ik beschreven in paragraaf 4.3.1. Later nam 

Mischel deze lijn weer op; aangemoedigd door het belangrijke werk over 

modeling van Bandura en Walters (1963). 

Een belangrijk onderzoek (Bandura en Mischel, 1965) handelt over de 

invloed van echte en symbolische modellen. Een groep kinderen werd in 

contact gebracht met volwassenen die een ander uitstelgedrag manifes

teerden dan zijzelf, een tweede groep kreeg ook een dergelijke behande

ling, met dit verschil dat de voorbeeldfiguren werden gepresenteerd in 

geschreven vorm, een derde groep werd niet aan "modeling" blootgesteld. 

Zoals voorspeld bleken de modeling-effecten van deze laatsten het meest 

duurzaam. 

Kinderen die eerst een op uitstel gericht gedragspatroon vertoon

den, lieten, onder invloed van modellen die op onmiddellijk gedrag 
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waren georiënteerd, een verschuiving zien in deze laatste richting; om

gekeerd werden kinderen die waren gericht op onmiddellijke bevrediging, 

onder invloed van modellen, gebracht tot uitstelgedrag. In een recent 

onderzoek van een andere auteur werden deze bevindingen nog eens beves

tigd (Fry, 1972). 

In verder onderzoek - waarbij uitstelgedrag buiten beschouwing 

bleef - bestudeerde Mischel andere aspecten van modeling. Zo constateer

de hij (Mischel en Liebert, 1966) dat normatieve consistentie van het 

model van het grootste belang is in het overdrachtsproces. Inconsisten

ties in het zelfwaarderingspatroon van het model leiden tot afwijzing 

daarvan bij het kind. Voorts bleek (Mischel en Grusec, 1966, Grusec en 

Mischel, 1966) dat ook in bredere zin, eigenschappen van modellen be

palend zijn voor het overname proces. Maar dit voert te ver weg van de 

uitstelgedragsproblematiek: de conclusie is dat modeling essentieel is 

voor het ontstaan van uitstelgedrag. Walls en Smith (1970) formuleerden: 

"Thus, if a child does not have opportunities to learn to defer 

reinforcement from the performance of his parents or significant 

others or is not reinforced for doing so, he may not develop the 

"internal control" necessary to make the delay choice" (p. 118). 

5. Kritische Kanttekeningen 

Dit artikel is op de eerste plaats bedoeld als een overzicht van 

de uitstelgedragliteratuur: gedetailleerde kritische afweging van al 

het besprokene is - gezien het kwantum ervan - niet mogelijk. Toch wil 

ik proberen enkele kanttekeningen te maken: uitstelgedrag is een te 

intrigerend fenomeen om dit achterwege te laten. 

5.1. Van psychoanalyse naar sociale leertheorie 

De meest opvallende hoofdlijn is de verschuiving in aandacht van 

de psychoanalyse naar de sociale leertheorie en daarmee parallel lo

pend: de verandering in de conceptuele status van het uitstelconcept. 

Bij Freud is het "Aufschub"-concept een belangrijk, hoewel niet frekwent 

voorkomend, element in diens gehele theoretische ontwikkeling. "Auf-
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schub" is niet zo maar een variabele, maar eerder grondmodel en hecht 

verankerd in zijn zgn. metapsychoanalytische uitingen. 

De mogelijkheid "Aufschub" empirisch te onderzoeken werd vooral 

geopend via het belangrijke theoretische werk van Rapaport. In dit on

derzoek stond centraal de triade: motorische inhibitie - perceptie van 

beweging - fantasie. 

Wanneer ik probeer tot een typering te komen van de status van het 

delay-concept bij Freud en Rapaport dan gaat het primair om een diep in 

de persoonlijkheid verankerd algemeen menselijk mechanisme, op jeugdige 

leeftijd al volledig geformeerd en tamelijk onafhankelijk van omgevings

factoren. Ik moet hierbij direct aantekenen dat ik tot deze typering 

niet weinig wordt gebracht door de kritiek op het Freudiaanse uitstel-

concept vanuit de sociale leertheorie. En het is de vraag in hoeverre 

deze kritiek fair is en juist. 

Pregnante kritiek op deze psychoanalytische benadering is geuit 

o.a. door de sociale leertheorie-aanhangers Bandura en Mischel (1965) 

die, zoals ik in 2.3. opmerkte, van mening zijn dat de psychoanalyti

sche benadering de determinanten van uitstelgedrag zoekt in termen 

van hypothetische interne gebeurtenissen, in de vorm van ego-structu

ren en energie-bindende voorstellingen, terwijl "in contrast" de soci

ale leertheorie, gemanipuleerde sociale stimulus-gebeurtenissen ziet 

als de voornaamste determinanten van uitstelgedrag. 

Ondanks de grote waarde van de leertheoretische bijdrage wordt 

het nu toch tijd te wijzen op het polariserende karakter van Bandura 

en Walters' formulering. Het is naar mijn mening de vraag of beide vi

sies - psychoanalyse en leertheorie - niet elk hun eigen waardevolle 

bijdrage kunnen leveren. De leertheorie zegt opvallend weinig over die 

intrapersonale mechanismen, waarin de psychoanalyse is geïnteresseerd, 

terwijl de psychoanalyse weinig zegt over stimulus-situaties. Trouwens, 

is de psychoanalyse wel zo ongevoelig voor de sociale kontekst? Rapa

port (1951) sluit leerprocessen allerminst uit en is zelfs van mening 

dat identificatieprocessen van groot belang zijn bij het ontstaan van 

uitstelgedrag. Anderzijds is Mischel zelf - ondanks zijn felle opstel

ling - sterk beïnvloed door de psychoanalyse. In recent onderzoek van 

Mischel (Mischel en Ebbesen, 1970, Mischel, Ebbesen en Raskoff, 1971) 
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komt het in feite ook tot een synthese van psychoanalyse en sociale 

leertheorie. 

5.2. Kritiek op de sociologische benadering 

Ook hier duikt weer de vraag op naar de status van het uitstelcon-

cept. Dit wordt duidelijk uit het betoog van Breman (1966), eerder in 

dit artikel besproken, waarin deze auteur uitstelgedrag niet zozeer ziet 

als een individueel-psychologische variabele als wel als een element 

van het cultuurpatroon of preciezer: als een waardenoriëntatie. Waarmee 

het uitstelconcept veel meer in de sociologische en cultureel-antropo

logische sfeer is beland. 

In het verder onderzoek vanuit deze richting blijft dit zoeken naar 

een waardenpatroon voorop staan. De vraag blijft het of men hierin is 

geslaagd; de enige correlatiestudie waarin aspecten van het DGP tezamen 

onder de loupe werden genomen wees op een geringe samenhang zodat het 

niet goed valt te begrijpen hoe Strauss (1962) vanuit zijn resultaten 

de aanwezigheid van een patroon bewezen achtte. Een hogere reproduceer-

baarheidscoëfficiënt is daartoe echter niet toereikend. Finney (1972) 

deelt deze mening en spreekt terecht van een "dubieuze validiteit". De 

(zwakke) opdeling in twee clusters wijst voorts op een gebrek aan uni

dimensionali tei t. 

Hoofddoel in deze onderzoekslijn was het relateren van uitstelge

drag aan het lid zijn van een bepaalde sociale klasse (en/of ras: 

d.w.z. negers vs. niet-negers). De vraag duikt dan op of sociale klas

se wel een hanteerbare variabele is: is deze term als categorie niet 

veel te breed en te vaag en ligt dan het gevaar van stereotypering niet 

om de hoekî 

Miller, et al., (1965) stellen zich terecht de vraag in hun belang

rijk artikel (Poverty and Self-Indulgence: a critique of the Non-Defer

red Gratification Pattern) of men zich de heersende klassestructuur 

wel zo dichotoom mag voorstellen als in dit type onderzoek wordt ge

daan en bovendien achten zij het non-DGP kenmerkend voor een bepaalde 

subcategorie in de lagere sociale klasse. Het "sociale klassenonder

zoek naar uitstelgedrag heeft dan ook als zwakste punt haar ongenuan-
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ceerde macro-oriëntatie: haar aanpak is te grofmazig met niet geringe 

gevaren daaraan verbonden. 

Met dit laatste kom ik op een ander niet gering verwijt nl. dat 

van klasse-bias. Het DGP zou van de middenklasse een aanzienlijker fraai

er beeld geven dan van de lagere klasse; waarbij de vraag rijst in hoe

verre hier sprake is van vertekeningen. Zo vragen Miller, et al., (1965) 

zich af of de huidige op "other directedness" en op consumptie gerichte 

middenklasse nog wel getypeerd mag worden met een op de "Protestantse 

Ethiek" gebaseerd beeld. Anderzijnds is het de vraag of men termen als 

instinctmatig, impulsief en ongecontroleerd, - woorden waarmee leden 

van lagere sociale klasse in de uitsteltheorie frekwent worden beschre

ven - niet beter kan vervangen door spontaan, direct, ongecompliceerd. 

Het grootste bezwaar van de "sociale klasse"-theorie over uitstel-

gedrag is echter de onherroepelijke en alles verklarende status die het 

concept krijgt. In de DGP-literatuur wordt unaniem aangenomen dat uit

stel of niet-uitstelgedrag diep is verankerd in de persoonlijkheids-

struktuur van het individu; waarschijnlijk minstens gedeeltelijk onder 

invloed van de, zo even bekritiseerde, psychoanalytische literatuur. Het 

DGP-patroon zou al vroeg in de jeugd zijn ontstaansgrond vinden en 

daarna een levenslange fixatie ondergaan en relatief los staan van si

tuationele factoren. Aan de hand van opmerkingen van Miller, et al., 

(1965), Gurin (1970) en Finney ( 1972) kan ook hier worden vastgesteld 

dat een dergelijke opvatting langzamerhand wordt afgelost door de soci

ale leertheorie. De opvatting dat leden van de lagere klasse het vermo

gen missen tot uitstelgedrag wordt steeds meer vervangen door de opvat

ting dat dergelijke personen het aan mogelijkheden ontbreekt om tot 

uitstelgedrag te komen. Op die wijze wordt uitstelgedrag een verander

baar, leerbaar, door kennis te beïnvloeden fenomeen waarbij er uitge

gaan wordt van een interactie tussen persoon én situatie. Daarnaast 

wint de mening terrein dat DGP niet de belangrijkste of enige variabele 

is in het onderzoek naar verschillen tussen sociale klassen. 

5.3. Kritiek op de benadering vanuit de sociale leertheorie 

Een belangrijke vraag die haast vanzelf oprijst bij het bestuderen 
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van de sociale leertheorie is of zij niet te simplistisch omspringt met 

de werkelijkheid van alledag. Dit valt juist in ons geval op, omdat ik 

mijn vertrekpunt zag liggen in de zeer complexe psychoanalytische theo

rie met haar sterk metatheoretische inslag. De psychoanalyse is moei

lijke verifieerbaarheid verweten; de vraag is anderzijds of in de socia

le leertheorie men niet te licht bij het verifieerbare blijft stilstaan. 

Dat wil ik graag toelichten aan de hand van de Mischel-onderzoe-f 

kingen. Ook hier komt die vraag op of Mischel ' s enkelvoudige experimen

tele benadering, opgebouwd vanuit een zeer eenvoudig uitstelparadigma, 

in voldoende mate de complexe werkelijkheid kan benaderen. 

Dit is temeer een belangrijke vraag omdat Mischel het niet schuwt 

op grond van zijn experimentele uitkomsten belangrijke aanbevelingen te 

doen in klinisch psychologische richting. Eerlijk gezegd ben ik de me

ning toegedaan dat hij te gemakkelijk generaliseert en extrapoleert; 

zeker wanneer men kan vaststellen dat op zijn onderzoek wel het een en 

ander aan beperkingen valt af te dingen. 

Een zeer belangrijke beperking is dat Mischel uitsluitend (op één 

uitzondering na) met materiële rewards werkt; steeds gaat het om snoep, 

geld> kauwgum, speelgoed, kinder tijdschriften. Ze liggen alle in de 

eet-, speel- en koopsteer. Het is in feite overduidelijk dat Mischel 

op deze wijze uitsluitend een economisch-consumptief uitstelpatroon be

studeert, terwijl o.a. uit het betoog van Breman (1966) en uit de DGP-

literatuur duidelijk is dat er tenminste een aantal andere uitstelpa-

tronen moeten worden onderkend. Ik heb sterk de indruk dat Mischel 

zich deze beperking van zijn onderzoek niet bewust is. 

Een ander belangrijk bezwaar is dat Mischel vrijwel geen aandacht 

schenkt aan de invloed van de experimentator op de uitkomsten. De ex

perimentator is in het ene onderzoek een vrouw, in het andere een man. 

Bovendien werkt Mischel in de experimenten waar cultuurverschillen 

worden onderzocht, vermoedelijk met blanken, terwijl de proefpersonen 

negers zijn. Uit een recent onderzoek is gebleken dat het gebrek aan 

aandacht voor dit aspect een ernstige ommissie is (Strickland, 1972). 

Nogmaals terugkomend op de generaliseerbaarheid van onderzoek in 

de Mischel-lijn kan worden vastgesteld dat heel wat meer voorzichtig

heid is geboden dan deze onderzoekers in acht nemen; dikwijls wordt 
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gewerkt met kleine groepen proefpersonen, meestal gaat het om kinderen 

en deze komen dan vooral uit de lagere of de lagere middenklasse. 

Een ander aspect waar vraagtekens achter moeten worden gezet is de 

neiging van Mischel om resultaten uit vorige experimenten van hemzelf 

of anderen zonder beperkingen weer te geven. De soms twijfelachtige re

sultaten van het ene onderzoek zijn de zekerheden van het volgende: ook 

hier kan Mischel enig gebrek aan zorgvuldigheid worden verweten. 

Tot slot nog dit. Ongetwijfeld is de grote verdienste van de soci

ale leertheorie de nieuwe aandacht voor de situatie. Alleen is het jam

mer dat in het Mischel-onderzoek het situatiebegrip nergens duidelijk 

wordt gedefinieerd. Zo ziet Mischel "father-abscence" als een situatie, 

maar ook een experimentele "werk"- of "wacht"-conditie is bij hem een 

situatie. Toch is het bij nadere beschouwing duidelijk dat de eerste 

situatie een langdurige is, terwijl de tweede alleen de experimentele 

situatie omvat. 

Grote nauwkeurigheid in de hantering van het situatiebegrip lijkt 

mij dan ook een eerste vereiste voor verder onderzoek in deze richting. 

Dit vooral met het oog op het zinnig kunnen voeren van de discussie over 

de vraag of uitstelgedrag een situatieresistent of een situatie-contin

gent gedragsfenomeen is. 

Misschien is het, gezien mogelijke misverstanden, goed er op te 

wijzen dat bv. Rotter (1972) het uitstelconcept, ondanks alle accentu

ering van situatieinvloeden, blijft zien als een "stable, highly gene

ralized disposition". 

5.4. Op weg naar synthese 

Aan de hand van de drie voorafgaande paragrafen is het mogelijk 

tot een globaal beeld te komen. We hebben gezien dat twee theorie- en 

onderzoekslijnen onder zware druk zijn komen te staan van een derde meer 

recente theorie- en onderzoekslijn. 

Ten eerste is daar het strikt psychoanalytisch georiënteerde werk 

waarvan duidelijk is geworden dat haar hoofdoriëntatie is: aandacht 

voor intra-personele mechanismen. Ten tweede ligt er het meer socio

logisch georiënteerde onderzoek waarbij het vooral gaat om de waarde-
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oriëntaties van brede sociale categorieën. Ten derde is daarop, aan de 

hand van de sociale leertheorie, vastgesteld dat naast de sociologische 

macro-oriëntatie en psychoanalytische micro-oriëntatie dringend behoef

te is aan een meso-niveau. In deze laatste opvatting is het gedragspa

troon (behavioral pattern) een systeem gemediëerd door én psychologisch 

én situationele factoren. 

Een belangrijke conclusie van onze studie zou kunnen zijn dat er 

alle ruimte is voor een nieuwe aanpak van het uitstelconcept, waarbij 

dan voortaan minstens op drie niveau's moet worden geopereerd. De soci

ale leertheorie zou daarbij een bemiddelende en integrerende functie 

kunnen vervullen. 

Zou kunnen vervullen, want in feite is het op het ogenblik nog niet 

zover. Het situatiebegrip uit de sociale leertheorie is nog onduidelijk 

en onuitgewerkt en reikt sporadisch de hand naar het "sociale klasse"-

begrip. Ook de link tussen psychoanalytisch onderzoek en dat vanuit de 

sociale leertheorie is nog maar sporadisch gelegd (zie: 4.2.). 

Mogelijkheden liggen er echter te over en een illustratie daarvan 

is het complexe onderzoek van Jessor (1968) die zijn deviantieonderzoek 

langs minstens drie hoofdthema's laat verlopen. Zo onderkent hij a. het 

socio-culturele systeem, b. het socializatiesysteem, c. het persoonlijk

heidssysteem. Uitstelgedrag is bij hem opgenomen in het persoonlijk

heidssysteem. De wijze waarop Jessor er in slaagt het uitstelconcept op 

te nemen in een multivariate aanpak is voorbeeldig en stemt hoopvol t.a.v. 

toekomstig onderzoek. De in de titel van dit artikel gestelde vraag of 

uitstelgedrag een te veelbelovende benadering is moet naar mijn mening 

in positieve zin worden opgevat, maar is dan sterk afhankelijk van de 

bereidheid met multivariate design's te gaan werken en op verschillende 

gedragswetenschappelijke niveau's. 

5.5. Enkele nog onbeantwoorde vragen 

Zoals uit de inleiding van dit artikel blijkt beschouw ik uitstel

gedrag als één uit de reeks tijdvariabelen. Belangrijk is de vraag wel

ke de plaats is die uitstelgedrag in de tijdpsychologie inneemt. Op 

deze plaats wil ik vooral ingaan op de vergelijking van uitstelgedrag 
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met tijdsperspektief, welk laatste begrip ik elders al uitgebreid be

handelde . 

Uitstelgedrag omvat op de eerste plaats een keuzesituatie waarin 

de preferentie voor bevrediging nu of bevrediging later essentieel is, 

m.a.w. aan uitstelgedrag ligt een temporele structuur ten grondslag. 

Dit houdt in dat men in een bepaalde keuzesituatie 6f meer op het heden 

is georiënteerd, óf meer op de toekomst. Hiermede kan duidelijk worden 

gemaakt dat uitstelgedrag veel overeenkomst heeft met een sub-variabe

le van het tijdsperspectiefbegrip nl.toekomsttijdsperspektief. 

In het toekomst tijdsperspectief kunnen personen, evenals bij uit

stelgedrag, gepredomineerd worden 5f door de toekomst óf door het heden. 

(Voor een meer (gedetailleerde) uiteenzetting over tijdsperspectief ver

wijs ik naar mijn eerder vermeld overzicht). 

Het valt dan ook niet te verwonderen dat Strauss (1962) vaststelt: 

"The concepts of 'future orientation' and DGP overlap substantially 

since the idea of deferment, as here conceptualized, implies future 

satisfaction of the deferred need" (p. 327). 

Toch lijkt het me zinnig op enkele verschillen te wijzen. Allereerst 

zijn beide concepten uit onderscheiden theoretische oriëntaties afkom

stig: tijdsperspectief is voortgebracht primair door de veldtheorie, 

uitstelgedrag primair door de psychoanalytische theorie. Voorts worden 

in onderzoek de beide concepten nooit over een kam geschoren: er wordt 

vanuit gegaan dat beide concepten van elkaar onafhankelijk zijn. (Wat 

niet wil zeggen dat ze geen samenhang kunnen vertonen). 

Tenslotte blijken er ook operationeel grote verschillen te zijn: 

bij het meten van tijdsperspectief genereren personen over het algemeen 

gebeurtenissen die voor hen relevant waren, zijn of nog zullen worden. 

Daaruit worden de formele kenmerken van iemands tijdsperspectief afge

leid. Bij uitstelgedrag gaat het veel meer om een keuzesituatie waarbij 

voorop staat: ontzegging of genieting. Waarmee bovendien dit laatste con

cept minder komt te liggen in de cognitieve dan wel in de motivationele 

sfeer. 

De relatie van beide nu behandelde tijdsvariabelen met andere tijds

variabelen moet ik hier verder onbesproken laten: in volgende publicaties 

hoop ik dit nog uit te werken. Hetzelfde geldt voor het overkoepelend hy-
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pothetisch syndroom: westers tijdswaardesysteem. 

Een andere belangrijke vraag waarop ik in dit artikel niet zal in

gaan is die naar de relatie tussen uitstelgedrag en psychische (onge

zondheid. Welnu, de uitatelgedragliteratuur bevat daarover materiaal in 

overvloed. 

Wel wil ik het onderzoek hier voor de geïnteresseerde kort opsom

men. De volgende auteurs hielden zich bezig met onderzoek over uitstel

gedrag en psychische stoornis. Singer (1955), Levine en Spivack (1959), 

Hare (1966, 1970), Shybut (1968), Davids (1969), Unikel en Blanchard 

(1973). Verder hielden Walls en Miller (1970) en Walls, et al.(1970) 

zich bezig met uitstelgedrag en rehabilitatie van cliënten. De relatie 

tussen uitstelgedrag en achterlijkheid werd bestudeerd door: Bialer 

(1961), Schoelkopf en Orlando (1965), Walls en Smith (1970b) en Ward 

(1971). Uitstelgedrag werd in verband gebracht met delinkwenten en/of 

gevangenen door Siegman (1961), Laffey (1963), Roberts en Erikson 

(1968) en Stumphauzer (1972). 

Tenslotte is er nog een reeks auteurs die zich bezig hielden met 

uitstelgedrag in onderontwikkelde, arme gebieden en bij minderheidsgroe

pen. Uiteraard is de uitkomst vrijwel steeds dat genoemde groepen aan

merkelijk slechter scoren op de uitstelindex dan de westerse, ontwikkel

de groep waartegen ze worden afgezet. Onderzoek: Mischel (1958, 1961 ' 

1961b en 1961C), Melikian (1959), Bloom, et al.(1965), Steen (1966), 

Bochner en David (1968), McKenzie (1970), Grauzberg (1973). 

De vraag dringt zich dan ook op of veel van dit type onderzoek niet 

een legitimerende functie vervult tegenover het heersende middle class 

normen- en waardenpatroon. 

5.6. Ascese of zelfontplooiing? 

Het grote probleem bij iedere theorie, maar bij de psychoanalyti

sche theorie in het bijzonder, is de verifiëerbaarheid van de uit haar 

af te leiden proposities. 

Rapaport en Gill (1959) onderkennen vier soorten van proposities 

in de psychoanalytische theorie: de empirische, de specifiek psychoana

lytische, de algemeen psychoanalytische en de metapsychoanalytische. 
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Vooral deze twee laatste soorten zouden onverifieerbaar zijn. 

Er wordt vtel en goed venficatieonderzoek opgezet in de psychoana

lytische oriëntatie. Voor hen die daar nog aan twijfelen wijs ik op de 

boeiende overzichten van Lee en Herbert (1970) en van Klme (1972). 

Daarnaast kunnen vragen worden gesteld bij de juistheid van het me-

tatheoretisch kader van de psychoanalytische theorie. Bij Freud komt dit 

aspect misschien het meest pregnant tot uiting in zijn "Unbehagen". Het 

uitstelgedrag wordt dan tot een fel maatschappij- en cultuurkritisch wa

pen. Alle krachten die in de loop van de geschiedenis hebben geleid tot 

het onherstelbaar verlies van het spontane, directe, het kinderlijke en 

primaire onderwerpt Freud aan een scherpe kritiek: de cultuur, de econo

mie, de religie. Deze houding maakt hem tegelijkertijd voor anderen tot 

een nostalgisch pessimist. 

Het weerwoord kwam o.a. van de kant van de zgn. neo-Freudianen. 

Fromm (1956), Horney (1950), Rogers (1963) wezen uitdrukkelijk op de ont

plooiingsmogelijkheden die de cultuur in zich heeft. 

Zij wezen de sterke nadruk op ontzegging, ascese, verdringing en 

uitstel af, hun thema is zelf-actualisatie. 

Uitstelgedrag is verbonden met ascese, met het zich opleggen van 

beperkingen en het afzien van onmiddellijk genot. Het heeft daarmee veel 

te maken met een heersend en dominerend waardesysteem nl dat van de 

"Protestantse Fthiek". Voor sommigen is uitstelgedrag echter zeer genot

vol: iets wat in de besproken literatuur te weinig is onderkend. Anderen 

willen zo langzamerhand af van ditzelfde ascetisch patroon omdat zij het 

ervaren als een hindernis op de weg naar zelfontplooiing. Maar met 

Mischel (1971) ben ik van mening dat "even the simplest agricultural or 

folk community needs both delay and planning. The issue therefore is not 

delay of gratification in itself, but when, how and for what one should 

delay" (p. 380). 
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Noten 

1. Een definitie van dit begrip kan al bij' Freud worden gevonden: zie 

dit artikel onder paragraaf 2.1.. 

2. Dit essay is het laatste samenvattende hoofstuk uit de reader: 

"Organization and pathology of thought" (Rapaport, 1951). 

3. De sociale leertheorie is een nieuwe loot aan de stam van de leerthe

orieën (Thorndike, Hull, Skinner, etc.)· 

Voestermans (1972) wijst erop dat de naam sociale leertheorie enig-

zins misleidend is, omdat de aandacht hierin meer is gericht op de 

condities waaronder gedrag optreedt dan op het leerproces zelf. 

4. Hiernaast wordt in de sociale leertheorie ook de term "generalized 

expectancy" gehanteerd. Deze laatste term duidt de tendens aan van 

een individu "... to relate behavior to reinforcements in a large 

number of learning restrictions cutting across specific need areas" 

(Voestermans, 1972, p. 48). 

5. De term "delay of reinforcement" (en "delay of punishment") kan ook 

worden aangetroffen in de behavioristische leertheorieën van Hull, 

Spence, Mowrer, Skinner, etc.. Het overzichtsartikel van Renner (1964) 

geeft hierover veel informatie. Toch is er een belangrijk verschil 

tussen genoemde leertheorieën en de sociale leertheorie: bij de eer

ste gaat het steeds om zeer korte delayintervallen, veelal van enke

le seconden tot enkele minuten. Bij de sociale leertheorie gaat het 

om intervallen van dagen en weken, welke intervallen weer model staan 

voor veel langere uitsteltermijnen. Bovendien zijn de behavioris

tische leertheorieën vooral opgezet vanuit de experimentele dierpsy-

chologie. 

In de behavioristische leertheorie is de onderzoeker primair geïn

teresseerd in de vraag welke de gevolgen zijn van "delay of reinfor

cement" voor het conditioneringsproces. Het conditioneren van dieren 

blijkt danig verstoord wanneer een bepaalde - korte - delay time 

90 



wordt overschreden. Mensen kunnen daarentegen steeds opnieuw een 

lange tijd uitstel van reinforcement verdragen; zij kiezen daar dik

wijls zelf voor. 

De laatste jaren staan de projectieve methoden, in het bijzonder ook 

die van Rohrschach, onder hevige kritiek. Ik volsta hier met de vast

stelling dat ik deze kritiek voor een groot deel onderschrijf. Dit 

omdat de bedenkingen in elk goed handboek methodologie te vinden zijn 

Ook in de "kritische kanttekeningen" kom ik hier verder niet meer op 

terug. 

Na afronding van dit artikel bereikten mij nog twee belangrijke arti

kelen. Het ene is van MacBeth (197A) waarin vooral wordt ingegaan 0P 

de diverse manieren waarlangs uitstelgedrag kan worden gemeten. De 

uitkomsten van een onderzoek waarin de meetwijzen werden vergeleken 

wijzen in de richting van Mischel (1968) die de trektheorieën op los

se schroeven zette. Het onderzoek liet lage correlaties en een gebrek 

aan convergentie tussen de meetinstrumenten zien. Terecht wijst Mac

Beth op de noodzaak meer aandacht te schenken bij onderzoek aan goed 

gedefinieerde stimulus situaties. 

Het tweede is van Mischel (1974) en betekent een belangrijke toevoe

ging aan de uitstelgedragliteratuur. Het is voornamelijk opgebouwd 

rond zijn eigen indrukwekkende onderzoeksbijdrage aan het thema. Nog

maals onderstreept Mischel de situationele specificiteit van uitstel

gedrag. Om iets verstandigs over uitstelgedrag te mogen concluderen 

dient kennis aanwezig te zijn over een hele set achtergrondgegevens. 

Bovendien mag uitstelgedrag niet worden gehanteerd als geïsoleerde 

variabele. In dit opzicht convergeert het artikel van Mischel met het 

onderhavige. 
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Hoofdstuk 3. 

Tijdsanaliteit: bet temporele equivalent van de anaal-obsessieve 

gedragsstij1. 

1• Inleiding. 

In hoog-geïndustrialiseerde landen zoals de U.S.A., Japan, Duits

land, lijkt een bepaald persoonlijkheidsmechanisme, van het grootste 

belang voor een individu om zich te kunnen handhaven: dat is vooral 

het vermogen tot nauwkeurige timing en planning van het gedrag, liet 

heeft er veel van weg dat economische groei impliceert dat tijd een 

faktor wordt met een haast puur economische betekenis: tijd is in die 

zin een schaarsteartikel d.w.z. veel mensen ervaren dat zij in toene

mende mate lijden aan tijdgebrek. De wijze waarop men de tijd hanteert 

is van grote betekenis en naarmate men hoger staat op de maatschappe

lijke ladder worden meer hulpmiddelen aangewend om de grootst mogelijke 

economisering van dit kostbare goed te bereiken, zoals kalender, agenda, 

planmaster en klok. Het is opvallend dat gebrek aan stiptheid tegenover 

afspraken dikwijls leidt tot sterke irritatie; tegelijkertijd schijnt 

het voorrecht iemand te laten wachten vooral toe te komen aan artsen, 

medische specialisten en topfunktionarissen. 

Met deze korte typering van een aspekt van de alledaagse realiteit 

wil ik naar het thema van dit artikel: tijdsattitude en de anaal-ob

sessieve gedragsstijl. Tijdsattitude: dat is de houding van individuen 

tegenover de fysische realiteit "tijd" en de diverse hulpmiddelen die 

voor de nauwkeurige meting en aanduiding daarvan worden gebruikt. Ik 

ga er daarbij vanuit dat personen in deze houding kunnen verschillen: 

sommigen zullen tijd inderdaad zien als een schaars te-artikel waar zui

nig mee moet worden omgesprongen, anderen zullen tijd zien als een be

trekkelijk irrelevant gegeven waar men zo weinig mogelijk rekening mee 

dient te houden. 

Het is vooral de eerste variant: het zuinig, eigengereid en plan

matig omgaan met tijd die mij op het spoor heeft gezet van een thema uit 

de psychoanalytisch georiënteerde persoonlijkheidstheorie nl. dat over 

de anale persoonlijkheid. Freud beschreef al vroeg (1908) een interessante 
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reeks karaktertrekken, waarvan het hem in zijn klinische praktijk opviel, 

dat ze steeds samen voorkwamen: zuinigheid, koppigheid en ordelijkheid. 

Door het werk van een reeks theoretici en onderzoekers, waarbij vooral 

Jones (1916) als theoreticus en Pettit (1969) en Kline (1972) als empi

ricus opvallen,werd gaandeweg duidelijk dat de aanname van een anaal 

syndroom alleszins verdedigbaar is en dat deze bevindingen interessante 

konsekwenties hebben voor het concept tijdsattitude. 

De mogelijkheid om het begrip tijdsattitude in verbinding te bren

gen met de theorie van de analiteit lijkt aanwezig en is in feite door 

een aantal auteurs beproefd. Problemen daarbij zijn er echter wel, en om 

die reden grijp ik in deze studie terug op de oorspronkelijke bijdragen 

van de analïteitstheoretici. 

De volgende vragen zijn in eerste instantie van belang: hoe ziet het 

anale syndroom eruit d.w.z. welke zijn de samenstellende bestanddelen 

ervan? Hoe wordt het ontstaan ervan verklaard? Welke relatie is er tus

sen analiteit en een bepaalde tijdsattitude? Essentieel in mijn benade

ring zal de vraag zijn of de theorievorming op een verantwoorde wijze 

heeft plaats gevonden en welke de status is die aan de p-sychoanalytische 

persoonlijkheidsleer in dit opzicht mag worden toegeschreven. 

Omdat wij een empirische houding tegenover de psychoanalytische theorie 

zeer belangrijk vinden, zal het antwoord op boven-opgesomde vragen 

sterk afhankelijk zijn van het onderzoek van de anale persoonlijkheid 

en van de relatie tussen analiteit en tijdsattitude. En ook bij onder

zoek is het noodzakelijk zich af te vragen of er steeds voldoende aan 

kwaliteitscriteria is beantwoord. 

Na deze korte inleidende opmerkingen over het doel van dit artikel, 

moet nog worden gewezen op enkele verdere afgrenzingen van het probleem

veld. Allereerst de vraag naar de plaats van het tijdsattitudeconcept 

temidden van andere (molaire) tijdsvariabelen, zoals tijdsperspektief, 

uitstelgedrag en tijdscompetentie. 

Het is misschien goed om vast te stellen dat een dergelijke plaatsbepa

ling in dit kort bestek ondoenlijk is en daarom volsta ik hier met enke

le verwijzingen en korte omschrijvingen. Voor het concept tijdsperspek

tief verwijs ik naar de tot nu toe verschenen overzichtsartikelen hier

over: Wallace en Rabin (1960), Mönks (1966), Winnubst (1974). 
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Tijdsperspektief is een uit de veldtheorie afkomstig begrip, dat 

slaat op het fenomeen dat iemand verleden-, heden- of toekomstgericht kan 

zijn en dat verleden- en toekomstgerichtheid bestudeerd kan worden via 

een aantal, hier niet verder te omschrijven, strukturele kenmerken. 

Tijdscompetentie is een uit de humanistische psychologie afkomstig 

begrip en drukt uit het vermogen verleden, heden en toekomst in het ge

drag te integreren, waarbij sterk het accent ligt op de beleving van het 

hier - en - nu (Shostrom, 1963). 

Uitstelgedrag is een uit de psychoanalyse afkomstig begrip, verder 

uitgewerkt in de sociale leertheorie en het slaat op het vermogen behoef

tebevrediging te kanaliseren en uit te stellen. Dit thema is door mij be

schreven en gesystematiseerd in een overzichtsartikel. 

Een belangrijk verschil tussen genoemde tijdsvariabelen en de hier 

te behandelen variabele tijdsattitude is dat het bij de eerste reeks 

steeds gaat om het dimensionele aspekt van de tijd nl. verleden, heden 

en toekomst, terwijl bij tijdsattitude het duuraspekt van de tijd cen

traal staat, d.w.z. het gaat dan om tijd als aangegeven door de klok. 

In dit verband kan nog worden gezegd dat de houding tegenover ver-

leden-heden-toekomst enerzijds en de houding tegenover kloktijd ander

zijds in de tijdspsychologie conceptueel niet strikt worden gescheiden: 

veelal komt men beide aspekten in hetzelfde meetinstrument tegen. Voor 

meer literatuur hierover verwijs ik naar de filosofische bijdrage over 

tijd van Zwart (1971) en de psychologische van Doob (1971). 

2. Theorie. 

2.1. Enkele opmerkingen over de Freudiaanse persoonlijkheidstheorie. 

De meeste samenstellers van handboeken over "personality" zijn 

het er wel over eens dat de psychoanalytische theorie heeft geleid tot 

een belangrijke persoonlijkheidstheorie. Het lijkt mij, omdat de kern

begrippen in veel boeken wel zijn te vinden, overbodig de samenstel

lende bestanddelen van de Freudiaanse persoonlijkheidsleer aan de orde 

te stellen. 

Twee begrippen zijn zo essentieel voor het begrijpen van het ana-

liteitsthema dat ik ze hier even wil noemen. Het zijn de begrippen 
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reaktieformacie en sublimatie. Beide zijn het defensiemechanismen en 

kenmerkend is dus hun bemiddelde, compromisvormende rol tussen de eisen 

die het enerzijds stelt en de eisen anderzijds die worden gesteld door 

de buitenwereld. Deze beide defensiemechanismen kunnen als volgt worden 

omschreven: 

a. Reaktie-formati'e: onacceptabele eisen vanuit het es kunnen zo 

krachtig zijn, dat een persoon als "oplossing" een tegenoverge

stelde gedragswijze kiest. 

b. Sublimatie: Freud verstaat onder sublimatie de omvorming van 

onacceptabele drift-impulsen in een sociaal aanvaarde gedrags

wijze. 

Welke de betekenis is van beide mechanismen zal worden verduidelijkt 

in zijn weergave van het analiteitsthema. 

De Freudiaanse theorie onderkent de orale, de anale en de genitale 

fase. De fasen worden genoemd naar de op een bepaald tijdstip bij het 

kind aanwezige fixatie op een bepaald erogeen lichaamsgebied. De grond

gedachte is dat ervaringen in een bepaalde fase constituerend kunnen 

zijn voor een bepaalde latere zich definitief formerende persoonlijk-

heidsstruktuur. Zo worden onderkend: de orale, de anale en de genitale 

persoonlijkheid. 

De orale persoonlijkheid is narcistisch, optimistisch, afhankelijk, 

quasi-royaal, jaloers, veiligheidsbehoevend, passief en angstig voor 

verlies. De fallische persoonlijkheid is: zelfverzekerd, trots, moedig 

en ijdel. Het anale persoonlijkheidstype zullen we hieronder nog uitge

breid aan de orde stellen zodat ik er hier niet verder op in zal gaan. 

Dit laatste karaktersyndroom heeft vanuit de theorie en het onderzoek 

veruit de meeste ondersteuning gekregen. Qua evidentie komt daarna het 

orale syndroom, terwijl voor de andere psychosexuele fasen (het fal

lische syndroom, latentietijd) geen enkele empirische ondersteuning is 

te vinden (Kline, 1972). 

2.2. De anale persoonlijkheid. 

Een van de belangrijkste vondsten die Freud deed was ongetwijfeld 

die van de samenhang tussen de persoonlijkheidstrekken ordelijkheid, 

zuinigheid en koppigheid: de hoofdbestanddelen van wat hij noemde het 
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"Analcharacter". Deze samenhang komt voor het eerst voor in zijn, uit 

1908 daterend, essay "Charakter und Analerotik", welk artikel van es

sentiële betekenis is voor ons thema. 

Het was Freud, in zijn psychoanalytische praktijk, opgevallen, 

dat bovengenoemde combinatie van trekken vooral werd aangetroffen bij 

personen die in hun jeugd laat zindelijk waren en die bovendien het 

zich ontlasten steeds zo lang mogelijk uitstelden. De verklaring die 

Freud gaf was dat dergelijke personen hieraan in sterke mate lust ont

leenden, en daarmee knoopte hij aan bij zijn verhandeling uit 1905, 

over de verschillende psychosexuele fasen. Het ontlenen van lust aan 

de stoelgang duidt op een anaal-erotische preoccupatie van het kind. 

Omdat in het latere leven deze interesse dikwijls volledig verdwijnt, 

moet worden aangenomen dat in de loop van de libido-ontwikkeling de 

anaal-erotiek de driftbron wordt van waaruit de anale persoonlijkheid 

ontstaat. 

Dit wordt begrijpelijk, zo zegt Freud, wanneer men bedenkt dat de 

anaalerotiek, in de westerse kuituur, omgeven is met een sterk taboe 

en in zijn oorspronkelijke vorm in het latere leven weinig kansen 

krijgt. Daarom wordt de anale preoccupatie in de sexuele latentieperio-

de (liggende tussen 5 en 11 jaar) afgeleid van zijn oorspronkelijke 

doel en omgezet in sublimatie's óf reaktie-formaties. Deze processen 

van, volgens de geldende moraal opgezette, afleidingen van de 

- oorspronkelijk anaal-erotische driftenergie - leveren op den duur de 

typerende karaktertrits ordelijkheid, zuinigheid en koppigheid op. 

De noodzaak van juist deze samenhang was Freud, in dit stadium, 

nog niet erg duidelijk. Hij kwam tot de volgende omschrijving: ordelijk

heid, reinheid en betrouwbaarheid kunnen worden opgevat als een reaktie-

formatie gericht tegen de oorspronkelijke interesse voor het onreine, 

vieze, kinderlijke en niet tot het lichaam behorende (Freud haalt in 

dit verband een Engels gezegde aan: "Dirt is matter in the wrong place"). 

Moeilijker is voor hem de duiding van koppigheid. Voorlopig meende Freud 

dat het kleine kind via de zindelijkheidstraining een mogelijkheid heeft, 

voor het eerst iets van een eigen wil te tonen; tegelijk is zijn ach

terwerk een plaats waarop hij voor het eerst iets van straf kan onder

vinden. 

Het begrip zuinigheid ligt duidelijker omdat de relatie tussen het 
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zich ontlasten en de interesse in geld - volgens Freud - overduidelijk 

kan worden gedokumenteerd. Vooreerst is daar, zo zegt hij, de constante 

obstipatie van sommige neurotici, een obstipatie die zelfs met behulp 

van hypnose niet kan worden bestreden. Bovendien treedt in het archaïsche 

denken d.w.z. in de mythe, het sprookje, het bijgeloof, de droom, de 

neurose en in het onbewuste denken steeds een sterke verbinding op tus

sen geld (ook: goud) en excrementen. 

Interessant is nog dat Freud, zoals blijkt uit een opstel uit 1913 

("Die Disposition zur Zwangsneurose"), de anaal-erotische fase niet 

alleen aanwendt om de ontstaanswijze van de anale persoonlijkheid te 

verklaren maar ook die van de dwangneurose. 

Bij de dwangneurose is sprake van regressie naar de pregenitale, auto-

erotische fase; gesproken kan worden van terugkeer naar een vroege 

fixatie op deze ontwikkelingsperiode. Freud vindt deze verklaring plau

sibel, omdat uitingen van haat en anaalerotiek zo frekwent voorkomen in 

de dwangneurose. Bovendien uit zich deze neurose vaak in een pijnlijk 

nauwkeurige was- en reinheidsdwang, welke alleen te verklaren valt als 

men hierin een reactie-formatie tegen anaal-erotische prikkels wil zien. 

Dit schoonmaakritueel kenmerkt zich door herhaling en een vast rhytmisch 

patroon. 

Deze summiere uiteenzetting over de dwangneurose is bedoeld om 

duidelijk te maken dat de dwangneurose en het anale karakter, theore

tisch gezien, dezelfde oorsprong hebben, hoewel beide begrippen verder 

door Freud zelf nauwelijks met elkaar in verband zijn gebracht. In 

paragraaf 2.5. ga ik hier nog verder op in. Nu wil ik eerst enkele an

dere belangrijke auteurs aan de orde stellen. 

Na het voorgaande zal duidelijk zijn geworden dat Freud, na het 

beschrijven en duiden van de zeer belangrijke anale persoonlijkheids-

trits, feitelijk in deze eerste intuïtie is blijven steken. Een reeks 

van auteurs heeft er sindsdien toe bijgedragen om Freud's grondidee 

verder uit te werken. Oudere bijdragen zijn die van Sadger (1910), 

Ferenczi (1914), Jones (1918), Abraham (1921), en Menninger (1943). 

Jongere studies zijn van Brown (1959), Heimann (1962), Gottheil (1965), 

Kline (1972). 

Van de oudere uitwerkingen is vooral die van Ferenczi belangrijk, 
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welke auteur in een helder essay: "Zur Ontogenie des Geldinteresses" 

(1914) het analiteitsthema duidelijk vooruitbrengt. Uitwerpselen, zo 

zegt Ferenczi, vormen het eerste speelgoed van het kind. De aanvanke

lijk puur auto-erotische bevrediging die het kind ontleent aan het ma

nipuleren van de sluitspieren en de op de uitwerpselen uitgeoefende 

druk wordt gaandeweg omgezet in een soort objectliefde. Dit proces 

kan nu in zijn opeenvolgende stadia worden gevolgd. 

Het kind voelt zich aanvankelijk sterk aangetrokken tot de klef

fe, natte en plezierig gekleurde massa van zijn excrementen. Onder de 

druk van het in de cultuur gewenste, begint nu een proces van subli

matie en reactie-formatie waarin de aandacht geleidelijk verschuift 

naar meer acceptabele Objekten die, in het begin, nog dicht liggen 

bij de samenstelling van excrementen. Het kind vertoont vervolgens 

een ontwikkeling in interesse die loopt van modder, via het drogere 

zand, naar stopverf, pek, gum, en vervolgens naar kiezelstenen, knik

kers en knopen, met als afronding de interesse in munten en geld. Het 

vies ruikende, vochtige zachte wordt vervangen door het waardevolle 

dat kan worden verzameld en gespaard. 

In deze gedachtengang is in de aanvankelijke anaalerotische, ko-

profiele interesse onder de druk van, door de cultuur vereiste, ver

dringing, een verschuiving opgetreden naar meer geaccepteerde symbolen 

en uiteindelijk ontstaat zo het type van de anale persoonlijkheid. In 

feite heeft Ferenczi op deze wijze alleen het reinheids- en zuinig

heidsaspect beschreven: het koppigheidsaspect is buiten beschouwing 

gebleven. 

Opvallend is het dat Ferenczi zijn visie op de ontstaanswijze van 

de interesse voor geld verbindt aan een kritiek op het kapitalisme: 

geld is een gesublimeerd koprosymbool en de zuinigheid valt recht

streeks af te leiden uit de anaal-erotiek, waarmee licht zou worden 

geworpen op de irrationele basis van ditzelfde kapitalisme. Of derge

lijke meta-psychoanalytische sprongen verantwoord zijn is naar mijn 

mening, sterk de vraag. 

Een andere belangrijke stap vooruit is de theorie over de anale 

persoonlijkheid en werd gezet door Jones (1918), in zijn artikel: 

"Anal-erotic charactertraits". Hij begint met het maken van een be

langrijk onderscheid; de anaal-erotiek valt uiteen in: 
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a. de ontlastingsactiviteit zelf; 

b. de producten daarvan. 

Bij de ontlastingsactiviteit zelf, kan een onderscheid worden ge

maakt tussen retentie, d.w.z. het zo lang mogelijk gespannen vasthouden 

van de darminhoud, en expulsie, het zich kost wat kost willen ontlasten 

om de ontstane spanning van het ophouden op te heffen. Dit retentie-

expulsie schema kan teruggevonden worden in latere persoonlijkheidstrek

ken: enerzijds is er de neiging alles tot het uiterste uit te stellen, 

waarna een dergelijke persoon zich anderzijds met fanatieke energie in 

het werk stort en geen onderbreking verdraagt. 

Deze retentie-expulsie keten is tegelijkertijd de inzet bij de 

strijd van het kind om eigen autonomie en controle te verwerven. Het 

kind heeft zich te onderwerpen aan de ouderlijke zindelijkheidswensen 

en bevindt zich, hoewel natuurlijk niet bewust, in het dilemma van au

tonomie versus afhankelijkheid. Wanneer het kind deze botsing zeer 

sterk ondergaat wordt de basis gelegd voor de anale trek koppigheid of 

eigengereidheid, welke vaak gepaard gaat met humeurigheid en het ge

voel onrechtvaardig behandeld te worden. Andere trekken zijn: het on

vermogen werk te delegeren, verzet tegen adviezen of directieven van 

anderen, sterk rechtvaardigheids- en waardigheidsgevoel. Naast deze 

stugge, botsende houding tegenover anderen is er een sterke neiging 

tot zelf-contrôle, zich uitend in punctuele interesse voor details, 

afkeer van wanorde en een hang naar perfectionisme. 

Daarnaast kunnen, teruggrijpend op Jones' aanvankelijke tweede

ling, anale karaktertrekken worden afgeleid uit de anaal-erotische 

preoccupatie met de ontlastingsproducten zelf. Hierbij verwijzen we 

naar de door Ferenczi (1914) beschreven ontwikkeling van de voorkeur 

voor excrementen naar de, cultureel gesanctioneerde, afkeer ervan. 

De preoccupatie met de ontlastingsproducten zelf kan evenzeer worden 

getypeerd met het begrippenpaar retentie-expulsie. Retentie wordt zo 

tot de neiging iets (geld) te bezitten, expulsie tot de neiging het 

af te staan. Hieraan verbindt Jones de volgende vierdeling: 

a. sublimatie van de retentie-neiging: dit leidt tot spaarzaam

heid en verzamelwoede; 

b. reactie-formatie tegen de retentie-neiging: afkeer van vuil, 

voorkeur voor orde en netheid; 
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c. sublimatie van de expulsie-neiging: uit zich in vrijgevigheid 

en in voorkeur voor smeer- en kneedactiviteiten, zoals schil

deren en boetseren; 

d. reactie-formatie tegen het excrementele product zelf, zich ui

tend in een sterke afkeer van het vuile en een voorkeur voor 

het reine, schoongemaakte. 

De indeling van Jones in expulsieve en retentieve reactiewij zen 

mag bijzonder vruchtbaar worden genoemd: een latere theoreticus 

(Erikson, 1950) hanteerde deze begrippen als de voornaamste bouwstenen 

van zijn anthropologisch georiënteerde psychoanalyse. Hij onderscheidde 

primaire en reactieve, bevredigde en onbevredigde, orale en anale per-

soonlijkheidstypen naast oraal-incorporerende en oraal-retentieve, 

anaal-expulsieve en anaal-retentieve fasen ín de psycho-sexuele ontwik

keling. Tot werkelijke nieuwe en andere inzichten kwam Erikson echter 

niet en om die reden beperk ik mij tot deze korte omschrijving. 

De bijdrage van Abraham (1921) bevat weinig nieuwe toevoegingen 

aan het analiteitsthema. In feite herhaalt deze auteur datgene wat al 

gezegd was door Freud, Sadger, Ferenczi en Jones. Het enige dat van 

belang is zijn enkele toevoegingen aan de typering van het anale ka

rakter: plezier hebben in omgaan met tabellen en cijfers en in het op

zetten van precieuze plannen en het niet graag besteden van geld aan 

dingen die snel verslijten of die een eenmalig plezier opleveren. Wel 

is nog van betekenis wat hij opmerkt over de sadistische kant van de 

anale persoonlijkheid: deze komt voort uit rebellie tegen overmatig 

sterke zindelijkheidseisen. De aanvankelijke submissie, resignatie en 

gewilligheid roept een onbewuste wens naar wraak op: de sadistische 

schematisering van de zindelijkheidstraining roept latente sadistische 

tendenties op bij het kind. 

Ook de bijdragen van Menninger (1943) en van Heimann (1962) leid

den niet tot herziening of aanvulling van het nu ontstane beeld van de 

anale persoonlijkheid. 

Deze uiteenzetting over de theorie van de analiteit kan zeker niet wor

den afgesloten zonder, in het kort, in te gaan op de merkwaardige bij

drage van Norman 0. Brown (1959). Deze auteur heeft het analiteitsthema 
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tot kern gemaakt van een diepgaande studie over de psychoanalytische 

betekenis van de cultuur en van de geschiedenis. Het resultaat is een 

boeiende cultuurkritiek, waarin het van Freud afkomstige verwijt, dat 

de huidige mens alles in het werk stelt om het lichamelijk en (vroeg-) 

sexuele te verdringen, centraal staat. Brown trachtte, aan de hand van 

de werken van Jonathan Swift en Maarten Luther aan te tonen dat de be

tekenis van de analiteit ("The excremental vision") al van ruim vóór 

Freud dateert. Zowel bij Swift als Luther kan een sterke scatologische, 

coprofiele tendens worden aangetroffen: en de betekenis van dit ele

ment is dat beide auteurs ons er op wijzen dat gedrag, ondanks alle 

sublimatie-pogingen, steeds rust op het fundament van vroegere, ver

drongen, vaak anaal-erotische symboliek. In Brown's termen: "... no 

matter how anality is sublimated, human nature remains essentially 

filthy", (p. 206). Voor Brown (zie ook: Ferenczi) zijn de pijlers van 

het kapitalisme zoals: tijd, geld, rationaliteit en bezit van anale 

oorsprong. 

In feite ligt zijn visie in het verlengde van die van Fromm 

(1956): het protestantisme (Luther) is de eerste leverancier van de 

"geest van het kapitalisme". Aan de benadering van Brown kleven overi

gens enkele grote bezwaren: vaagheid, onverifiëerbaarheid en vooral: 

een sterke neiging tot grote, vaak niet verantwoorde, denksprongen. 

Zijn werk houdt meer een inspirerende visie in dan een precíese plaats

bepaling van begrippen of theorieën. 

2.3. Tijdsattitude en anale persoonlijkheid. 

Het is Jones (1918) geweest die voor het eerst de aandacht ves

tigde op de kopro-symbolische inslag van tijd. Zijn opmerkingen hier

over zijn summier maar belangwekkend. Het tijdsconcept - zo zegt 

Jones - kan voor iemand een waarde representeren, net zo als geld, en 

als zodanig kan ook tijd een equivalent zijn van excrementen. Een be

paalde persoonlijkheidstype wordt gekenmerkt door een opvallende ge

voeligheid voor de wijze waarop anderen met hun tijd omspringen. Zij 

willen meester blijven over hun eigen tijd, eisen van anderen daaren

tegen een aanzienlijk deel van hun tijd en dulden geen inmenging met 

de eigen gedragsschema's. Belangrijk is de mening van deze auteur dat 
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de bovenbeschreven houding tegenover tijd veel te maken heeft met de 

obsessief-compulsieve neurose en het anaal-sadisme; het in zijn tempo

rele schema's gedwarsboomde individu vertoont reacties die lopen van 

verhoogde prikkelbaarheid tot felle aggressiviteit. 

Abraham (1921) was het die het thema anale karakter en tijd ver

der verduidelijkte. Hij deed dit vanuit de betekenis die door anale 

personen wordt gehecht aan geld. Een dergelijke persoon wordt in het 

algemeen gekenmerkt door een hoge mate van gierigheid. Verscherpt 

komt dit tot uiting in het gedrag van sommige neurotici die aan de 

ene kant zeer kleinzielig zijn wanneer het om kleine bedragen gaat, 

maar aan de andere kant met grote bedragen kunnen smijten. Bepaalde 

patiënten besteden zo weinig mogelijk geld aan voorbijgaande dingen 

zoals voedsel, concerten, reizen; zij hebben een duidelijke voorkeur 

voor duurzame zaken. 

De interesse voor geld, aldus Abraham, kan zich verplaatsen naar 

de interesse voor tijd. Veel neurotici zitten voortdurend in de zor

gen rondom het probleem tijd. Alleen de tijd die zij alleen of wer

kend doorbrengen vinden zij goed benut. Oponthoud en verstoring van 

hun werk brengt hen tot grote geïrriteerdheid en zij hebben een hekel 

aan inactiviteit en ontspanning. Zij zijn, zo zegt Abraham, de zondags-

neurotici waar Ferenczi (1919) over spreekt. Juist als het geval was 

met geld, sparen deze patiënten op een kleine schaal terwijl zij het 

op andere momenten op grote schaal verknoeien. De neiging om tijd te 

sparen komt veelal tot uiting in het tegelijkertijd proberen af te wer

ken van twee handelingen. 

Een andere uitdrukking van het anale karakter is de interesse 

voor tijdschema's en plannen. Bij veel neurotici neemt dit tragische 

vormen aan omdat zij aan de ene kant veel genoegen hebben aan het 

maken van programma's en plannen terwijl dat plezier verdwenen lijkt 

wanneer ze deze ook moeten uitwerken; iets wat gepaard gaat met lang

durige werk-inhibities. Opvallend is hun neiging om ieder advies van 

buitenaf bij deze moeilijkheden af te wijzen. 

De belangrijkste theoriebijdrage rond het thema analiteit en tijd 

is van Von Harnik (1924); hij is de eerste die er een zelfstandig ar

tikel aan wijdt. Hij vindt de mening van Jones, dat tijd met geld ge
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meen heeft dat er waarde mee wordt uitgedrukt en dat beide entiteiten 

daarmee op één lijn staan, onbevredigend. Von Harnik meent dat de 

equivalentie van tijd en geld een veel diepere basis heeft en gezocht 

moet worden in de onbewuste symbolische sfeer. In feite komt hij 

daarna nauwelijks meer op dit verplaatsingsprobleem - van geld naar 

tijd - terug, en de betekenis van zijn bijdrage ligt dan ook veel meer 

in de verduidelijking van de betekenis van de anaal-erotische fase 

voor het ontstaan van het tijdsbewustzijn. 

Mond en anus spelen direct bij de geboorte al een essentiële rol 

in het bestaan van een zuigeling. Drinken en luiers vullen zijn de 

twee hoofdbezigheden in de eerste orale fase en bepalen het kontakt 

met de buitenwereld. In deze fase maakt de zuigeling dus al kennis met 

cyclische processen; een eerste stap naar het tijdsbewustzijn. 

Von Harnik volgt de zienswijze van H. Sachs: 

"Zeit ist der Repräsentant der realen Notwendigkeit. Das Zeitgefühl 

entsteht, wenn die lustvolle also 'zeitlose' Wunschlosigkeit des 

Säuglings durch die erste 'Not', durch das Gefühl des Hungers unter

brochen wird. Das Hungergefühl setzt also in der kindlichen Psyche 

die ersten 'Zeitengramme'", (p. 42). 

De anaal-erotische fase speelt daarna echter een veel belang

rijker rol in de ontwikkeling van het tijdsbewustzijn. Middels de 

zindelijkheidstraining krijgt het kind het tijdstip opgelegd waarop 

het moet ontlasten. Hier ontstaan de eerste noties van plichtsver

vulling en stiptheid; noties die model staan voor alle latere vormen 

van plichtsvervulling en hun temporele struktuur. De samenleving eist 

- aldus Von Harnik - dat de stoelgang met de precisie van een uurwerk 

wordt geregeld. 

Hiermee belandt het kind al in een vroege vorm van de oedipale 

situatie; de vader is de representant van het realiteitsprincipe en 

eist van het kind de, onlustvolle, expulsie. De moeder staat voor het 

lustvolle, het retentieve. De eisen van de samenleving worden op deze 

wijze, binnen de gezinskontekst gebracht en geïncorporeerd in het 

kinderlijke super-ego. Tegelijk ligt hier de basis van het autoriteits

conflict rondom het tijdsbewustzijn; het kind wordt er toe gebracht 

de tijd te schatten en te meten. Het moet zindelijk worden d.w.z. zijn 

ontlasting deponeren op een aangewezen tijdstip en plaats. 
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De tot nu toe weergegeven opvattingen van Von Harnik hebben, zo

als hierna nog zal blijken, breder ingang gevonden. Enkele andere op

vattingen van deze auteur lijken echter wat overtrokken. Zo komt hij 

tot de uitspraak dat tijd in feite niet anders is dan de in het onbe

wuste geïntrojekteerde en (kannibalistisch) verslonden vader, die 

daarna tot excrement is geworden. Schilder (1935) laat er dan ook geen 

twijfel over bestaan met deze en dergelijke vérgaande conclusies niet 

шее te kunnen gaan. Hetzelfde geldt mijns inziens voor de poging van 

Von Harnik om oude tijdmeetinstrumenten zoals de zandloper, de vloei-

stofklok en de zonnewijzer geheel in excrementele termen te duiden. 

De mening van Von Harnik dat de vaderlijke eis van punktualiteit 

en zindelijkheid kan leiden tot een rebellie van het kind tegenover 

de vader is overgenomen door een reeks van latere auteurs: Bergler en 

Roheim (19A6), Dubois (1954), Cohn (1957), Meerloo (1970). 

Bergler en Roheim vermeldden een schrijver die voor alles wat hij 

uitvoerde de meest onconventionele tijden koos, iets wat wordt geduid 

in de richting van protest tegen door de ouders vroeger opgelegde 

leefschema's. Meerloo heeft herhaalde malen benadrukt dat voor veel 

neurotici tijd gelijk staat aan de vader die de oedipale bevrediging 

inperkt. Hij formuleert: 

"For the so-called overpunctual, anal character, being on time means 

being clean end obedient to the rule. It expresses a complicated 

relationship, the extreme submission to paternal commands despite 

internal rebellion." (Meerloo, 1970, p. 33). In het latere leven, zo 

zegt deze auteur nog, is het op tijd zijn de plicht van de mindere; 

het te laat komen is daarentegen voorbehouden aan de machtige. 

Samenvattend kan de relatie tussen tijd en analiteit zich uiten 

in de volgende trekken: 

- aggressief-possesieve houding rond de eigen tijd 

- slechts de tijd die alleen en met werken wordt doorgebracht 

wordt gezien als nuttig besteed 

- onvermogen tot ontspanning 

- neiging tijd te sparen op kleine schaal en deze te vermorsen 

op grote schaal 

- het gevoel steeds een tekort aan tijd te hebben 
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- neiging tot het opstellen van tijdschema's en het werken met 

termijnen 

- optreden van ernstige werkinhibities 

2.4. Tijdsattitude en obsessief-compulsieve gedragsstijl. 

In de literatuur over analiteit en tijd valt de grote rol op die 

de dwangneurose (ook: obsessief-compulsief gedrag) speelt. Jones (1918) 

wees al op de anaal-erotische achtergronden van de dwangneurose, ter

wijl Von Harnik (1924) zijn illustratiemateriaal ook konsekwent uit de 

sfeer van de dwangneurose haalde. Wel is het waarschijnlijk zo, dat de 

dwangneurose meer in de sfeer van de pathologie ligt dan het geval is 

bij het analiteitsthema. 

Schilder (1936) beschrijft een dwangneuroticus die steeds het ge

voel heeft dat de tijd letterlijk van hem wegvloog. Chronisch gevoel 

van tijdgebrek is hier gekoppeld aan depressiviteit en concentratie

stoornissen, maar het meest opvallend is een grote angst voor de dood, 

die gevoeld wordt als nabij en reëel. De duiding die Schilder dan ont

wikkelt voegt een nieuw en m.i. essentieel element toe aan ons thema. 

Schilder stelt hier dat de inhoud van deze obsessie wordt bepaald door 

een vrees voor de dood; een dergelijke dwangneuroticus wil niet dood

gaan omdat hij het gevoel heeft zijn aggressieve impulsen nog niet te 

hebben vervuld. 

Hierbij sluit zich vooral Bergler (1939) aan die de duiding van 

Schilder een "excellente en ingenieuze interpretatie" noemt die aan

sluit bij wat hemzelf in zijn praktijk is opgevallen: een typisch 

chronisch beklag van de dwangneuroticus dat de tijd veel te snel en 

nutteloos voorbijgaat. Tegelijk wijst hij op de diepgaande ambivalen

tie in de houding van de dwangneuroticus tegenover tijd en dood. Aan 

de ene kant: haast (de tijd moet zo snel mogelijk gaan). Aan de ande

re kant het knagend besef dat ''with every second we move a step nearer 

towards our end and that all life is but a waiting for death", (p. 18). 

Bonaparte (1940) ziet de oorzaak van de dwangneurosen een te vroe

ge introductie van het tijdsbewustzijn bij het kind d.w.z. - verdere 

interpretatie mijnerzijds -: een te strakke zindelijkheidstraining. 

Haar omschrijving van de dwangneuroticus laat de overeenkomst zien met 
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het analiteitsthema en is te fraai om niet te citeren: 

"They have a horror of clocks, but at the same time they labour under 

a compulsion to take note of the most minute details concerning the 

hours, minutes and seconds. The flight of time is especially horrifying 

to them: they would gladly forget or deny its reality if they could 

but do so", (p. 442). 

Het is de mening van Dooley (1941) en zij sluit hiermee aan bij 

de eerder genoemde Bergler (1939,) dat de obsessieve patiënt het meest 

sprekende voorbeeld is van het hanteren van de tijd als defensiemecha

nisme. Volgens haar splitst de dwangneuroticus de tijd af van de ermee 

verbonden externe gebeurtenissen, waarmee het een geïsoleerde, verzelf

standigde en beschermende entiteit wordt die niets meer te maken heeft 

met het werkelijke leven. 

Na het bovenstaande wekt de opmerking van de onderzoeker Kline 

(1969), dat hij in zijn factoranalytische studie nauwelijks verschil 

kon ontdekken tussen anale en obsessief-compulsieve trekken, geen 

verwondering. Gorman en Katz (1971) stellen vast, in aanvulling op 

Kline, dat dit waarschijnlijk ook opgaat voor de temporele aspecten 

van analiteit en obsessief-compulsiviteit. 

3. Onderzoek. 

3.1. Onderzoek rond de anale persoonlijkheid. 

De centrale vraag bij het onderzoek rond analiteit is: bestaat 

er inderdaad zoiets als een constellatie van persoonlijkheidstrek

ken waarin spaarzaamheid, ordelijkheid en koppigheid centraal staan, 

m.a.w. bestaat er een anaal syndroom? Wanneer deze vraag bevredigend 

kan worden beantwoord komt een tweede probleem aan de orde: is het 

mogelijk een dergelijk syndroom in verband te brengen met de zinde-

lijkheidstraining en is er zoiets als infantiele anaal-erotische 

sexualiteit? 
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3.1.1. Het anale syndroom. 

Het eerste onderzoek rond de anale triade dateert van na de tweede 

wereldoorlog en is niet van zeer goede kwaliteit. Barnes (1952) ver

richtte een faktoranalytisch onderzoek over een aantal items die zouden 

staan voor verschillende psychosexuele fasen, waarondpr de anale. Zijn 

veronderstelling dat deze verschillende fasen afzonderlijke faktoren 

opleveren werd niet bewaarheid. Wel doet zijn faktor I denken aan ana-

liteit: hij duidde deze faktor aan met het begrip: pietluttigheid 

(meticulousness) en karakteristieke trekken daarvan zouden zijn: orde

lijkheid, properheid, betrouwbaarheid en plichtsbesef. Gegevens over 

betrouwbaarheid en validiteit ontbreken in deze studie geheel. 

Een serieuzer poging is afkomstig van Krout en Krout (1954) die 

een omvangrijke, uit tien delen bestaande schaal ontwierpen (de 

"Krout Personal Preference Scale" of KPPS). 

Terecht wijst Kline (1972) erop dat het met deze schaal verrichte on

derzoek van Stagner, Lawson en Moffit (1956) en Stagner en Moffit 

(1956) door recenter onderzoek nl. dat van Snider (1959) en Littman 

et al. (1961) werd achterhaald. Deze latere onderzoekers konden de 

KPPS aanvechten op een gebrek aan validiteit. 

In eigen onderzoek toonde Kline (1968) ook de geringe validiteit 

aan van Grygier's (1956, 1961) schaalpogingen (De "Dynamic Personality 

Inventory" of DPI). De enige factor die in Kline's gedeeltelijke re

plicatie in overeenstemming was met de psychosexuele theorie, was er 

een van duidelijk anale signatuur. Alléén deze faktor, zo zegt Kline, 

"could be valid". 

Een onderzoek van grotere kwaliteit is van Beloff (1957) en om 

die reden zal ik op dit werk wat dieper ingaan. Beloff bestudeerde 

zowel de struktuur van de anale persoonlijkheid als de oorsprong er

van: in deze paragraaf concentreren we ons op de struktuur. Zijn hy

pothese rond dit punt luidde: "Er bestaat een psychologische, funk-

tionele entiteit, die overeenkomt met de anale persoonlijkheid, zoals 

in de psychoanalytische theorie wordt beschreven". Na een nauwkeurig 

onderzoek van de psychoanalytische literatuur kwam Beloff tot de vol

gende, tamelijk ruime, reeks van anale trekken: koppigheid, spaar

zaamheid, verzamelzucht, ordelijkheid, reinheid, punktualiteit, nei-
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ging tot uitstellen, sadisme in persoonlijke verhoudingen, nauwgezet

heid, betweterigheid, superioriteitsgevoel, geïrriteerdheid, wens tot 

domineren, verlangen naar autonomie. 

Op .basis van deze reeks van trekken werd een vragenlijst samenge

steld, waarbij werd verondersteld dat de vragen inderdaad overt gedrag 

en houdingen'rond analiteit zouden meten. Bij de schaalconstructie wa

ren 35 mannen en 40 vrouwen betrokken. De itemanalyse leverde 28 items 

op, waarbij de gemiddelde rt = -.71, en de range .93 tot .53 was, 

Teneinde een inzicht te verkrijgen over de validiteit, werden de 

28 items opnieuw voorgelegd aan 120 proefpersonen en daarnaast werd 

steeds aan 4 vrienden van elke proefpersoon dezelfde lijst voorgelegd 

met de vraag aan te geven hoe volgens hen de betrokken proefpersoon 

zou scoren. 

Centroide factoranalyse van zowel de "self-ratings" als de "peer-

ratings" leverde, in beide gevallen, één algemene factor op waarop 

respectievelijk 22 en 21 items significant hoog laadden. 

Terecht zag Beloff in deze uitkomst een positief punt voor de validi

teit, nog versterkt door de significante correlatie van .48 tussen 

"peer-ratings" en "self-ratings". Van belang was ook dat de items met 

de hoogste lading waren: superioriteitsgevoel, wens tot domineren, 

sadisme, geïrriteerdheid, nauwgezetheid en koppigheid. Trekken zoals 

spaarzaamheid, reinheid en verzamelzucht droegen veel minder bij tot 

de variantie. Deze schaal bracht dus vooral naar voren een authori-

taire gezindheid d.w.z. de neiging om mensen te manipuleren; minder 

ging het om manipuleren van dingen (het bezitten, verzamelen). 

Ook de factoranalyse van Lazare et al. (1966) leverde dit beeld 

op. Deze auteurs vonden een factor die was samengesteld uit ordelijk

heid (lading: .74), sterk super-ego (lading: .62), koppigheid en 

doorzettingsvermogen (lading: .54). Ook in deze studie kwam naar vo

ren dat spaarzaamheid en reinheid kennelijk minder fundamenteel zijn 

voor het anale syndroom dan werd aangenomen. 

Bij de genoemde studies is steeds een blijvende bron van zorg 

de validiteit. Het mag dan ook als de grote verdienste van Kline 

(1967, 1968, 1969) worden aangemerkt dat hij dit probleem steeds cen

traal heeft gezet. Uitgangspunt voor hem was een 30 items tellende 
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schaal (АІЗ) die nauwkeurig werd onderworpen aan item-analyse, en werd 

gecontroleerd op acquiescence en social desirability. 

Kline voerde daarop drie construct validiteitsstudies uit, die ik 

hieronder beknopt weergeef: 

Validering 1. Deze werd opgezet met de 16 PF test van Cattell en de 

EPI van Eysenck (Varimaxrotatie). De АІЗ laadde (.52) op maar één fac

tor, door Kline genoemd de superego factor. De dimensies waren: 

Cattell's G (superego), lading: .65, С (ik-sterkte), lading: .47, Q3 

(zelf-controle), lading: .54, Q4 (id pressure), lading: -.28, Eysenck's 

EPI (leugenschaal), lading: .69. 

Kline zag dit eerste resultaat als een sterke bevestiging van de anale 

persoonlijkheid, omdat deze wordt beschouwd als een defensiemechanisme, 

gemedieerd door het superego, tegen de anaalerotiek en uitgevoerd door 

het ego. De АІЗ is, volgens hem, duidelijk onafhankelijk van de belang

rijke persoonlijkheidsvariabelen extraversie en neuroticisme. 

Validering 2. De АІЗ werd gefactoranalyseerd (Varimaxrotatie) met de 

MMPI en de analiteitsschalen van Beloff (1957) en Hazari (1957). De 

АІЗ laadde alleen op de tweede factor, genaamd obsessieve trekken, en 

niet op de eerste, genaamd algemene emotionaliteit en instabiliteit. 

Validering 3. factoranalyse (Varimaxrotatie) werd toegepast op АІЗ en 

Grygier's (1961) DPI. Analiteit laadde (.62) uitsluitend op de super

ego dimensie van de schaal. 

Op grond van deze resultaten -onafhankelijkheid van belangrijke 

persoonlijkheidsdimensies en samenhang met andere analiteitsschalen -, 

kwam Kline tot de conclusie dat zijn АІЗ een valide test is. 

Behalve over de constructvaliditeit verkreeg hij ook inzicht over 

de concurrente validiteit via beoordelingen van proefpersonen door 

derden. Betrouwbaarheidsonderzoek leverde een interne consistentie van 

.67 op. 

Hiermee hebben we de belangrijkste bijdragen behandeld, hoewel 

nog een hele reeks van auteurs zich met het aantonen van de anale 

structuur hebben bezig gehouden, te weten: Hazari (1957), Sandler en 

Hazari (1960), Finney (1963) en Pichot en Perse (1967). 

Verdere bespreking van dat onderzoek zal ik achterwege laten: 

het lijkt mij voorlopig voldoende de mening van Kline hier aan te ha-
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len dat "There is good evidence for the anal character'-, dit overigens 

in tegenstelling tot orale en andere psychosexuele syndromen. 

3.1.2. De etiologische hypothese. 

Na de structurele hypothese, waarbij het ontstaan van het anale 

syndroom op zich centraal staat, blijft nog over de vraag naar de 

etiologie daarvan. Worden, door bepaalde wijzen van opvoeding, inder

daad vormen van pre-genitale erotiek onderdrukt? Omdat Kline (1972) 

al een boeiend overzicht samenstelde rond het onderzoek van deze hy

pothese zal ik mij bepalen tot enkele van de belangrijkste bijdragen. 

Voorop staat het grondige werk van Whiting en Child (1953), die 

een interessante cross-culturele onderzoekopzet realiseerden. Zij 

gingen uit van de gedachte, dat de wijze waarop kinderen in hun 

vroegste jaren worden opgevoed, bepalend is voor de fundamentele 

persoonlijkheidsstructuur (basic personality structure) en daarmee 

een belangrijke invloed heeft op het cultuurpatroon. Zij vergeleken 

75 primitieve samenlevingen op het punt van zindelijkheidstraining 

en voedingsschemata. Het is overigens min of meer verrassend dat deze 

onderzoekers hun theorie veel sterker zagen opgaan voor de orale dan 

voor de anale dimensie. 

Hetzelfde, voor ons, teleurstellende resultaat is te zien bij een 

reeks andere studies rond de etiologische hypothese, of de opzet nu 

retrospectief is: Beloff (1957), of cross-cultureel: Kline (1969), of 

longitudinaal: Hetherington en Brackbill (1963), of met de Blacky 

Pictures: Adelson en Redmond (1958), 

De moeilijkheid bij de retrospectieve benadering is de gebrek

kige accuraatheid van het geheugen, zeker wanneer het gaat om vroege 

herinneringen. De cross-culturele studies kampen met de grote moeilijk

heid van het meten in twee verschillende culturen, terwijl in de longi

tudinale aanpak het meten van uitingen van kleine kinderen vaak onover

komelijk is. De Blacky Pictures vallen onder het hoofd van de projec

tieve technieken en het zijn juist deze die de laatste jaren bloot staan 

aan toenemende kritiek. 

Zeer bescheiden bevestiging komt, voor wat betreft de orale per

soonlijkheid, van Goldman-Eisler (1951) en voor wat betreft de anale 
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persoonlijkheid, van Kline (1968). In deze laatste studie werd de rela

tie onderzocht tussen obsessieve trekken enerzijds en anaal-erotiek an

derzijds. Twee analiteitsschalen nl. die van Beloff (1957) en van Kline 

(1967) - de АІЗ -, correleerden positief met de zgn. anaal-retentieve 

dimensie van de Blacky Pictures, een door Blum (1949) ontwikkelde pro

jectieve test, die ontworpen is voor het toetsen van psychoanalytische 

theorie. Het interessante van dit onderzoek is dat, middels de Blacky 

Pictures, niet zo zeer zindelijkheidstraining maar eerder pure anaal-

erotiek onderwerp van onderzoek is. Waarmee een nauwe aansluiting bij 

de oorspronkelijke Freudiaanse theorie tot stand kwam. 

Toch is het niet teveel gezegd dat de resultaten van het onderzoek, 

naar de etiologie van het anale syndroom, teleurstellend zijn. Het is 

weer Kline (1972) die desondanks een optimistisch geluid laat horen. 

Hij blijft geneigd de negatieve resultaten veeleer toe te schrijven aan 

falende onderzoeksmethoden en de zwakke methodologie van dit onderzoeks

veld dan aan zwakte van de Freudiaanse theorie en hij concludeert: 

"The aetiological hypothesis may not, however, be rejected until 

better techniques of investigation have been devised" (p. 94). 

3.2. Empirisch onderzoek rond de anaal-obsessieve gedragsstijl en 

tijdsattitude. 

De wijze waarop tijd zijn neerslag vindt in persoonlijkheidsva-

riabelen is veelvuldig onderwerp geweest van onderzoek. Hiervoor hoef 

ik maar te verwijzen naar de verschillende overzichtsartikelen, zoals 

die aan het begin van deze studie zijn genoemd. 

De relatie tussen analiteit en tijdsattitude echter is opval

lend weinig onderzocht en de interesse voor de empirische benadering 

van dit probleem dateert van 1969. Vanwege het belang van dit onder

zoek zal ik in deze paragraaf hierop uitgebreid ingaan. 

3.2.1. Constructie van enkele belangrijke trekken. 

Het eerste hier te bespreken onderzoek, dat van Calabresi en 

Cohen (1968), valt strikt genomen buiten het kader van deze paragraaf 
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omdat deze auteurs met geen woord reppen over het begrip analiteit. 

Het doel van hun onderzoek is toetsing van de veronderstelling dat fun

damentele persoonlijkheidskenmerken op de een of andere wijze worden 

weerspiegeld in iemands attitude tegenover tijd: een probleemstelling 

die in dit geval nergens in verband wordt gebracht met de psychoanaly

tische theorie. Omdat de resultaten echter nauw aansluiten bij ander 

onderzoek over de relatie tussen analiteit en tijd, is het van belang 

hier verder op in te gaan. 

De werkwijze was als volgt. Aan grote groepen psychiatrische pa

tiënten enerzijds en studenten anderzijds (totaal η = 508) werden twee 

typen vragenlijsten voorgelegd: het ene type bevatte algemene persoon-

lijkheidsitems, het andere bevatte specifieke tijdsattitude-items. Door 

middel van factoranalyse werden uit beide vragenlijsttypen elk vier 

factoren geconstrueerd. De vier trekken op algemeen persoonlijkheids-

niveau waren: 1. rusteloos onbehagen, 2. extraverte aanpassing, 3. ge

spannen afhankelijkheid, 4. opwinding zoekend. Belangrijker voor ons 

doel zijn de vier trekken op tijdsattitudeniveau. 

De eerste belangrijke tijdsattitudefactor (A) was tijdsangst: 

een betekenisvolle en grote factor van 16 items. In deze factor domi

neert de angst voor het verstrijken van de tijd en de behoefte de tijd 

onder controle te houden. De toekomst wordt gezien als bedreigend ter

wijl tegelijkertijd een gefrustreerd verlangen naar het verleden aanwe

zig is. Kenmerkend is ook: rigide planmatigheid, vrees voor verplich

tingen, onderwerping aan schema's en geroutinizeerde activiteiten en 

een afhankelijkheid van tijdmeetinstrumenten. Het is vooral deze fac

tor die sterk bleek te differentiëren tussen studenten en patiënten. 

Het hoeft geen betoog dat deze factor in ieder geval sterk doet denken 

aan datgene wat we nu weten over de anaal-obsessieve gedragsstijl. 

Ook de tweede factor (B) die werd aangeduid met de term tijdssub-

missiviteit wijst in deze richting. In deze factor overheerst een ex

treem plichtmatige, ordelijke en conformistische tijdsattitude. Afwe

zigheid van initiatief, vermijding van een te hoog of te laag tempo en 

nadruk of efficiency zijn typerend voor deze factor. Het is alsof tijd 

hier een controlerende authoriteit is, waaraan gehoorzaamd moet worden. 

De derde factor (C) werd genoemd: tijdspossessiviteit. Tijd is 

hierin een materieel goed dat men kan bezitten en sparen. 
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Tactor vier (D) werd genoemd: tijdsflexibiliteit:. Hierin komt tot ui

ting een accepterende en flexibele houding tegenover tijd. Tijdsdruk 

heeft dezelfde positieve kwaliteit als ontspanning en geen van beiden 

veroorzaken deze bestaansmodi tijdsangst of behoefte de tijd onder 

controle te brengen. 

Uit de correlatiestudie bleek dat tijdsangst en tijdspossessivi-

teit hoog correleerden en min of meer in eikaars verlengde liggen. 

Zoals werd verondersteld bleken sommige tijdsattitude-factoren signi

ficant te correleren met sommige algemene persoonlijkheidsfactoren: 

tijdsangst en tijdspossessivjteit correleerden met rusteloos onbehagen, 

terwijl anderzijds tijdsflexibiliteit vooral correleerde met extraverte 

aanpassing en hang naar opwinding. 

Het belang van Calabresi en Cohen's onderzoek is dat verschillende 

tijdsattitudedimensies konden worden onderkend, dimensies die een bij

drage betekenen aan het tijd en analiteitthema, en bovendien, dat tijds-

attitudetermen fundamentele trekken van de persoonlijkheid weerspiege

len. 

Tot slot wil ik in deze paragraaf nog wijzen op de betekenis van 

het onderzoek van Knapp. (Zie voor een bespreking van de gehele serie 

onderzoekingen van deze aufur: Winnubst, 1971). Vooral het onderzoek 

over de relatie tussen aesthetische voorkeur, prestatiemotivatie en 

tijdsattitude is hier van belang (Knapp, 1962). 

Hieruit bleek dat hoog prestatiegemotiveerden gekenmerkt worden 

door een gekwelde houding tegenover tijd, zij proberen de tijd onder 

controle te krijgen, maar zijn daardoor in feite 'time-servants''. Dit 

in tegenstelling tot de "time-masters", personen met een lage presta

tiemotivatie, maar tevens gekenmerkt door een olympische onverstoor

baarheid tegenover tijd. 

Het lijkt mij dat de 'time-servant" gezocht moet worden onder het 

anale persoonlijkheidstype. Knapp legt echter geen verband tussen 

zijn typologie en de psychoanalytische theorie. Wel is het opvallend 

dat zijn vragenlijst sterke verwantschap vertoont met die van Pettit 

(zie over deze auteur de volgende paragraaf). 
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3.2.2. Analiteit en tijdsattítude. 

Het belangrijkste onderzoek in het kader van dit artikel is onge

twijfeld dat van Pettit (1969). Deze onderzoeker stelde zich expliciet 

tot doel de veronderstelde relatie tussen anale persoonlijkheid en 

(егп specifieke) tijdsattitude te toetsen. In theoretisch opzicht gaat 

hij uit van Freud's analiteitstheorie en van de verbijzondering daar

van in de richting van het tijdsattitude-concept zoals gegeven door 

Abraham, Ferenczi en Jones. 

Hij neemt daarbij eveneens aan dat er een negatief verband moet 

zijn tussen anale karaktertrekken en spontaan gedrag: mensen met een 

anale persoonlijkheidsstructuur zullen steeds orde willen scheppen in 

hun ervaringen, zodat deze steeds georganiseerd en precies omlijnd 

zullen zijn. Zij zullen een afkeer hebben van het difuse en ongediffe

rentieerde. Tijd kan zo worden "...more figure than ground..." Omdat 

zij hun ervaringen voortdurend zullen willen structureren en contro

leren kan worden aangenomen, dat de anale persoonlijkheid spontane 

gebeurtenissen en verrassingen zal afkeuren. 

Doel van het onderzoek was te toetsen of er: 

a. een positief verband is tussen anale persoonlijkheidsstructuren en 

een zorgelijke, precieuze en obstinate houding tegenover tijd; 

b. een negatief verband is tussen anale persoonlijkheidsstructuren en 

spontaneïteit. 

Bij deze opzet werd gebruik gemaakt van een viertal schalen: 

de "Time Scale" (van Pettit), de "Composite Anality Scale" (Schlesin

ger, 1963), de "Grygier Anality Scale" en tenslotte de ''Grygier Spon

taneity Scale" (beide laatste schalen: Grygier, 1956). De Tijdschaal 

bleek zeer significant te correleren met respectievelijk de Composite 

Anality Scale (.643) en de Grygier Anality Scale (.507). Voorts corre

leerde de Tijdschaal negatief met de Grygier Spontaneity Scale (-.316). 

De beide analiteitsschalen correleerden, zoals was te verwachten, zeer 

sterk (.570). Niet helemaal duidelijk was het waarom de Grygier Spon

taneity Scale wel sterk negatief correleerde met de Grygier Anality 

Scale, maar nauwelijks enige samenhang vertoonde met de andere anali-

teitsschaal: de Composite Anality Scale. 
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De resultaten van Pettit werden door hem nog gezien als een onder

steuning van zijn hypothesen, hoewel deze onderzoeker zelf toch enige 

bezwaren ziet die tegen het onderzoek zouden kunnen worden ingebracht. 

Een eerste bezwaar zou kunnen zijn Jat de gebruikte schalen een sterk 

"social desirability"-karakter zouden kunnen hebben. Hoewel Pettit en

kele argumenten aanvoert die een dergelijke storende invloed niet waar

schijnlijk maken, geeft hij toch toe dat een nadere controle wenselijk 

zou zijn (het in de volgende paragraaf te bespreken onderzoek van 

Gorman en Katz, 1971, komt aan deze controle wél tegemoet). 

Een ander mogelijk bezwaar is dat de relatie tussen analiteit en 

tijdsattitude opgevat kan worden als gemediëerd door de cultuur, in 

welk geval analiteit niet langer wordt gezien als een reactie-formatie 

tegenover vroege anale impulsen. De mening van Pettit is dat beide 

factoren hun rol spelen en dat zowel longitudinale als experimentele 

onderzoekingen nodig zijn om hieruit te komen. Het is immers zo dat 

de psychoanalytische zienswijze - aldus Pettit - inzichtelijk maakt 

hoe culturele waarden, al tijdens de zindelijkheidstraining, aan het 

kind worden doorgegeven, én hoe dit gebeurt via een proces van sym

boolvorming. Pettit neigt dus eigenlijk toch wel naar deze laatste, 

psychoanalytische zienswijze. In ieder geval betekende zijn onderzoek 

in verschillende opzichten een belangrijke stap vooruit. 

3.2.3. Analiteit, obsessief-compulsieve stijl of rigiditeit? 

De betekenis van het onderzoek van Gorman en Katz (1971) ligt 

enerzijds in het feit dat een gedeeltelijke replicatie van Pettit's 

onderzoek werd gerealiseerd en anderzijds dat Calabresi en Cohen's 

belangrijke specificatie van het tijdsattitudeconcept hierbij een be

langrijke plaats innam. Uitgangspunt voor Gorman en Katz was hun 

kritiek op het onderzoek van Pettit: 

a. Anale karaktertrekken en de daarbij aansluitende tijdsatti

tuden zijn onderdeel van het dominerende westerse waardenpatroon. 

Om die redenen zou "social desirability" wel eens een cruciale inter-

mediërende variabele kunnen zijn bij de relatie analiteit en tijdsat

titude. 
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b. Calabresi en Cohen (1968) toonden aan dat minstens vier ortho

gonale tijdsattitudefactoren kunnen worden onderscheiden: tijdsangst, 

tijdssubmissiviteit, tijdspossessiviteit en tijdsflexibiliteit. De 

vraag is dan belangrijk welke factor, of combinatie van factoren, ge

relateerd zijn aan het analiteitsconcept. 

c. Tenslotte stellen zij zich de vraag of de relatie tussen tijd 

en analiteit niet beter kan worden gesubsummeerd onder de algemenere 

theoretische constructen: "rigiditeit", "ik-sterkte" of "obsessief-

compulsieve stijl". Zij verwijzen daarbij naar het onderzoek van Kline 

(1969), waaruit de overeenkomst bleek tussen anale en dwangneurotische 

trekken. 

De replicatie werd als volgt opgezet: 110 studenten (54 mannelij

ke, 56 vrouwelijke) werden benaderd met de volgende vragenlijsten. 

1. De tijdsattitudeschaal van Calabresi en Cohen. 

2. De tijdschaal van Pettit. 

3. De Composite Anality Scale (ook gebruikt door Pettit). 

4. De Marlowe-Crowne Social Desirability Scale. 

5. De Gough-Sanford Rigidity Scale. 

Tussen de schalen werd de product-moment correlatie berekend, waarna 

een factor-analyse (principale komponenten) werd uitgevoerd. Het re

sultaat was een enkele factor: behalve de "social-desirability"-

schaal laadden alle schalen significant op de factor. Gorman en Katz 

noemen de factor: "obsessief-compulsieve stijl" en concludeerden uit 

het resultaat bovendien, dat er alle reden toe is analiteit op te vat

ten als thuishorende onder het construct rigiditeit. "Social desirabili

ty" bleek voorts geen effect te hebben op de onderzochte relatie. Wel 

bleek een sterke samenhang te kunnen worden aangetoond, in overeenstem

ming met de resultaten van Pettit, tussen analiteit en enkele vormen 

van tijdsattitude. 

Vooral de tijdssubmissiviteit-subschaal leverde enkele zeer signi

ficante uitslagen op nl. met de tijdschaal van Pettit: .48, met de 

Composite Anality Scale: .41 en met de rigiditeitsschaal: .52. Dit 

brengt Gorman en Katz tot de conclusie dat de relatie tussen analiteit 

en tijdsattitude vooral betrekking heeft op de reactie-formatie tegen

over het expulsieve stadium, in welk stadium de wens tot onbeperkte 

uitstoting en manipulatie van uitwerpselen wordt omgezet in tegen-
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gesteld gedrag waarin conformisme aan sociaal gewenste gedragingen 

voorop staat. Dit resultaat wordt onderstreept door het ontbreken van 

enig verband tussen de retentieve wens tijd te sparen (tijdspossessivi-

teit-subschaal) en anaal-retentieve karaktertrekken (Composite Anality 

Scale). 

Α. Kritische kanttekeningen. 

Een van de meest omstreden kanten van de psychoanalytische per

soonlijkheidstheorie is zonder twijfel haar genetisch-causaal verkla

ringsschema. Tegelijkertijd is het zo dat de psychoanalyse op dit punt 

vaak onjuist is begrepen, zoals blijkt uit de reactie van Axelrad (1962) 

op de badinerende kritiek van Orlansky (1949). Axelrad betoogt dat van 

de Freudianen niet zonder meer mag worden gezegd dat zij alle latere, 

volwassen structuren willen afleiden uit de vroegste kinderjaren. Wel

iswaar is het Freudiaanse standpunt in essentie biologisch en hecht 

het uit dien hoofde grote betekenis aan de vroegste driftomvormings

processen, maar daarnaast is in deze theorie ook steeds gewezen op de 

betekenis van latentieperiode en oedipaal conflict. Naar aanleiding 

van Orlansky's verwijt dat de psychoanalyse de causale factoren steeds 

in de vroegste kinderjaren zoekt, zegt Axelrad: 

"...Freud's major contribution was in showing that human behavior 

could be explained by events which were considerable later than 

infancy, which were on one level rooted in the biological nature of 

man, on another level in the organized institutional patterns of life, 

and on another in the region of interpersonal and extra-institutional 

relations" (p. 126). Het antwoord van Axelrad op Orlansky's studie 

is zorgvuldig en maakt duidelijk dat de psychoanalyse nogal eens 

verkeerd wordt geïnterpreteerd. 

De aandacht voor de biologische gegevenheid van de primaire 

driftstructuur lijkt mij een sterk punt in het voordeel van de Freu

dianen. Zoals bekend is, hebben vooral een aantal neo-Freudianen zich 

moeite gegeven de oorspronkelijke Freudiaanse theorie te kritiseren. 

Volgens o.a. Horney (1937) en Fromm (1947, 1956) is de invloed van so

ciale en economische determinanten veel groter dan de orthodox-Freu^ 

dianen veronderstelden. Volgens Fromm is de socio-economische structuur 
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van de kapitalistische maatschappij verantwoordelijk voor een specifiek 

persoonlijkheidstype: de authoritaire (is: anale) persoonlijkheid, ken

merkend zouden daarvoor zijn: conformisme, behoefte aan orde en regel

maat, z m voor discipline, sterk plichtsgevoel, behoefte aan competitie 

en tenslotte de instelling dat tijd geld is. 

De moeilijkheid bij de beide posities die nu zijn beschreven is 

niet hun gebrek aan gelijk, maar eerder hun beider onvolledigheid. Het 

orthodox-Freudiaanse uitgangspunt is zowel biologisch als situationeel. 

De neo-Freudianen beklemtonen de socio-economische determinatie en 

gaan hierin veel verder dan de orthodoxen. Het probleem is dat de neo's 

tegelijkertijd de biologische basis van de driftstructuren en vooral 

ook de transmissie mechanismen vrijwel elimineren. De kritiek van 

Brown (1959) op deze laatste onverantwoorde daad, deel ik dan ook vol

komen. Ons uitgangspunt bij de benadering van de anale persoonlijkheid, 

is, en die mening sluit aan bij Klme (1972), dat een toetsende onder-

zoeksgerichte houding noodzakelijk is. Het begrip anale persoonlijk

heid heeft, vooral in de "culture and personality' literatuur nogal 

eens geleid tot niet geheel verantwoorde bespiegelingen over het 

"national character' . 

Zo trachtte Berkley-Hill (1921) het karakter van Hindoe's te ver

klaren uit verdrongen anaal-erotiek, terwijl Gorer (1943) en Spitzer 

(1947) aan de hand van de analiteitstheone de Japanse cultuur tracht

ten te verduidelijken. Kerlinger (1953) rekende terecht af met deze 

impressionistische en gevaarlijk stereotyperende bespiegelingen. 

Een onderzoeksattitude is bij dit thema temeer gewenst omdat ook 

de oorspronkelijke theoretici hun gegevens nogal gemakkelijk betrokken 

uit slechts enkele klinische "cases". De enige garantie voor de juist

heid van de oorspronkelijke waarnemingen is het feit dat zij afkomstig 

waren van, in de psychoanalyse, getrainde psychiaters. Het is duidelijk 

dat dit op zich weinig garantie tot objectiviteit biedt, zeker niet 

gezien vanuit huidige onderzoekscnteria. 

Het anale syndroom heeft, in de loop van zijn geschiedenis, te

recht een aanzienlijke ontwikkeling doorgemaakt. De beroemde Freudi

aanse trits is, in huidige factoranalytische studies, uitgebreid tot 

tientallen eigenschappen, gegroepeerd in soms wel een dozijn dimensies, 
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Dit onderzoek toonde de juistheid van een Freudiaanse intuïtie aan: 

het is gerechtvaardigd te spreken van een "anaal persoonlijkheidssyn-

droom", althans een persoonlijkheidssyndroom waarin orde, reinheid en 

koppigheid domineren. Of de term "anaal" helemaal op zijn plaats is, 

is tegelijkertijd discutabel. Onderzoek naar de etiologische hypothese 

had tot nu toe weinig succes en sommige auteurs pleitten ervoor de 

term anaal te elimineren en te spreken van een "rigide persoonlijkheid", 

Zelf kiezen wij een tussenweg door de term 'anaal-obsessieve gedrags

stijl" te hanteren. 

Het onderzoek naar de relatie tussen tijdsattitude en de anali-

teitstheorie houdt mijns inziens mogelijkheden in. De eerste aan

zetten die zijn beschreven, zijn de moeite waard in verder onderzoek 

te worden uitgewerkt. 

Het is in beginsel niet onwaarschijnlijk dat de "anaal-obsessie

ve stijl" in een bepaalde tijdsattitude tot uitdrukking wordt gebracht. 

Met dit alles is het noodzakelijk de onduidelijkheden in de 

Freudiaanse theorie nauwkeurig in het oog te houden. Voorlopig zijn 

er beperkingen genoeg. Zo wees Ter Horst (1972) er op dat in de psycho

analytische theorie onduidelijk blijft welke de condities zijn die 

leiden tot óf sublimatie óf reactie-formatie. 

Hij stelt vast: "Zo kan bijv. de eigenschap 'spaarzaamheid' zowel 

opgevat worden als een sublimatie van anale retentie, maar evengoed 

zou 'spaarzaamheid' een reactie-formatie kunnen zijn tegen anale ex-

pulsie-tendensen". (p. 36), 

Dit soort overwegingen in aanmerking genomen is bescheidenheid in de 

verwachtingen op zijn plaats: nieuw verworven factoranalytische bij

dragen tot de analiteitstheorie verhullen de dikwijls gebrekkige theo

retische onderbouwing niet. 
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Hoofdstuk IV 

Conceptuele en theoretische integratie 

1 . Inleiding 

Een van de meest opvallende trekken van de tijdpsychologie is ver

snippering, gebrek aan integratie. Dit gebrek aan systematisering is 

zichtbaar zowel in theorievorming als in onderzoek en wordt pijnlijk 

voelbaar naarmate de studies zich ophopen. Uit de drie overzichten 

die ik tot nu toe samenstelde blijkt deze cumulatie overduidelijk; 

vooral geldt dit voor de thema's tijdsperspektief en uitgestelde be

hoeftebevrediging. Het derde thema, tijdsanaliteit, is van recenter 

datum, hoewel het algemene, niet op tijd toegespitste, analiteitsthema, 

weer wel veel in onderzoek is betrokken. 

Systematisering, ordening, overzicht, stonden in de hoofdstukken 

I tot en met III centraal, maar tot onderlinge vergelijking van de 

concepten kwam het nog niet. Een vergelijkende studie is het hoofddoel 

van dit hoofdstuk: de mogelijkheid lijkt nu aanwezig de overzichten 

naast elkaar te plaatsen en te vergelijken om zo vast te stellen in 

welk opzicht de concepten overeenkomen of verschillen. 

Op die wijze kan ook duidelijk worden hoe een reeks theoretische 

oriëntaties, ondanks essentiële verschillen in uitgangspunten, aan 

elkaar verwante variabelen hebben opgeleverd. Uitdrukkelijk werd daar

bij, door mij, niet geprobeerd psychoanalyse, veldtheorie en sociale 

leertheorie te vormen tot één enkele overkoepelende benadering; iedere 

benadering vertoont verdiensten en tekortkomingen en het lijkt mij 

wenselijk de verschillende benaderingen naast elkaar te laten voort

bestaan. 

In dit hoofdstuk komen in het kort ook nog enkele tijdsvariabelen 

aan de orde, die tot nu toe nog niet door mij werden behandeld; tijds

competentie c.q. hier-en-nu oriëntatie en tijdsconceptualisering. Daar

naast ga ik in op klinisch-psychologische, cultureel anthropologische 

en sociologische aspecten van tijd. Tenslotte wordt aandacht besteed 

aan enkele algemene problemen in de tijdpsychologie problemen waar-
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van het antwoord konsekwenties heeft voor de verdere uitwerking van de 

tijdspsychologie. 

2. Theoriesynthese 

2.1. Tijd in de psychologie: een beknopt overzicht 

Psychologen van vroegere generaties werden, wanneer het ging over 

tijd, vooral gefascineerd door de discrepantie tussen objectieve en 

subjectieve tijd. Wanneer proefpersonen gevraagd werd bepaalde tijds

intervallen te schatten bleken sommige de werkelijke tijd te overschat

ten, andere bleken deze te onderschatten. De vraag naar het waarom hier

van vormde het hoofdmotief van de tijdspsychologie tot in de vijftiger 

jaren. Bij het bestuderen van enkele overzichtartikelen uit die tijd 

(Gilliland, et al, 1946, Woodrow, 1951) valt op dat de aandacht hoofd

zakelijk gericht was op de thema's: time perception, time estimation, 

time judgement. Uit dezelfde tijd dateren enkele andere belangrijke 

studies over tijd, nl. uit de psychoanalytische richting: Bonaparte 

(1941), uit de veldtheoretische richting: Frank (1939), uit de fenome

nologische richting: Minkowski (1933) en ook Piaget heeft dan zijn on

derzoek naar de ontwikkeling van de tijdszin bij kinderen (Piaget, 1946) 

al verricht. 

Opvallend is het overwicht van de psychofysische oriëntatie: de 

bijdragen uit andere richtingen namen niet meer dan een marginale po

sitie in. Kenmerkend is ook het volkomen ongeïntegreerd blijven van 

de genoemde stromingen. Minkowski, Lewin, Piaget bleken eikaars werk 

nauwelijks of niet te kennen en de psychofysici negeerden deze eerste 

pogingen uit andere richtingen hooghartig. Zo schrijft Gilliland (1946) 

na enkele van deze nieuwlichters te hebben aangehaald: "Just what is 

meant by such explanations and how convincing they are, is left to the 

reader" (p. 171). 

Het superioriteitsgevoel van de psychofysici moet zonder twijfel 

worden toegeschreven aan hun exactheid en zij konden nauwkeurig zijn 

omdat zij zich beperkten tot de schatting van zeer korte tijdsinterval

len; deze varieerden van enkele seconden tot enkele minuten. Rond 1950 
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waagde zich nog vrijwel niemand aan onderzoek over de schatting van 

langere tijdsperioden, zoals die waarin uren, dagen, weken uitgangspunt 

zijn. De problemen van die periode waren: maakt het verschil uit wan

neer iemand van tevoren weet dat hij gaat schatten? Maakt het verschil 

uit of iemand de duur van een interval in reëele seconden of zo maar, 

zonder ankerpunt, reproduceert? Hoe is de tijdsperceptie bij de lagere 

diersoorten? Rond deze problemen ontstond een, voor die tijd, aanzien

lijke hoeveelheid onderzoek en men kreeg zo enig inzicht in de variabe

len die een rol spelen bij de tijdsperceptie. De volgende faktoren wor

den geacht van betekenis te zijn: 

- fysiologische processen zoals ademhaling, vermoeidheid, spijs

vertering 

- inspanning 

- lichaamstemperatuur 

- "satiation" 

- ziekte en intoxicatie b.v. door drugs of alcohol 

- stofwisseling 

Over de relatie tussen persoonlijkheid en tijdschatting was nog 

niets bekend; zelfs de vraag of sexe er iets toe doet was nog niet be

vredigend beantwoord. Groter was de aandacht voor dierproeven. Uit de 

rhytmiciteit van allerlei dierlijke reacties en uit het dierlijk ver

mogen tijd te overbruggen werd een hypothetische tijdszin afgeleid. 

Zonder te willen ingaan op de diskussies rond dit thema, wil ik er op 

wijzen dat in deze tijd de grondslag werd gelegd voor de theoriën over 

biologische klokken (men veronderstelde de aanwezigheid van klokmecha-

nismen in het organisme). 

Een belangrijke vraag in die tijd, een vraag al gesteld door 

William James, was die naar het verschil tussen volle en lege tijd 

d.w.z.: welke is de invloed van psychische of fysieke activiteiten op 

de schijnbare duur van tijd? Een bekend voorbeeld verduidelijkt dit 

als volgt: tijd gevuld met prettige gebeurtenissen gaat snel voorbij, 

tijd doorgebracht in de wachtkamer van de tandarts gaat langzaam voor

bij. Retrospektief blijkt echter de prettige tijd als langer durend 

te worden geschat terwijl de onprettige tijd als korter durend wordt 

geschat. Overigens is de oplossing van deze vraag nog ten volle aktueel 
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Tussen 1950 en I960 voltrok zich lanzaam een verschuiving in de 

tijdspsychologie. Een verschuiving die, in een overzichtartikel, vooral 

werd geconstateerd door Wallace en Rabin (1960). Zij stelden vast dat 

de geïsoleerde studie van tijdsperceptie meer werd verlaten en dat de 

aandacht verschoof, enerzijds naar de relatie tussen tijdsperceptie en 

persoonlijkheidsvariabelen, anderzijds naar nieuwe meer algemene aspec

ten van de tijdservaring. Deze verschuiving verliep, volgens hen, van 

moleculair naar molair en de nieuwe termen tijdsperspektief en tijds

oriëntatie vallen zeker onder dit laatste begrip. 

Wallace en Rabin onderkenden verschillende stromingen: 

a. de psychoanalyse: analiteit en uitgestelde behoeftebevrediging. 

b. Piaget: tijdsconceptualisering. 

c. Lewin: tijdsperspektief 

d. de klassieke tijdsschattingsliteratuur. 

De auteurs laten er geen twijfel over bestaan dat zij de grotere 

aandacht voor molaire, langere tijdsperioden belangrijk vinden. Zij 

zijn niet erg onder de indruk van de resultaten van het tijdsschat-

tingsonderzoek tot dan toe en roepen op tot integratie van moleculaire 

en molaire benaderingen. 

De tijdsperceptiethematiek is, ondanks deze oproep tot integra

tie, steeds meer uit het centrum van de aandacht weggeschoven. Adams 

(1964) spreekt over tijdsperceptie als een "..venerable, tired topic 

in psychology that interests very few investigators any more...". 

Ondanks deze toegenomen scepsis is het thema nog springlevend zoals 

blijkt uit het werk van enkele onderzoekers: Michon (1967), Ornstein 

(1969), Vroon (1972). Er kan feitelijk gesproken worden van een hernieuw

de aandacht sinds 1965 voor dit veld van onderzoek. 

Wel is bij deze nieuwe trend een verschuiving zichtbaar. Het zoe

ken naar innerlijke fysiologische rhytmes - in feite het zoeken naar 

een biologische klok - om van daaruit de tijdszin te verklaren, komt 

steeds meer op de tweede plaats. In de volle aandacht staat nu de cog

nitieve aanpak vanuit de informatietheorie. Hierbij wordt tijd niet 

langer opgevat als aspect van het universum, neergelegd in fysiologi

sche processen maar als een mentale constructie gekoppeld aan concrete 

139 



gebeurtenissen. Ornstein (1969) noemt dit de "short-term storage theory" 

waarbij aangenomen wordt dat de beleving van tijdsduur afhankelijk is 

van de hoeveelheid informatie die is opgeslagen in het bewustzijn. 

Naast de fluctuerende interesse voor de psychofysische benadering 

van tijd, wordt een andere tendens zichtbaar. Dat is het ontstaan van 

afzonderlijke besprekingen van steeds één molaire variabele. Een goed 

voorbeeld is het uitgebreide overzichtsartikel van Mönks (1967). Uit 

dit artikel blijkt welke belangrijke rol de tijdsperspektiefvariabele 

in de diverse takken van de psychologie op dat moment al speelde. 

Mönks behandelt het tijdsperspektief zoals dat wordt gehanteerd in de 

persoonlijkheidsleer, de ontwikkelingspsychologie, de klinische psycho

logie en de cultuurpsychologie. 

Op dit moment kan worden vastgesteld dat rond een aantal molaire 

tijdsconcepten een aanzienlijke hoeveelheid onderzoek tot stand is ge

komen. Dit is met name het geval rond de variabelen: tijdsperspektief, 

uitgestelde behoeftebevrediging, tijdsconceptualisering, tijdsanaliteit 

en tijdscompetentie. Omdat deze variabelen in deze studie al uitgebreid 

aan de orde zijn gekomen of nog komen ga ik in dit overzicht over "tijd 

in de psychologie" er niet verder op in. 

Tot slot wil ik er nog op wijzen dat er tendensen zichtbaar wor

den waarin een multidisciplinaire aanpak van het tijdsprobleem voorop 

staat. Omvangrijke verslagen van deze pogingen zijn van Fraser (1966), 

Fischer (1967) en Fraser, Naher en Müller (1972). 

Deze nieuwe veelzijdige aanpak heeft m.i. voorlopig nog te kampen 

met vele problemen. Het bijeenbrengen van studies van biologen, wiskun

digen, fysici, chemici, filosofen, medici, letterkundigen, sociologen 

en psychologen garandeert nog geen samenwerking tussen discipline's. 

De bijdragen in genoemde verzamelbundels hebben een wat willekeurig, 

fragmentarisch en vooral ongeïntegreerd karakter. Omdat de bijdrage 

vanuit de gedragswetenschappen gering en van weinig betekenis is, zal 

ik aan deze "multidisciplinaire" benadering geen verdere aandacht schen

ken. 

In deze paragraaf is het accent komen te liggen op de geschiedenis 

van de tijdspsychologie; in het nu volgende gedeelte komt in een aan

tal paragrafen de huidige stand van zaken rond een aantal molaire tijds

variabelen naar voren. 
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2.2. De grondstruktuur van het gedrag: tijdsperspektief 

Tijdsperspektief is een term die in de psychologie wordt gehanteerd 

wanneer men wil aangeven dat naast het heden, ook verleden en toekomst 

een rol spelen in menselijke gedragingen. De grondintuïtie van de ini

tiators van het begrip - Lewin (1942) en Frank (1939) - wilden aange

ven dat gedrag niet óf uit het verleden, óf uit het heden, óf uit de 

toekomst mag worden verklaard, maar dat er veeleer sprake is van een 

complexe interactie tussen deze drie tijdsdimensies. Menselijk gedrag 

speelt zich steeds af in de tijd; gedrag heeft steeds plaatsgevonden, 

vindt plaats, of zal plaatsvinden. Essentieel in Lewin's veldtheorie 

is dat deze drie modaliteiten samenvloeien tot een totaal tijdspers

pektief; Lewin's begrip life-space kan pas goed worden verstaan tegen 

deze achtergrond. 

De door Frank en Lewin bepleitte noodzaak om steeds het totale 

tijdsperspektief in de analyse van gedrag te betrekken komt voort uit 

de, eveneens door hen onderstreepte, tendens van mensen een verschil

lende nadruk te leggen op elk van de tijdsdimensies. Het kenmerkende 

van menselijk gedrag is de mogelijkheid verleden, heden en toe

komst naar eigen voorkeur al of niet actueel te maken. In het alledaag

se gedrag zwenkt het bewustzijn heen en weer tussen de drie tijdsseg

menten; op sommige momenten staat het zich herinneren van een gebeur

tenis centraal, een moment later wordt die herinnering gehanteerd voor 

een opnieuw beleven van de voorbije situatie of wordt deze ingepast 

in de nieuwe gedragssekwentie. Hoewel verleden, heden en toekomst si

multaan hun invloed doen gelden, kan toch van moment tot moment het 

accent op verschillende modaliteiten komen te liggen. Ook bestaat de 

mogelijkheid dat inhouden verdrongen worden en niet meer beschikbaar 

zijn in het bewustzijn. 

Toch moet worden opgemerkt dat de term tijdsperspektief niet zo 

zeer slaat op de zo juist beschreven voortdurende fluctatie van de 

aandacht en van het bewustzijn, maar meer op de algemene tendensen die 

zich daarin manifesteren. Het is een term waarmee wordt aangeduid dat 

één van de drie tijdssegmenten in het algemeen predomineert d.w.z. in 

het gedrag van een individu een grotere rol speelt. Wanneer iemand zich 
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in het algemeen, dus in vele situaties, bezig houdt met de toekomst, 

wanneer dus het maken van plannen, het voortdurend anticiperen, een 

relatief sterke nadruk krijgt, wordt gesproken van een tijdsperspek-

tief gekenmerkt door een sterke toekomstpredominantie. Op die wijze 

kunnen personen door een van de tijdssegmenten worden gepredomineerd: 

er zijn "anticipeerders", "herinneraars" en "belevers". De herinneraars 

grijpen iedere aanleiding aan om terug te keren naar het verleden, dik

wijls met een van heimwee vervulde instelling. De belevers leggen de 

klemtoon op het zo volledig mogelijk ervaren van het aktuele gebeuren. 

Het tijdsbewustzijn van mensen wordt in een belangrijke mate 

door hen gemarkeerd aan de hand van belangrijke gebeurtenissen. Niet 

kalender en klok zijn essentieel in het tijdsbewustzijn, het zijn niet 

meer dan hulpmiddelen; meer zijn dat de hoogtepunten en dieptepunten 

in het leven. Voor een persoon kan een drie jaar tevoren afgesloten 

huwelijk een gelukkige of een pijnlijke gebeurtenis betekenen. Een 

dergelijke gebeurtenis is medeconstituerend voor het tijdsperspektief. 

Wanneer iemands verleden voornamelijk bestaat uit traumatiserende ge

beurtenissen dan is er alle aanleiding voor hem zich af te wenden van 

dat verleden. Tegelijkertijd is de pijnlijke gebeurtenis ieder moment 

zo voelbaar en verstorend dat men terecht kan zeggen dat een dergelijk 

persoon, zij het in negatieve zin, wordt gepredomineerd door het ver

leden. Ook de toekomst kan traumatiserend zijn, zoals tot uitdrukking 

komt in het begrip anticipatieneurose, afkomstig van de psychiater 

Meerloo (1970). 

De gebeurtenissen die bepalend zijn voor het tijdsperspektief zijn 

soms sterk emotioneel beladen, zij worden of verdrongen of geaccentu

eerd: in ieder geval staan personen er meestal niet onverschillig te

genover. Hiermee is de relatie gelegd met de persoonlijke preferenties 

of waarden: tijdsperspektief is per definitie hiermee verbonden. Het 

tijdsperspektief kan min of meer over alle waardegebieden worden uit

gespreid. Een persoon kan in zijn leven bv. een bijzondere waarde hech

ten aan het leggen en onderhouden van langdurige, hechte vriendschappen. 

Voor het begrijpen van iemands gedrag is het in dit geval essentieel 

te weten door welk tijdssegment deze waarde wordt gepredomineerd. Vriend

schappen hadden gemaakt kunnen worden, ze kunnen nu worden gemaakt, 

of men kan zich voornemen ze te zullen maken. 
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Naast een waardenaspekt wordt het tijdsperspektief gekenmerkt door 

een aantal strukturele kenmerken, hoewel beide aspekten niet geheel 

los van elkaar staan. Wanneer een individu een van de tijdssegmenten 

b.v. de toekomst relatief veel accent geeft, dan heeft dat zeer waar

schijnlijk gevolgen voor de hele struktuur van het tijdsperspektief. 

Zo zal het tijdsperspektief in dat geval op de toekomstdimensie veel 

samenhang vertonen (coherentie), relatief veel gebeurtenissen tellen 

(densiteit) en zich relatief ver in de tijd uitstrekken (extensie). 

Het tijdsperspektief is in meerdere opzichten een dynamisch gedragsas

pect. Eerstens fluctueert het en ontwikkelt het zich in verschillende 

fasen. Het kind heeft, in vergelijking met volwassenen een door het 

onmiddellijk gebeuren gepredomineerd tijdsperspektief met, daaraan in

herent, nog weinig struktuurkenmerken. Daarna voltrekt zich een pro

gressieve ontwikkeling die zich stabiliseert. Bij het naderen van een 

hoge leeftijd krimpt het tijdsperspektief weer enigszins in en wordt 

een duidelijke verledenpredominantie zichtbaar. Deelname van de volwas

sene aan het vigerende waardenpatroon houdt in: het aktief opzetten 

van een toekomstperspektief zonder blokkaden vanuit het verleden en 

met de bereidheid af te zien van veel genotvolle zaken in het heden. 

Het is van belang er op te wijzen dat het oorspronkelijke integra

le tijdsperspektiefbegrip betrekkelijk zelden in onderzoek is uitgewerkt: 

alleen wanneer men geïnteresseerd is in het predominantieaspect van 

het tijdsperspektief wordt het nog gehanteerd. Daarnaast is een enger 

begrip ontstaan, of beter een duo van begrippen, te weten: verleden-

perspektief en toekomstperspektief. Vooral deze laatste uitwerking heeft, 

mede door de invloed van Lewin, veruit de meeste nadruk gekregen in 

het onderzoek. 

2.3. Motivationele preferenties: uitgestelde behoeftebevrediging 

Uitgestelde behoeftebevrediging is in essentie een motivationeel 

concept; steeds houdt het concept een keuze in waarbij de ene streving 

wordt nagelaten ten gunste van een andere, meer waardevolle. In de 

oorspronkelijke Freudiaanse opvatting is de term impulsonderdrukking 

vrijwel synoniem met uitgestelde bevrediging. De term heeft te maken 

143 



met beheersing, beperking, ontzegging. De grondgedachte is dat, met 

het volwassen worden, de contrôle over het eigen gedrag toeneemt waar

bij vooral het geweten een rol speelt. De impulsiviteitscontrole is 

maatschappelijk genormeerd en in het superego geïncorporeerd. 

De temporele momenten van de uitgestelde behoeftebevrediging zijn 

heden en toekomst. De gedragskeuze speelt zich af op een punt tussen 

deze beide momenten. Dit is dan steeds de keuze gezien vanuit het mo

mentane veld. Daarnaast is het mogelijk deze keuze ook te betrekken 

op te herinneren of te anticiperen velden: men kan zich uitstelgedrag-

keuzen herinneren of men kan op toekomstige keuzen anticiperen. 

Bij de analyse van de uitgestelde behoeftebevrediging blijkt spe

cificatie noodzakelijk. Hoewel de term meestal is gebruikt in de mate

riële sfeer (de candies uit de Mischel-experimenten), is het toch van 

belang in te zien dat daarnaast een sociale, een religieuze en een es

thetische sfeer bestaat. Uitstelgedrag dient per waardegebied opnieuw 

te worden bezien; juist omdat de keuze - welke een essentieel element 

is van dit concept - gaat tussen de verschillende waardegebieden. 

Zo kan voor een aantal mensen de keuze vóór een carrière, gaan ten kos

te van sexuele of religieuze waarden. Studeren of boeken schrijven kan 

inhouden: het opschorten van sociale interactie. Grote verworvenheden, 

zo zegt Freud, zijn altijd het produkt van ontzeggingen en van keuzen; 

altijd wordt er een prijs betaald. Natuurlijk is het mogelijk zich een 

ander menstype voor te stellen: het menstype dat zoveel mogelijk tracht 

alle waarden te realiseren of, anders gezegd: de keuzen niet zo te laten 

uitvallen dat een of meer waardegebieden worden geëlimineerd. 

Gedragscontrôle en motivationele keuzen zijn in hoge mate aan

geleerd: dat is de mening van de aanhangers van de sociale leertheorie. 

Hiermee is een belangrijk accentverschil tot stand gekomen in de hele 

benadering van de uitgestelde behoeftebevrediging. Freud, en met hem 

Rapaport, deden het min of meer voorkomen of de uitstelkeuze een in-

trapersonaal mechanisme was: in feite hadden zij geen oog voor de in

vloed van de contemporaine situatie. Uitstelgedrag is een grootheid 

die zich steeds opnieuw in een situatie instelt en daarom leerbaar is: 

het kan, onder de druk van de omstandigheden worden aan- of afgeleerd. 

Het is in ieder geval niet een constant, gedurende het hele leven niet 
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te veranderen, mechanisme. De aanhangers van de sociale leertheorie 

onderkennen aan het uitstelgedrag tenminste vijf methodische momenten. 

De mogelijkheid dat een bepaalde uitstelkeuze tot stand zal komen (be

havior-potential) hangt steeds af van de verwachting (expectancy) die 

een individu koestert dat een bepaalde beloning (reinforcement value), 

in een bepaalde situatie (psychological situation) kan worden verwor

ven. Pas wanneer een individu een aantal malen in zijn leven een bepaal

de uitstelkeuze ziet gehonoreerd zal bij hem de verwachting ontstaan 

dat in toekomstige situaties dezelfde uitstelkeuze , dezelfde beloning 

zal opleveren (generalized expectancy). 

Kinderen vertonen een progressieve ontwikkeling in uitstelgedrag; 

zij zijn in staat steeds langere temporele spanningsbogen te overbrug

gen, alhoewel per kind belangrijke verschillen kunnen optreden. De wij

ze waarop de uitstelkeuze tot stand komt wordt beïnvloed door de wijze 

waarop volwassenen in de omgeving van het kind slagen een voorbeeld 

te geven. 

2.4. Een kenmerkende gedragsstijl: tijdsanaliteit 

Klok, agenda, kalender zijn tamelijk essentiële onderdelen in het 

zich van moment tot moment ontvouwend gedrag van mensen. Niemand ont

komt eraan oplettend te zijn t.o.v. tijd. De handelingen van mensen 

worden geordend, door henzelf of door anderen, aan de hand van tijds

schemata, handelingen kunnen kort of lang duren, ze spelen zich af tus

sen bepaalde tijdsstippen waarover overeenstemming is bereikt. Het 

synchroniseren van handelingen van meerdere mensen, het maken van af

spraken, het plannen van gebeurtenissen is ondenkbaar zonder tijdsmeet

instrumenten en temporele conventies. 

Tijd is een essentieel aspekt van samenlevingen, zeker naarmate 

ze complexer worden. Toch bestaat er variatie in de houding van mensen 

tegenover tijd en tijdsconventies. 

Zo zijn er mensen die zich nauwelijks druk maken over tijd, zij hebben 

eigenlijk voor alles tijd, komen te laat of te vroeg en hebben er een 

hekel aan veel te plannen en zich vast te leggen in afspraken. Een an

dere, waarschijnlijk aanzienlijke, groep is die van mensen die zich wél 
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druk maken over de tijd. Zij hebben een zorgelijke houding tegenover 

tijd; tijd moet niet worden verspild, er moet verstandig en zuinig mee 

worden omgesprongen, iets wat alleen kan middels schema's en plannen. 

De zorgelijk-zuinige houding tegenover tijd is een fenomeen dat nauw 

aansluit bij een belangrijk persoonlijkheids type uit de psychoanalyse: 

"het anale karakter". Dit persoonlijkheidstype is het meest beschreven 

en bestudeerde syndroom in de psychoanalyse. Vooral in recent onder

zoek is aangetoond dat "het anale karakter" een psychologisch zeer zin

vol syndroom is, nauw aansluitend bij fenomenen als authoritarisme en 

dogmatisme en met een verwantschap naar Weber's "Protestantse Puritein

se Ethiek" (Weber, 1963). 

In de theorievorming rond de anale persoonlijkheid is al vroeg 

gewezen op de konsekwenties van de anale gedragsstijl voor de tijdsat

titude. Opmerkelijk is dat ook de theorie over de dwangneurose licht 

werpt over de angstige, obsessieve tijdsattitude, hoewel we hiermee 

in de pathologie belanden. Recent onderzoek onderstreepte de juistheid 

van de veronderstellingen en leidde tot de construktie van faktoren 

als: tijdsangst, tijdssubmissiviteit, tijdspossessiviteit. 

Het lijkt praktisch voor deze zorgelijk-zuinige tijdsattitude het con

struct "tijdsanaliteit" te hanteren. 

Als kanttekening moet worden opgemerkt dat de term analiteit niet 

impliceert dat de causaal-genetische verklaring van het ontstaan van 

het anale type juist is; in tegendeel. Ondanks verschillende onderzoeks-

pogingen is de vroege determinatie van dit syndroom nog steeds niet 

aangetoond. Wellicht is het daarom beter op den duur te spreken van 

"tijdsobsessiviteit" of "tijdsrigiditeit". 

2.5. Synthese 1: tijdsperspektief en uitgestelde behoeftebevrediging. 

Tijdsperspektief en uitstelgedrag zijn weliswaar concepten die 

uit geheel afzonderlijke theoretische oriëntaties afkomstig zijn, maar 

toch zijn zij in hoge mate verwant. Hieronder wil ik de overeenkomsten 

en verschillen tussen beide concepten uiteenzetten. Tijdsperspektief 

omvat zowel verleden, heden als toekomst zoals uit de literatuur dui

delijk werd. Dit neemt niet weg dat de toekomstvariant van het tijds-
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perspektief verreweg de meeste aandacht heeft gekregen, zowel in theo

rie als in onderzoek. Voor Lewin stond model: de persoon die zich oriën

teert op de toekomst en ver vooruit kijkt en daarnaast gekenmerkt wordt 

door een hoog moreel en een hoog aspiratieniveau. De, op de eerste plaats 

realistische, toewending naar de toekomst stond bij hem centraal en 

van daaruit onderkent hij een aantal strukturele aspekten aan het tijds-

perspektief. Toch moet worden beklemtoond dat het tijdsperspektief een 

breed begrip is geworden; naast de predominantie en struktuur van het 

toekomstperspektief worden nog de dominantie en struktuur van het heden 

en verledentijdsperspektief onderkend. 

Dit laatste is niet het geval bij de uitgestelde behoeftebevredi-

gingvariabele. Deze slaat per definitie op een keuzesituatie waarbij 

men zijn doelen dicht bij het heden of op een verder punt in de toekomst 

kan projekteren. Toch is het niet teveel gezegd dat er een grote over

eenstemming is tussen toekomstperspektief en uitstelgedrag; in beide 

gevallen is de toekomst de ruimte waarop het gedrag is gericht. Opera

tioneel gezien is essentieel voor het toekomsttijdsperspektief, de lo-

calisatie van gebeurtenissen op het toekomstsegment van de tijdsas, 

terwijl bij het uitstelgedrag op diezelfde as doeleinden worden gelo

kaliseerd. Dit brengt ons tot de conclusie dat het toekomsttijdsperpek-

tief een cognitieve variabele is en de uitgestelde behoeftebevrediging 

een motivationele variabele. Datgene wat men aan belangrijke gebeurte

nissen verwacht in de toekomst is echter tegelijkertijd ook het kader 

waarin men zijn doeleinden kiest. Tegen die achtergrond wordt het onder

scheid tussen beide begrippen eerder gradueel dan absoluut; op empirisch 

niveau zullen beide concepten waarschijnlijk hoog correleren. 

Het voorafgaande in aanmerking genomen is het vreemd dat tijds-

perspektief en uitstelgedrag in de literatuur meestal afzonderlijk 

worden behandeld. Onderzoekdesign's waarin beide concepten zijn be

trokken zijn zeldzaam. Synthese is dringend gewenst, temeer omdat bei

de concepten een belangrijke verduidelijking kunnen betekenen voor 

bekende onderzoeksthema's zoals: De Protestantse Ethiek, prestatiemo

tivatie en dogmatisme. 

2.6. Synthese 2: tijdsperspektief en tijdsanaliteit 
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Tijdsperspektief is, in de theorie, zelden betrokken op het thema 

van de tijdsanaliteit; zelfs Frank (1939), die toch als eerste ver

band legde tussen veldtheoretische en psychoanalytische opvattingen, 

is hierover uiterst summier. Toch is deze gang van zaken niet zo onbe

grijpelijk, omdat er een duidelijk onderscheid is tussen beide varia

belen. Tijdsperspektief slaat op de dimensionaliteit van het gedrag 

(verleden, heden, toekomst) en daarbij staat de vraag voorop welke di

mensie, zowel qua inhoud als qua struktuur, het hoofdaccent krijgt. 

Tijdsanaliteit handelt meer over het duuraspect van tijd (kloktijd). 

Het bespreken van de relatie tussen tijdsperspektief en tijdsana

liteit krijgt een gecompliceerd karakter, omdat in feite één uitwerking 

n.l. die van het toekomstperspektief, in het onderzoek steeds de meeste 

nadruk heeft gekregen. Om die reden zal ik me beperken tot het uit

werken van de relatie toekomsperspektief en analiteit. 

Een persoon kan worden gekenmerkt door een toekomsttijdsperspek-

tief met de eigenschappen: uitgestrekt, geordend, dicht bezet, stabiel, 

realistisch en optimistisch (of: kort, chaotisch, leeg, labiel, irre

ëel en pessimistisch). Deze omschrijving van het toekomstperspektief 

biedt zeker aanknopingspunten met het tijdsanaliteitsconcept. Zo sluit 

het ordeningsaspekt van het toekomsttijdsperspektief (coherentie) aan 

bij de behoefte aan ordening, die kenmerkend is voor de anale per

soonlijkheid. In beide variabelen wordt de tendens zichtbaar, de toe

komst vast te leggen in schema's en plannen. 

Maar ook andere aspekten van het tijdsperspektief sluiten aan bij 

de anale oriëntatie op agenda's, klokken, kalenders en andere temporele 

attributen. Tijdsanaliteit houdt een goed en zuinig gebruik van de 

tijd in, hetgeen leidt tot een dichte bezetting (densiteit) van het 

toekomstperspektief, terwijl een uitgestrekt (extensief) toekomst

perspektief voorwaarde is alle plannen te kunnen realiseren. 

Aangenomen kan worden dat toekomstpredominantie veel te maken heeft 

met een precieuze, schematische, enigszins obsessieve struktuurbehoefte; 

hoewel deze laatste kwalificatie misschien alleen gerechtvaardigd is 

bij een geprononceerd optreden hiervan. 

Von Harnik (1925) maakte, in zijn theoretische studie over anali

teit, enkele opmerkingen, waarin de relatie tussen tijdsanaliteit en 

verledenpredominantie wordt uitgewerkt. Hij veronderstelde dat de anale 
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persoonlijkheid onwillig zou zijn het verleden prijs te geven; kenmer

kend voor dit persoonlijkheidstype zou zijn, een behoefte aan vastleg

gen van het verleden in dagboeken en agenda's. Verder zou er een ten

dens zijn tot het bewaren van allerlei kleine attributen die verbonden 

zijn met herinneringen. 

De vraag is echter in hoeverre het logisch consistent is dat ana-

liteit zowel samen zou gaan met toekomstperspektief als met verleden-

perspektief? Of anders gezegd: is de relatie tussen tijdsperspektief 

en tijdsanaliteit wel lineair? De verwarring komt voort uit het naast 

elkaar bestaan van een algemener tijdsperspektiefconcept, en de spe

cifieke concepten toekomst- en verledenperspektief. Daarom is het nood

zakelijk de volgende opmerkingen te maken. 

Wanneer het gaat om de relatie tussen het algemene tijdsperspek

tief en tijdsanaliteit dan is het zo dat een hoge mate van tijdsana

liteit waarschijnlijk samengaat met de modaliteit van het tijdsperspek

tief die predomineert. Toekomstpredominantie houdt in: onderaccentuering 

van het verleden en het heden. Alleen de geaccentueerde modaliteit zal 

"anale uitwerking" hebben gekregen. 

Op grond van bovenstaande beschouwing mag worden aangenomen dat 

tijdsperspektief en tijdsanaliteit nauw met elkaar samenhangen: er blijkt 

veel voor te zeggen beide variabelen niet langer los van elkaar te be

studeren. Hoewel: het definitieve antwoord zal de empirie moeten leve

ren. 

2.7. Synthese 3: uitgestelde behoeftebevrediging en tijdsanaliteit 

Het merkwaardige van het uitstelgedrag- en het tijdsanaliteitthema 

is, dat zij ondanks de verworteling in een en dezelfde theorie, nauwe

lijks in samenhang zijn beschreven en bestudeerd. Dit terwijl beide 

variabelen een overduidelijk verwantschap tonen. In het middelpunt staat 

hierbij de zindelijkheidstraining. 

In de psychoanalyse is het uitstelgedrag steeds nauw verbonden 

met de zindelijkheidstraining. Kinderen die niet zindelijk zijn worden 

gezien als storend voor het gezin, met als gevolg dat in de opvoeding 

aan dit gedragsaspekt zeer veel aandacht wordt besteed. De beheersing 
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die nodig is om op door de ouders gewenste tijdstippen te ontlasten 

confronteert het kind al vroeg met de temporele defaecatie en hiermee 

ontstaat het basispatroon van temporeel uitstel dat kenmerkend is voor 

zijn hele verdere leven en dat zich uitstrekt over alle belangrijke 

oriëntatiegebieden. De zindelijkheidstraining dient er zo toe om het 

kind al vroeg een van de belangrijkste deugden te leren: reinheid. De 

culturele patronen dienen zich al vroeg in het bestaan van een kind 

aan. 

De zindelijkheidstraining staat al evenzeer centraal in psycho-

sexuele ontwikkeling van het kind en met name in de anale fase. Wanneer 

de zindelijkheidstraining op een bepaalde, kenmerkende wijze verloopt 

dan is - volgens Freud - de kans groot op een anale fixatie, uitmondend 

in het anale persoonlijkheidstype. Bij een te sterke nadruk van de ou

ders op de zindelijkheidstraining ontstaat bij kinderen dikwijls een 

rebellie. De defaecatie is daarbij het wapen en kinderen hanteren het 

wanneer het hen belieft. De mogelijkheid tot anale preoccupatie ontstaat 

juist op het moment in het kinderlijk bestaan waarop de zindelijkheids

training aktueel wordt: Het tweede/derde levensjaar. In de zindelijk

heidstraining staan voorop de deugden koppigheid (rebellie tegen de 

authoriteit), zuinigheid en stiptheid. Het zijn deze anale trekken die 

convergeren met uitstelgedrag. 

Het uitstelgedrag veronderstelt een gedragscontrole waarbij de 

wil de bevrediging op te schorten op een temporele dimensie, van groot 

belang is: uitstel kan gemakkelijk worden tot doel in zich zelf, tot 

obsessie. Doeleinden zijn dan precieus en ordelijk in de toekomst uit

gespreid en kunnen leiden tot een koppige "purposiveness" om een term 

van Keynes te hanteren (Keynes, 1932). 

Nu wordt ook de anti-authoritaire rebellie tegen de heersende tem

porele code duidelijker. De rebellie tegen het niet-nu van het uitstel

gedrag uit zich in een aantal niet-anale trekken zoals: onnauwkeurig

heid, impulsiviteit, spontane'iteit, kwistigheid, ongecoördineerdheid. 

In dit anti-anale patroon staat het hier-en-nu van de onmiddellijke 

behoeftebevrediging in het middelpunt. 

Daarnaast kan het anaal uitstelgedragspatroon ertoe dienen om daar

mee mensen te domineren (authoritarisme) en mensen kunnen zich voor 
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deze onderwerping lenen (submissie). 

Tijdsanaliteit en uitstelgedrag liggen in ieder geval, zoals uit 

het bovenstaande kan worden geconcludeerd, op theoretisch niveau sterk 

in eikaars verlengde. 

2.8. Konfrontatie met een niet-waardevrije benadering: tijdscompetentie 

Een aantal belangrijke tijdsvariabelen zijn nu beschreven en met 

deze variabelen is een inzicht verkregen in strukturele en dynamische 

kanten van de psychologische tijdsoriëntaties. Tot nu toe zijn de va

riabelen vrij neutraal beschreven. Weliswaar waren ze steeds verbonden 

met een half impliciet waardeoordeel over wat psychisch gezond of psy

chisch ongezond is maar desondanks stond dit niet op de voorgrond. 

Nu komt een tijdsvariabele naar voren waarbij wel expliciet een 

waardeoordeel wordt uitgesproken, een evaluatie die in de term zelf 

zichtbaar is: tijdscompetentie. Deze term, die in een eerder stadium 

kort werd beschreven, is afkomstig van Shostrom (1966) en komt uit de 

Humanistic Psychology richting. Voordat wordt ingegaan op dit concept, 

wil ik een beknopte samenvatting geven van de gedachtengang die tot 

het ontstaan kan hebben geleid. Een gedachtengang die werd afgeleid 

uit werk van May (1953), Perls (1947, 1951), Rogers (1961). 

Uitgangspunt bij deze stroming is dat veel mensen een gestoorde 

relatie hebben met de psychologische tijd. Dit uit zich in een reduc

tie van tijd tot kloktijd, waarbij de doorleefde, echte tijd verwordt 

tot kwantitatieve, objectieve en conventionele tijd. Daarnaast wordt 

het onmiddellijk beleven van het hier-en-nu steeds meer vervangen door 

gerichtheid op het verleden en vooral op de toekomst. Een belangrijk 

aspect van tijd is het betekenis-verlenend of signifiërend moment. De 

betekenis van ervaren gebeurtenissen bepaalt de wijze waarop de tijds

duur ervan wordt ervaren. Bij vervelende, onprettige gebeurtenissen 

duurt de tijd lang, maar retrospektief gezien blijft vrijwel niets van 

het voorval in de herinnering voorhanden. Omdat de ervaring van het 

hier-en-nu steeds meer op de achtergrond komt, in het dagelijks leven, 

veranderen ook de processen van betekenisverlening en hieruit kunnen 

veel psychische problemen worden begrepen. 
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Het tijdsprobleem wordt dikwijls op een destruktieve wijze opge

lost. Voorbeelden zijn: het zich volkomen conformistisch laten leiden 

door tijdsconventies waarbij een individu verwordt tot een compul

sieve slaaf van de geobjectiveerde, gekwantificeerde tijd. Ook de angst 

voor de dood is symptomatisch voor een oncreatieve benadering van de 

tijd. Doodsangst is veelal symbolisch voor het feit dat mensen niet 

echt volledig leven. Mensen zijn bang voor het ouder worden in de mate 

waarin zij zelf niet authentiek in het heden leven. Ook de angst voor 

lege, niet gevulde tijd is onderdeel van hetzelfde syndroom. Vele men

sen construeren een overvolle tijd; zij maken plannen en afspraken, 

gaan verplichtingen aan teneinde een confrontatie met zichzelf en met 

de tijd te vermijden (May, 1953). 

De theoretici van de Humanistic Psychology zetten zich ook af te

gen de onconstructieve oplossingen van het tijdsprobleem in verschil

lende therapeutische oriëntaties. Zo maken zij veel bezwaar tegen de 

preoccupatie met het verleden, zoals zij die waarnemen in de psychoana

lytische therapie. Een fixatie op het verleden hoeft volgens hen nog 

niet in te houden dat problemen in het aktuele bestaan van een patiënt 

worden opgelost, bovendien bestaat het gevaar dat het verleden een ex

cuus wordt voor het niet hoeven of kunnen bestaan in het hier-en-nu. 

Op dezelfde wijze wordt de Adleriaanse therapie een preoccupatie met 

de toekomst verweten. Het overaccentueren van toekomstige gebeurtenis

sen berooft deze van spontaneïteit en bovendien is de realisatie ervan 

allesbehalve zeker. 

Naast deze destructieve is er ook een constructieve wijze van om

gaan met tijd: dit is op de eerste plaats het leren leven met de reali

teit van het heden, het hier-en-nu, "the pregnant moment". 

Enkele sprekende citaten maken duidelijk hoe hier over wordt gedacht: 

"The first thing necessary for a constructive dealing with time 

is to learn to live in the reality of the present moment. 

For psychologically speaking, this present moment is all we 

have" (May, 1953, p. 265) 

"The power of memories and expectations is such that for most human 
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beings the past and the future are not as real, but more real than 

the present." (Watts, 1951, p. 34). 

"What is the use of planning to be able to eat next week unless I 

can really enjoy the meals when they come? If I am so busy planning 

how to eat next week that I cannot fully enjoy what I am eating 

now, I will be in the same predicament when next week's meals be

come "now"." (Watts, 1951, p. 35). 

"To try to live in the "when" of the future or the "then" of the 

past always involves an artificiality, a separating one's self 

from reality; for in actuality one exists in the present". (May, 

1953, p. 265). 

"To open one's spirit to what is going on now, and to discover 

in that present process whatever structure it appears to have -

this is to me one of the qualities of the good life, the mature 

life..." (Rogers, 1961, p. 189). 

Deze opsomming van citaten zou makkelijk kunnen worden uitgebreid tot 

het tienvoudige: de aanbeveling in het hier-en-nu te leven is in de 

Humanistic Psychology een gevleugeld woord. Ook in andere stromingen 

zoals die rond de sensitivity trainingen, de Gestalt-therapie, de Zen-

meditatie en in de hernieuwde belangstelling voor het Oosten ("Ooster

se Renaissance", Fortmann, 1970) komt het thema steeds terug. 

Een reeks aanwijzingen van een Gestalttherapeut ziet er zo uit: 

1. Leef nu. Stel meer belang in het heden dan in het verleden of de 

toekomst. 

2. Leef hier. Houd je meer bezig met het aanwezige dan met het ontbre

kende. 

3. Houd op met fantaseren. Ervaar de werkelijkheid. 

4. Houd op met onnodig denken. Proef en zie liever. 

5. Geef de voorkeur aan expressie boven manipulatie, verklaring, recht

vaardiging of beoordeling. 

6. Accepteer naast vreugde ook verdriet en leed. Sluit je bewustzijn 
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niet af. 

7. Accepteer uitsluitend het "zou moeten" of "behoren" zoals je het 

zelf ziet. Aanbid geen opgedrongen beeld. 

8. Aanvaard de volledige verantwoording voor je daden, gevoelens en 

gedachten. 

9. Probeer zoveel mogelijk jezelf te zijn. 

(Naranjo, 1970) 

Naranjo ziet deze aanbevelingen als specificaties van drie algemene 

principes die in de Gestalttherapie domineren: toekenning van grote 

betekenis aan het werkelijke, zowel temporeel (heden tegenover verleden 

en toekomst), ruimtelijk (tegenwoordig afwezig), als substantieel (akt 

tegenover symbool). Daarnaast wordt hoog geschat: "awareness" en de 

acceptatie van ervaring en ook "wholeness" en de aanvaarding van ver

antwoordelijkheid. 

De aanhangers van de Humanistic Psychology en van de Gestaltthe

rapie pleiten voor het hier-en-nu, maar zij doen dit niet los van de 

accentuering van begrippen als groei, wording, verwerkelijking. Zij 

verzetten zich tegen verstarring en geslotenheid van systemen. Ondanks 

dit benadrukken van beweging en verandering leggen zij het volle gewicht 

op de intrinsieke betekenis van het hier-en-nu. Zij verzetten zich tegen 

het utilitaire patroon (Weima, 1972) waarin het compulsieve plannen-

maken en het niet kunnen genieten van de uiteindelijke resultaten daar

van voorop staat. 

De pretenties van de Gestalttherapeuten zijn overigens niet gering: 

het resultaat van "present-centeredness" is een beter, gelukkiger en 

wijzer leven (Naranjo, 1970). 

Na deze algemene typering van enkele gedachten uit de Humanistic 

Psychology en de Gestalttherapie wil ik ingaan op de pogingen van 

Shostrom (1964,1966) tot een valide onderzoeksinstrument te komen rond 

deze thema's. 

Shostrom hanteert twee belangrijke dimensies n.l. 

I. "other support versus inner support". II. "time competence versus 

time incompetence". Omdat voor ons alleen de tweede dimensie relevant 

is zal ik me hiertoe beperken. Tijdscompetentie is een uiting van zelf-
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actualizatie. Iemand die tijdscompetent is leeft intenser in het hier-

en-nu. Hij is in staat verleden, heden en toekomst in zich op te nemen 

in een zinvolle verbondenheid. Hij heeft minder hinder van gevoelens 

van spijt, schuld en wrok t.o.v. het verleden en hij heeft een open, 

realistisch toekomstbeeld, d.w.z. een toekomstbeeld zonder overtrokken, 

overidealistische doelen, plannen, verwachtingen en angsten. Tijdsin-

competent is het individu die van het heden een geïsoleerd eiland maakt: 

het verleden draagt niet zinvol bij en er ontbreken hem realiseerbare 

doeleinden. Tijdsincompetentie is een kenmerk van niet-zelfaktualisatie 

en is het spiegelbeeld van het zojuist beschreven patroon. (Zie voor 

meer informatie over dit meetinstrument: onderzoeksbijlage, paragraaf 2). 

2.8.1. Synthese 4: tijdscompetentie en de andere tijdsvariabelen 

Tijdscompetentie heeft als variabele veel gemeen met de tijdsper-

spektiefvariabele, daarnaast zijn er ook beslist essentiële verschil

len. Tijdscompetentie heeft, vooral struktureel, een sterke overeen

komst met tijdsperspektief; in beide gevallen gaat het om de relatie 

tussen en het accent op verleden, heden en toekomst. Deze strukturele 

overeenkomst is zo duidelijk dat het verbazing wekt dat Shostrom ner

gens in zijn werk refereert aan de tijdsperspektiefliteratuur of aan 

Lewin. 

Toch is er wel een verklaring van dit gebrek aan communicatie tus

sen twee onderzoeksrichtingen; deze is gelegen in de inhoudelijke ver

schillen tussen beide benaderingen. In de tijdsperspektiefliteratuur 

is steeds impliciet de nadruk gelegd op de toekomst: wanneer individuen 

een hoog aspiratieniveau stellen, dan funktioneren zij ook psychisch 

goed. Dezelfde tendens is aanwezig in de dogmatisme- en de prestatie 

motivatie theorie, welke laatste overigens voortkomt uit de Lewiaanse 

aspiratieniveau theorie. 

Shostrom heeft gekozen voor een geheel andere oriëntatie: de exis

tentieel-fenomenologische of althans de Amerikaanse versie daarvan, 

de Humanistic Psychology. Deze richting staat, in de accentuering van 

het hier-en-nu en in de kritiek op de "purposiveness", diametraal te

genover de tijdsperspektief- en uitstelgedrag-oriëntatie. In feite is 
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deze keuze expliciet normatief in zijn benadrukking van het psychisch 

gezonde en het psychisch ongezonde tijdsperspektief. 

Ook is het wel mogelijk iets vast te stellen over de relatie tus

sen tijdscompetentie en tijdsanaliteit. Na bestudering van Roger's, 

May's en Perls' opvattingen over niet-constructief omgaan met tijd valt 

op dat zij in feite ook het anale syndroom bekritiseren. De zorgelijk-

zuinige houding tegenover tijd, het geobsedeerd zijn door het verstrij

ken ervan en het opvatten van tijd als een economisch goed: dat zijn 

juist de kenmerken die door bovengenoemde auteurs sterk worden aange

vallen. De gekwantificeerde, geobjectiveerde en geconventionaliseerde 

tijd lijkt in feite veel op de tijdsopvatting die kenmerkend is voor 

het begrip tijdsanaliteit (of tijdsrigiditeit en tijdssubmissiviteit). 

2.8.2. Kritiek op de tijdskompetentiebenadering 

a. Een belangrijk tekort in de wijze waarop binnen de Humanistic Psy

chology over tijd wordt gedacht is de negatie van de maatschappelijke 

omstandigheden en van de objectieve werkelijkheid. Gesuggereerd wordt, 

in deze theoretische richting, dat mensen naar eigen vrije verkiezing 

slaaf zijn van de tijd en een voorkeur hebben voor compulsieve en ri

gide gedragspatronen. Hierbij wordt niet gezien dat veel mensen genood

zaakt zijn tot compulsief, conventioneel tijdsgedrag. De meeste mensen 

in de samenleving dienen zich te conformeren aan: opstaan op vaste tij

den, op tijd zijn, zorgen voor de oude dag en andere door de Humanis

tic Psychology bekritiseerde elementen. Het is alleen een kleine "self-

propelled" elite toegestaan een relatieve vrijheid tegenover tijdssche

ma's op te bouwen. Ten onrechte wordt hier een uit de objektieve wer

kelijkheid komende dwang gezien als een zich uitsluitend op persoonlijk-

heidsniveau manifesterend kenmerk, terwijl er waarschijnlijk veel meer 

sprake is van een interactie tussen persoonlijkheidskenmerken en so

ciale situaties. 

b. Een ander punt is de tendens in de Humanistic Psychology het hier-

en-nu als een genotvolle dimensie te definiëren. Ook hier dringt zich 

de vraag op in hoeverre men oog heeft voor de omstandigheden. Voor ve

len is het hier-en-nu een ondragelijke werkelijkheidsdimensie. Een per

soon die in benarde woonomstandigheden verkeert of die zeer zware ploe-
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genarbeid moet verrichten zal weinig behoefte hebben aan de volheid 

van zijn hier-en-nu; hij zal in tegendeel eerder denken aan de tijd 

waarin woonomstandigheden beter waren of beter zullen worden en een 

ploegendienstarbeider zal wellicht aan zijn bed denken. De voorschrif

ten van de Humanistic Psychology zijn dan ook eigenlijk uitsluitend 

geschikt voor personen die in feite in een zeer gunstige positie ver

keren maar een onvermogen hebben hiervan in de aktuele situatie te ge

nieten. 

c. De Gestalt therapie vormt in feite de therapeutische konsekwentie 

uit de Humanistic Psychology. Bij het bestuderen van deze therapie-uit

werking dringt zich sterk de vraag op in hoeverre de eis te leven in 

het hier-en-nu en tijdscompetent te zijn verantwoord is. In beide bo

venstaande punten werd al vastgesteld dat er zo iets is als een objec

tieve werkelijkheid en dat deze realiteit er best toe zou kunnen lei

den dat het hier-en-nu (terecht) wordt ontvlucht en dat een gecon-

ventionaliseerde tijdsopvatting in veel gevallen onontkoombaar is. De 

vraag kan dan ook worden gesteld of niet de therapeutische directieven 

om in het hier-en-nu en in een subjectief doorleefde tijd te leven grote 

persoonlijke risico's in zich dragen. Tenminste één kenner van de Hu

manistic Psychology, Sheperd (1970), is deze mening inderdaad toegedaan. 

Hij stelt vast dat de Gestalt therapy er toe leidt dat patiënten wor

den: "more unfit for or unadjusted to contemporary society". Het is 

wel goed dat deelnemers aan deze "therapie" zich deze overwegingen goed 

realiseren. 

2.9. Een molaire cognitieve variabele: tijdsconceptualisering 

"Tijdsconceptualisering" is een thema dat doelbewust buiten het 

kader van onze studie is gebleven. De reden daarvan is niet anders dan 

van praktische aard: deze variabele zou een afzonderlijke diepgaande 

studie vereisen. Vanwege de belangrijkheid van deze variabele, in het 

geheel der tijdsvariabelen, wil ik er toch kort op ingaan. 

Eerst een omschrijving: tijdsconceptualisering is een begrip waar

mee het vermogen wordt aangeduid om te werken met tijdsaanduidingen 

en tijdsbegrippen. Ter verduidelijking: een kind moet leren klokkijken, 
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het moet weten hoe laat het is en daartoe is vereist dat het weet waar

toe een klok dient, wat de functie is van de wijzers en hoe hij deze 

tijd dient in te passen in zijn gedrag. Om te kunnen werken met de klok 

moet het beschikken over tijdsconcepten. Behalve de klok zijn er nog 

vele andere elementen in het menselijk leven die tijdsconcepten en het 

vermogen daarmee te werken vereisen. Tijdsconcept is dus op de eerste 

plaats een cognitief construct en als zodanig staat het open voor onder

zoek. Het onderzoek rond dit thema laat zich groeperen in twee belang

rijke oriëntaties. 

De eerste, en kwantitatief meest beoefende, benadering is die waar

in de aanwezigheid en ontwikkeling van tijdsconcepten bij het kind wor

den geconstateerd aan de hand van tests. Dit is de richting die in be

langrijke mate impulsen heeft gekregen van Oakden en Sturt (1922) en 

sindsdien veel is nagevolgd: Sturt (1925), Ames (1946), Bradley (19A8), 

Springer (1952), Johnson (1964), Zern (1970). In het algemeen blijkt 

dat naarmate kinderen ouder worden hun vermogen tot tijdsconceptuali

sering toeneemt, alhoewel mentale leeftijd daarbij van grotere beteke

nis is dan chronologische leeftijd; m.a.w. tijdsconceptualisering cor

releert hoog met intelligentiequotiënt. 

De tweede vigerende onderzoeksbenadering is in gang gezet door 

Piaget (1946) en wordt gekenmerkt door een grotere diepgang dan het 

eerder genoemde onderzoek. Doel van Piaget was de fundamentele struc

turen en operaties te ontdekken die voorwaarde zijn bij het temporeel 

funktioneren van het kind. 

Voordat het kind kan werken met een relatief ingewikkeld fenomeen 

als de klok, dient het te beschikken over een aantal fundamentele in

zichten zoals bv. over "duur". De werkwijze van Piaget is daarbij ex

perimenteel; hij laat kinderen werken met bepaalde objecten, zoals leeg

lopende flessen of bewegende voorwerpen, aan de hand waarvan hij vast

stelt of een kind zich al bepaalde temporele grondoperaties heeft eigen 

gemaakt. Zijn opvatting daarbij is dat de ontwikkeling van kinderen 

in fasen verloopt. Uitgangspunt is de gedachte dat kinderen aanvanke

lijk sterk egocentrisch zijn en uiteindelijk een ontwikkeling doormaken 

die een overwinning inhoudt van deze zelf-gerichte oriëntatie. 

In de sensomotorische fase (0 tot 2 jaar) ontbreekt nog ieder be-
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grip van tijd en de gebeurtenissen zijn niet opgenomen in een tempo

reel kader; iedere handeling kent een eigen intrinsieke tijd. In de 

pre-operationele fase 2 tot 7 jaar) ontstaat er bij het kind een pri

mitief tijdsbegrip; langere kinderen worden gepercipieerd als ouder. 

De uiterlijke verschijningsvorm van fenomenen dient hier als criterium 

en leidt tot vele "vergissingen". In een iets verder stadium binnen 

deze fase ontstaat een eerste begrip van duur, gelijktijdigheid en volg

orde. Toch maakt het nog veel fouten: duur wordt gerelateerd aan snel

heid: de snellere beweging wordt gezien als de kortere. Het duurt nog 

tot de operationele fase (7 tot 11 jaar) voordat het kind ruimte en 

snelheid kan integreren en kan komen tot juiste temporele beoordelingen. 

Deze korte aanduiding van Piaget's werkwijze doet zijn omvangrijke 

aktiviteiten geen recht; daartoe verwijs ik de lezer naar zijn werk. 

Een beknopt maar hanteerbaar overzicht over Piaget's studies van het 

tijdsconcept werd samengesteld door Janssen (1973). Piaget's wijze 

van onderzoek is voortgezet door Lovell en Slater (I960), Zuilli en 

Fraisse (1966) en Montroy, c.s. (1971). 

Na deze beschrijving van het tijdsconceptualiseringsthema ligt 

het voor de hand te bezien welke de relatie is met de variabelen die 

centraal staan in onze studie. Tijdsconceptualisering lijkt dan een 

noodzakelijke voorwaarde voor de aanwezigheid van een ontwikkeld tijds-

perspektief, uitstelgedrag, tijdscompetentie en voor de anale gedrags

stijl. Het tijdsconcept sluit het meest aan bij het puur cognitieve 

aspect van de genoemde reeks tijdsvariabelen. Zo is een belangrijke 

gemeenschappelijke dimensie in de tijdsvariabelen het vermogen gebeur

tenissen te lokaliseren en te ordenen. Een begrip van wat eerder en 

later komt of van wat gelijktijdig is, is volstrekt noodzakelijk om 

handelingen en gebeurtenissen op een tijdsas te kunnen plaatsen. Dit 

geldt zowel voor het zich herinneren, als voor het maken van plannen. 

Aangenomen moet worden dat de prononcering van één gedragsdimensie 

(verleden, heden, toekomst) of de prononcering van één gedragsstijl 

(anaal-obsessief) leidt tot een toegespitste conceptualisering daar

omheen. Het ontwikkelen van zeer uitgewerkte plannen zal leiden tot 

het ontstaan van nieuwe genuanceerde temporele concepten. 

Bij deze laatste vaststelling wil ik het laten er nog op wijzend 

dat het thema zich leent voor verdere uitwerking: het tijdsconceptuali-
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seringsthema is zeker een belangrijk gegeven in de tijdspsychologie. 

2.10. Convergerende en divergerende tendensen in de theoretisch oriën

taties 

Na dit overzicht van variabelen en na te zijn ingegaan op verschil

len en overeenkomsten tussen variabelen, is het wenselijk aandacht te 

besteden aan enkele convergerende lijnen in de theoretische kaders: 

veldtheorie, sociale leertheorie, psychoanalytische theorie en - sum

mier -, de benadering vanuit de Humanistic Psychology. 

1. Er is een overeenkomst tussen de veldtheoretische oriëntatie op de 

life-space en de oriëntatie vanuit de sociale leertheorie op een uit 

meerdere elementen bestaande gedragsverklaring, waarin de situatie een es

sentiële rol speelt. Het begrip "field", dat in de theorie van Lewin 

centraal staat, omvat steeds de totale life-space: d.w.ζ. de persoon 

en de situatie zoals de persoon die ervaart. Lewin benadrukte daarbij 

steeds het belang van het totale tijdsperspektief: verleden, heden en 

toekomst. De leertheoretische gedragsverklaring omvat ook individu én 

situatie. Daarbij speelt eigenlijk ook een soort totaal tijdsperspek

tief een rol: zowel verleden (reinforcement history), als heden (psy

chological situation), als toekomst (expectancy, reinforcement value) 

zijn hierin gerepresenteerd. Het boven de onmiddelijke situatie uitgaan

de karakter van de life-space komt enigszins overeen met het concept 

generalized expectancy. Zowel in de sociale leertheorie als in de veld

theorie is dus de tendens aanwezig steeds de situatie mede in ogenschouw 

te nemen. Hierbij moet worden aangetekend dat Lewin niet steeds konse-

kwent is geweest bij zijn definitie van de life-space: hij hanteerde 

op verschillende tijdstippen verschillende omschrijvingen. Van verschil

lende zijden is kritiek geleverd op Lewin's vaagheid over de rol van 

de situatie bij de verklaring van gedrag. 

2. De sociale leertheorie en de psychoanalytische theorie vertonen even

eens bepaalde overeenkomsten. In hoofdstuk 2 wees ik er al op dat de 

sociale leertheorie het uitstelgedragconcept ontleende aan de psycho

analytische oriëntatie en in paragraaf 2.7. beschreef ik de overeenkom

stige theoretische basis van uitstelgedrag en tijdsanaliteit• Het is 
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vooral de vroegste socialisatie die beide richtingen verbindt, hoewel 

in de leertheorie veel sterker de nadruk wordt gelegd op de beslissende 

rol van de modelingprocessen. In de sociale leertheorie valt het accent 

op het gedurende het gehele leven aanwezige vermogen tot aanleren en 

afleren van uitstelpatronen, terwijl in de psychoanalytische theorie 

de karaktervorming wordt voorgesteld als een zich in de kinderjaren 

definitief voltrokken hebbend proces, met beslissende en relatief si

tuatie onafhankelijke betekenis voor het gehele latere leven. 

3. De "Humanistic Psychology"-richting staat enigszins dwars op de ge

noemde theorieën. Kenmerkend voor sommige opvattingen in deze stroming 

is de sterke accentuering van het hier-en-nu en de afwijzing van instru-

mentaliteit en doelgerichtheid. Dit houdt in dat categorieën als "ex

pectancy", "reinforcement value", "aspiratieniveau", "toekomst-" en 

"verledenperspektief" in dit model een geringere betekenis hebben. Wan

neer deze hypostasering van het aktuele moment, zowel in methodologisch 

als in normatief opzicht, gelding zou hebben, houdt dit in feite in 

dat er naast "instrumentality theories" ruimte zou moeten zijn voor 

andere benaderingen. Niet alle gedrag (volgens extreme Gestalttherapeu-

ten zelfs geen enkel gedrag) zou dan vanuit expectancies verklaard kun

nen worden. Het lijkt van betekenis, de eventuele konsekwenties hier

van voor de leertheorie uit te werken. 

3. Verdere theoretische beschouwingen 

3.1. Een belangrijke vraag: de status van de gehanteerde concepten 

Een van de grote moeilijkheden op de weg naar een synthese is de 

onduidelijkheid over de status van de gehanteerde concepten. Zijn de 

in het kader van onze studie behandelde variabelen, trekken, attitudes, 

waarden, opvattingen, bewustzijnsvormen of basismechanismen? En daar

mee hangt samen de vraag: hoe stabiel zijn de concepten over situaties? 

Mogen uit deze variabelen conclusies worden getrokken t.a.v. gedrag? 

In hoofdstuk I werd al kort naar voren gebracht dat tijdsperspek-

tief waarschijnlijk een tamelijk constant gedragsgegeven is en hiermee 

nam ik op die plaats een intermediërende positie in tussen enerzijds 
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Monks (1966) die spreekt van een dynamische grondkwaliteit en ander

zijds de belangrijkste kritieken op de trektheorieën: Mischel (1968). 

In hoofdstuk II kwam de problematiek terug bij de behandeling van de 

sociale leertheorieën, en ook hier divergeren de meningen. Zo is 

Rotter (1972) van mening dat uitgestelde behoeftebevrediging een "sta

ble, highly generalized disposition" is, samen met "guilt", "interper

sonal trust". Volgens Rotter maken tijdsperspektief en uitstelgedrag 

onderdeel uit van een aantal selecte sociale leertheorie-variabelen, 

die de kwaliteit hebben dat zij een voor onderzoek zeer bruikbare graad 

van algemeenheid bezitten. 

Daarnaast staat de bevinding van Mischel en Staub (1965) dat bij hoge 

delayers gesproken kan worden van sterk gegeneraliseerde verwachtingen 

maar dat lage delayers sterk situatiespecifiek zijn in hun verwach

tingen. Ook de multi-dimensionaliteit van het uitstelgedrag, zoals die 

in verschillende studies naar voren kwam wijst al evenzeer op het be

lang van situatie-analyse. De onduidelijkheid werd nog groter in hoofd

stuk III, omdat tijdsanaliteit door verschillende auteurs wordt gezien 

als een dieperliggende, al vroeg in de persoon verankerde persoonlijk

heidstrek, terwijl tegelijkertijd niet duidelijk werd of het eigenlijk 

ook niet ging over waarden en normen. 

Vanwege de gecompliceerdheid van de nu beschreven problematiek 

en het belang van een goed antwoord hierop lijkt het nuttig hier ver

der op in te gaan. 

Onder een trek wordt in de psychologie verstaan die disposities 

van een persoon die relatief stabiel, duurzaam, consistent zijn en van 

waaruit men gedrag kan verklaren en voorspellen. In datgene wat trek-

psychologie wordt genoemd, staan deze stabiele disposities centraal 

en wordt aangenomen dat ze los staan van situationele invloeden. De 

kritiek op deze trektheorieën werd vooral ontwikkeld door Mischel (1968) 

die erop wees dat de correlaties tussen veel bestudeerde trekken zeer 

laag zijn en meestal een gering part van de variantie verklaren. 

Voorts beriep Mischel zich op Endier, Hunt en Rosenstein (1962) en op 

Campbell en Fiske (1959) om duidelijk te maken dat de situatievariantie 

dikwijls vele malen groter is dan de trekvariantie en dat de bijdrage 

van de methodenvariantie dikwijls relatief hoger is dan de bijdrage 
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van de trekvariantie. 

Mischel kwam tot de conclusie dat de betekenis van trekken voor 

de verklaring van gedrag sterk is overschat en dat over het hoofd is 

gezien dat trekken meestal sterk situatiespecifiek zijn. In een re

cent artikel heeft Mischel (1974) deze situatiespecifiekheid nog eens 

beklemtoond, "... to predict an individual's voluntary delay of grati

fication accurately one may have to know his age, his sex, the experi-

mentators sex, the objects to whom he was exposed recently, his imme

diate prior experience, and a host of other variables", (p. 256). 

Het vordt nu zichtbaar welke de kloof is die twee leertheoretici 

onderling scheidt: aan de ene zijde Rotter, aan de andere zijde Mischel 

die allerlei modererende variabelen ontdekt en van mening is dat het 

gaat om zeer situatie-specifieke trekken, 

Welke is nu de positie die ikzelf wil innemen in deze controverse? 

Het antwoord is tweeledig: 

a. De situatie-algemeenheid of situatiespecificiteit ligt besloten in 

de aard van de variabelen zelf. Iemand met een uitgestrekt tijdsperspek-

tief zal meer stabiel zijn over situaties, terwijl iemand met een be

trekkelijk kort tijdsperspektief meer door de situatie zal worden be

paald. Hetzelfde geldt voor de andere tijdsvariabelen, zodat ik kom 

tot het volgende schema: 

situatieresistent situatiecontingent 

personen met: personen met: 

a. lang tijdsperspektief a. kort tijdsperspektief 

b. uitgestelde behoeftebevrediging b. onmiddellijke behoeftebevrediging 

c. anaal-obsessieve tijdsattitude c. spontane tijdsattitude 

d. niet "hier-en-nu"-oriëntatie d. "hier-en-nu"-oriëntatie 

De gedachte dat de rol van de situatie in gedragsanalyse belang

rijker is dan die van persoonlijkheidsstrukturen is hiermee aanzienlijk 

gerelativeerd: de mate waarin de situatie invloed heeft op iemands ge

drag wordt immers juist bepaald door de aard van die persoonlijkheids

trekken. Planmatige, rigide personen zijn beter voorspelbaar dan spon

tane, hier-en-nu gerichte personen. 
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b. Een andere kwestie is dat m.i. de noodzaak, na te gaan welke de rol 

is die de situatie bij gedragsverklaring in moet nemen, zeer serieus 

genomen moet worden. Alleen op die wijze kan achterhaald worden welke 

mate van trekvariantie, situatie-variantie en trek- χ situatievariantie 

verantwoordelijk moeten worden geacht voor een bepaald gedrag. De vraag 

in hoeverre een trek situatiespecifiek is, of van meer gegeneraliseerde 

aard, is, mijns inziens, niet zo zeer een theoretische als wel een em

pirische. Alleen langs die weg zal een bevredigend antwoord kunnen wor

den verkregen. 

Hiermee heb ik een antwoord proberen te geven op de vraag naar 

de stabiliteit over situaties van de tijdsvariabelen en naar hun moge

lijke waarde bij de verklaring van gedrag. De eerste vraag van deze 

paragraaf - gaat het hier nu om trekken, attituden, waarden, opvattin

gen of basismechanismen-is nu echter nog maar ten dele beantwoord. Mis

schien moet het antwoord ook wel luiden dat al deze etiketten eigenlijk 

even bruikbaar zijn om de tijdsvariabelen aan te duiden. Dit hangt samen 

met het feit dat de tijdsvariabelen door gedragswetenschappen van ver

schillende pluimage zijn bestudeerd. Zo spreken de cultureel anthropo-

logen Kluckhohn en Strodtbeck (1961) en Hall (1959), en met hen vele 

anderen, over waarden. Tijd is een entiteit die een waarde kan zijn. 

Het goed omgaan met z'n tijd, het opzetten van plannen, het uitstellen 

van behoeftebevrediging kan door mensen boven andere gedragsmogelijk

heden worden geprefereerd. 

Een waarde is, zo zegt Meissner (1971), niet direkt constateer

baar. Anthropologen onderkennen patronen in gedragingen, juist en voor

al ook bij vergelijking met andere culturen, en deze afgeleide cultu

rele strukturen noemen zij waarden. Een waarde is een dieperliggend, 

geconstrueerd, overbruggend en organiserend concept waarin een aantal 

andere concepten samenkomen. In die zin kan worden gesproken van een 

Westers Tijdssyndroom en van sub-culturele of contra-culturele varian

ten daarvan. 

Het concept attitude wordt vooral gehanteerd door sociaal-psycho

logen en het is een concept van een minder vérstrekkende betekenis dan 

het waarde-concept. Onder attitude wordt in het algemeen verstaan "en

during systems of positive or negative evaluations, emotional feelings, 
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and pro and con action tendencies with respect to social objects". (Krech, 

et al. 1961). 

Zonder verder in te gaan op de vraag welke de relatie is tussen 

waarde, attitude, trek etc. - deze discussie is elders al vele malen 

gevoerd - wil ik deze paragraaf besluiten met de constatering dat 

- al deze termen wel eens in verbinding met tijdsvariabelen zijn 

gehanteerd. 

- dat het van de gedragswetenschappelijke richting afhangt aan 

welke term men de voorkeur geeft. 

- dat elk van de termen een moment van juistheid bevat. 

3.2. De persoonlijkheid als symbolische interactie? 

Er is nog een andere wijze waarop de relatie tussen persoon en 

situatie kan worden opgevat: die van het symbolisch interactionisi.ie. 

Dit standpunt werd vooral door Hermans (1974) uitgewerkt in de richting 

van een persoonlijkheidstheorie. Een belangrijk kenmerk van deze bena

dering is het sterke accent op de unieke, historische persoonlijkheid 

en op het "emergent property"-karakter hiervan: de persoonlijkheid komt 

eerst te voorschijn in de interactie met de situatie. Dit heeft tot 

konsekwentie dat de persoonlijkheid niet bestudeerd kan worden los van 

de kontekst: de situatie is steeds een constituerend aspect van de per

soonlijkheid, stelt Hermans vast. Het hele dispositiebegrip komt hier

mee op losse schroeven: de dispositie als kracht die bestaat voordat 

een wisselwerking met de momentane situatie heeft plaatsgevonden (en 

ook daarna nog bestaat) wordt als verklaringsbegrip afgewezen. Op de

zelfde gronden wijst Hermans de "replicatiepersoonlijkheid" af, zoals 

die verschijnt uit de gangbare persoonlijkheidsvragenlijsten en uit 

de daaruit afgeleide gemiddelden, factoren en clusters. Naar mijn me

ning kunnen in de analyse echter trek en situatie wel degelijk geschei

den worden bestudeerd. Ik denk hierbij aan het model van de variantie-

analyse, waarin de hoofdeffekten zowel van trek als van situatie en 

daarnaast van de interactie tussen beide elementen, separaat kunnen 

worden bestudeerd. Hermans werkt het symbolisch ïnteractionisme uit 

in fenomenologische richting; in zijn afwijzing van het gangbare empi

rische onderzoek staat hij evenwel dichter bij sommige tradities in 
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deze laatste dan in die van de eerst genoemde oriëntatie. 

Wanneer men de opvatting van Hermans uitwerkt naar de variabelen 

in deze studie, dan kan ook dit leiden tot twijfels aan het bestaan 

van b.v. tijdsperspektief als relatief constante gedragstendens. 

Bovendien zou het tijdsperspektief bestudeerd moeten worden per situa

tie en moeten worden opgevat als uitsluitend voortkomend uit de inter

actie tussen persoon en situatie. Deze uiterste konsekwentie trekt ook 

Hermans (uiteraard) niet: ook hij heeft belangstelling voor stabiele 

patronen in het gedrag. Hij introduceert daarvoor de term "gegenerali

seerd ervaren" b.v. geoperationaliseerd als: "Hoe voelt u zich de laat

ste tijd, in het algemeen gezien?" (p. 131). Ook stelt hij, bij zijn 

behandeling van het begrip tijdsoriëntatie vast: "Zo zien we vaak bij 

oudere mensen dat ze in hun dagelijkse betrokkenheid op het verleden 

zijn georiënteerd, bij jonge, dynamisch ingestelde mensen dat ze hoofd

zakelijk op de toekomst zijn betrokken. Het jonge kind charmeert ons 

vaak door zijn geëngageerd zijn in het huidige moment, waarbij verle

den en toekomst in hun doorwerking in het heden tot een minimum gere

duceerd zijn" (p. 18). De termen "vaak" en "hoofdzakelijk" wijzen hier 

op de mogelijkheid dat mensen, naast een momentaan, zich in iedere 

situatie opnieuw instellend tijdsperspektief, ook een stabiel, dispo

sitioneel tijdsperspektief kunnen hebben. 

Bovendien komt Janssen (1975), in een op Hermans' konfrontatieme-

thode gebaseerde studie, tot de volgende conclusie: 

"De personen met een negatief gekleurd welbevinden zijn,relatief 

gezien, sterker geëngageerd in hun verleden en hun ervaringswijze wordt 

hierdoor meer gekleurd, dan de personen met een positief gekleurd wel

bevinden" (p. 53). 

Deze bevinding van Janssen verschilt nauwelijks of niet van conclusies 

uit trekken-onderzoek en sluit in feite aardig aan op een van de bevin

dingen in het huidige onderzoek, waarin werd vastgesteld dat de twee 

aspecten van verledenpredominantie terecht kwamen in de "second order" 

factor II, die duidt op algemeen onbehagen. 

Ik kan het echter wel eens zijn met veel van de kritiek die Her

mans heeft geuit op de gangbare onderzoekpraktijk: steeds is het groot

ste deel van de aandacht in de psychologie uitgegaan naar het herhaalde, 

het wetmatige. Het door deze auteur uitgewerkte interactionistische 
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persoonlijkheidsmodel vestigt opnieuw de aandacht op de unieke, fluc

tuerende en veranderende aspecten van het gedrag. Naar mijn persoonlij

ke mening ligt de kracht van deze oriëntatie vooral in de richting van 

de therapeutische gespreksvoering. De aandacht voor de bredere maatschap

pelijke kontekst in deze interactionistische benadering is echter pe

rifeer. 

3.3. Tijd en psychopathologie 

Ernstige psychische stoornissen zijn verbonden met diepingrijpen

de veranderingen in de wijze waarop mensen omgaan met tijd en in de 

beleving daarvan. 

Psychotische toestanden zijn verbonden met allerlei diepingrijpen

de veranderingen in het tijdsbewustzijn; veranderingen die soms lijken 

op die beschreven door mystici. Als zodanig zijn in de literatuur be

schreven: het gevoel dat de tijd stil staat, het gevoel dat er "gaten" 

in de tijd zitten, het gevoel dat de tijd zich verdikt of verdunt, ex

treem langzamer of sneller gaat (Orme, 1969, Fenichel, 1945). 

In het syndroom van Korsakoff doet zich een sterke stoornis voor 

in de coherentie van het tijdsperspektief; gebeurtenissen die vijf mi

nuten tevoren plaats vonden worden door patiënten dagen geleden gelo-

caliseerd. Het vermogen gebeurtenissen te plaatsen op de tijdas blijkt 

ernstig aangetast; in het algemeen weten dergelijke patiënten niet welk 

jaar, maand, dag of uur het is. Dit heeft het gevolg dat de verhalen 

van lijders aan dit syndroom een fantastisch karakter krijgen: gebeur

tenissen uit verschillende tijden worden vermengd met irreëele gebeur

tenissen (Orme, 1969). 

Verschillende psychopathologische fenomenen leveren de zgn. déjà-vu 

ervaring op. Hieronder wordt de ervaring verstaan dat men iets wat eer

der is gebeurd op precies dezelfde wijze beleeft: dergelijke ervaringen 

kunnen zeer krachtig zijn en veel emoties oproepen. De déjà-vu beleving 

treedt vooral op bij epilepsie, bij psychastenie en bij afasie: het 

schijnt daarbij verbonden te zijn met depersonalisatie. In de déjà-vu 

ervaring is vooral het verledenperspektief betrokken: een gebeurtenis 

in het heden wordt op een ongewoon krachtige wijze gekoppeld aan een 

enigszins daarmee overeenkomende gebeurtenis uit het verleden. 
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Tijdservaring is bij neurotische patiënten dikwijls verbonden met 

angst. Fenichel (1945) beschrijft de "tijdsclaustrofobie"; dat is de 

angst tijd te kort te komen, geen tijd te hebben, het gevoel ingeslo

ten te zijn door een drukkende hoeveelheid verplichtingen. Het tegen

deel daarvan is de "tijdsagorafobie"; het gevoel dat de tijd leeg is 

en niet door te komen als deze niet wordt gevuld met reeksen activitei

ten. Meerloo (1970) is van mening dat het problematisch worden van een 

van de tijdsmodaliteiten kenmerkend is voor de neurose, zich uitend 

in de vlucht voor verleden, heden of toekomst. 

Eerder beschreef ik de temporele trekken van de dwangneurose, 

die zo sterk verwant is met het anale syndroom. Fenichel (1945) is van 

mening dat de dwangneurose een defensiestructuur is, gericht tegen de 

vijandige buitenwereld, waarbij de patiënt zich zeer rigide en ordelijk 

gedraagt, vooral met betrekking tot tijd en geld. 

De conclusie lijkt gewettigd dat tijd en psychopathologie veel 

met elkaar hebben te maken. Zo vreemd is dit niet, concludeert Doob 

(1971) want iedere psychische stoornis houdt gedragsverandering in en 

dergelijke veranderingen moeten wel temporele implicaties hebben. Ander

zijds moet het tijdsaspect niet opgevat worden als een epifenomeen; 

tijdsvariabelen zijn nauw verweven met persoonlijkheidsvariabelen, zo

als Calabresi en Cohen (1968) aantoonden. Opvallend is echter wel dat 

in de psychopathologie de causaliteit steeds wordt gezocht in een be

paalde richting: psychische stoornis veroorzaakt storingen in het tijds

bewustzijn, terwijl de vraag of veranderingen in tijdsbewustzijn de 

oorzaak zou kunnen zijn van psychische stoornis, minstens zo interes

sant is (Minkowski, 1933). 

3.4. Psychische gezondheid 

Nog moeilijker dan de vraag naar de relatie tussen psychische stoor

nis en tijdsbewustzijn, is die naar de relatie tussen psychische gezond

heid en tijd. Bij ernstige psychische stoornis vertoont het normale 

gevoel van tijd overduidelijk bizarre afwijkingen. Psychische gezond

heid echter is een normatief en dikwijls cultuur-kritisch concept; waar

bij men steeds te maken heeft met vóór- en tegenstanders. Fortmann (1968) 

stelde zich terecht de vraag: is "geestelijke gezondheid" wel een weten-
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schappelijk begrip? Denkbeelden over geestelijke gezondheid zijn het 

resultaat van een morele, ideologische keuze; men is daarbij op zoek 

naar de idealen waaraan een mens zou moeten beantwoorden. Vaak gehan

teerde idealen zijn: zelfachting of zelf-acceptatie, zelfactualisering, 

integratie en harmonie, ik-sterkte, autonomie, realisme, vermogen tot 

het leggen van duurzame contacten, etc., etc. 

Al deze trekken hebben Fortmann (1968) gebracht tot de pregnante 

formulering: "Ik vraag mij af, of men alle formules zou kunnen vangen 

in zo iets als: het vermogen (vrijheid!) om zichzelf te ontplooien 

(bijv. in arbeid) én om zich te verliezen. Daarmee zou dan een wezen

lijke polariteit zijn uitgedrukt, die onmiddellijk voortvloeit uit 

het feit dat de mens een subject is in een hem omringende wereld. Het 

begrip "vrijheid" op zich is dus nog niet voldoende. Men zou er aan 

moeten toevoegen dat het een vrijheid is die in twee richtingen (zelf

ontplooiing en overgave) functioneert." 

Wanneer deze omschrijving wordt betrokken op de tijdspsychologie, 

is de volgende conclusie mogelijk. Het gericht zijn op de toekomst, 

het opzetten van realistische doelen, het uitwerken van gedetailleer

de plannen, het uitstellen van de behoeftebevrediging en het stipt 

omgaan met tijd, zijn noodzakelijk voor het zich ontplooien in de ar

beid (Fortmann1s eerste dimensie), daarnaast is het kunnen genieten 

van het actuele moment, het tijdelijk kunnen loslaten van plannen en 

doelen, het ontwikkelen van spontaan en onmiddellijk gedrag en het 

relativeren en loskomen van kloktijd noodzakelijk op die momenten 

waarop men zich moet ontspannen en zich moet kunnen verliezen (Fort

mann' s tweede dimensie). 

In onderzoekstermen vertaald houdt dit in dat de relatie tussen 

tijdsvariabelen en operationalisaties van psychische gezondheid waar

schijnlijk curvilineair is; het zeer sterk gericht zijn op planmatig

heid is dan evenmin gezond als het sterk afwijzen van planning. Het 

lijkt mij zeer aan te bevelen deze veronderstelling in toekomstig on

derzoek te toetsen. 

3.5. Cultureel anthropologische aspecten van tijd 
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Een van de belangrijkste gevolgen van het doornemen van cultureel 

anthropologische bijdragen over tijd is het besef dat tijdsbewustzijn be

hoort tot de menselijke universalia. ledere samenleving, ook de zgn. 

primitieve, heeft wel een tijdsrekening, meestal afgeleid van veran

deringen in het externe milieu. Vooral de wisselingen van de jaarge

tijden, van dag en nacht, van maanstanden en zonhoogte hebben aanlei

ding gegeven tot het ontstaan van tijdsrekeningen (Doob, 1971). 

De wijze waarop de tijdsrekening funktioneert verschilt echter 

aanzienlijk tussen culturen. Hall (1959) was van mening dat de analyse 

van hoe mensen in culturen omgaan met tijd meer inzicht geeft in hun 

wezen dan de analyse van talen. Tijdsgedrag ligt gedeeltelijk op on

bewust, nonverbaal niveau. Tijd is een van de elementen van wat Hall 

noemt "the silent language". Het niet bekend zijn met het lokaal system 

- zo zegt Hall - heeft al dikwijls aanleiding gegeven tot heftige con

flicten. Zo is het iemand uren laten wachten in het Midden-Oosten een 

normaal verschijnsel, terwijl hetzelfde gedrag in Europa of Amerika 

als sterk beledigend zou worden opgevat. 

Cultureel anthropologen hebben als geen ander steeds gewezen op 

de grote verschillen tussen de Westerse en de niet-Westerse culturen 

op het vlak van tijdsbewustzijn. Door het zich voordoen van cultuur-

contacten hebben zij zich moeten verdiepen in de fundamentele verschil

len tussen culturen en het resultaat is dat zij de vanzelfsprekendheden 

die "cultuur" heten voor een deel hebben blootgelegd. 

Hieronder wil ik ingaan op een aantal opmerkelijke verschillen 

tussen het Westerse en niet-Westerse tijdsbewustzijn. Ik heb hierbij 

vooral gebruik gemaakt van Hall (1959), Kluckhohn en Strodtbeck (1961), 

Smith (1952) en Linder (1970). 

- In het Westen wordt tijd gezien als een enkelvoudige weg die zich 

uitstrekt naar de toekomst, komt vanuit het verleden van waaruit 

men zich vooruitbeweegt. 

Deze weg is planmatig en schematisch uiteengelegd in onderscheid

bare, discrete segmenten. Dit discrete karakter van tijd schrijft 

voor, één activiteit tegelijk af te werken. In Latijns Amerika is 

het daarentegen gewoonte met meerdere mensen tegelijk afspraken 
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te maken. Een Amerikaan is steeds zeer verbaasd wanneer hij bij een 

zakelijk gesprek een veelheid van mensen aantreft die allemaal met 

hetzelfde doel komen. In Latijns Amerika is een puur zakelijke ont

moeting ondenkbaar, steeds is het ook een gelegenheid tot het uit

wisselen van allerlei familiegegevens. Dit strookt slecht met het 

Westerse idee van iemand op één discreet tijdstip persoonlijk te 

willen spreken en daartoe een afspraak te meken. 

- In het Westen is de lengte van het tijdsbesef beperkt. 

De toekomst is steeds de tastbare, directe toekomst. Long-term plan

ning omvat in het algemeen niet meer dan 10 jaar. Dit staat in scherp 

kontrast met de Oosterse visie op tijd bv. in India en Zuid-Oost 

Azië. In deze laatste gebieden beslaat het tijdsbesef honderden en 

duizenden jaren. Tegenover het Westerse lineaire tijdsbegrip staat 

hier het cyclische Oosterse tijdsbegrip en dit heeft in beide cul-

tuurgroepen vergaande consequenties, 

- Het verleden, traditie, speelt een beperkte rol in het Westen. Tra

ditie wordt gelijkgesteld met ervaring en met kennis, het verleden 

is er niet om er genoegens uit te putten of er sentimentele gevoe

lens aan te ontlenen maar het heeft een puur instrumenteel karakter 

en dient voornamelijk om er een prognose voor de toekomst uit af 

te leiden. Hiermee hangt samen de sterke voorkeur in het Westen voor 

dynamiek, verandering, vernieuwing. Het Westerse industriële systeem 

is zelfs geheel gebaseerd op innovatie en expansie. Dit aspekt kon-

trasteert sterk met het sterk traditionele en conserverende karakter 

van vele niet-westerse culturen. 

- In het Westen wordt tijd gezien als een materieel goed, tijd kan 

men sparen, besteden, verspillen. Tijd is een meetbaar, kwantitatief, 

additief systeem. Zestig seconden vormen een minuut, zestig minuten 

vormen een uur. Dikwijls wordt vergeten dat vele zgn. primitieve 

culturen geen flauwe notitie van het bestaan van seconden, minuten, 

uren hebben. De primitieve tijdseenheden zijn die van de dag of van 

concrete gebeurtenissen. Er is de tijd van het koken, van het vissen, 
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van het werken op het veld; preciesere tijdsaanduidingen ontbreken 

hier verder geheel. 

- Een van de hoogste Westerse deugden is stiptheid bij afspraken. De 

marge waarbinnen men in het Westen te laat mag komen is uiterst be

perkt. Bij het overschrijden daarvan ontmoet men agressie en irri

tatie. Iemand zeer lang laten wachten is een rechtstreekse beledi

ging. Deze precíese vastlegging van tijdstippen ontbreekt in de 

meeste niet-Westerse culturen. Hall beschrijft zijn ongeduldig wach

ten op de aanvang van pueblodansen. De Pueblo-dans begint pas wan

neer alle voorbereidingen klaar zijn en het is onmogelijk tot op 

een halve dag nauwkeurig het begin van de dansen te voorspellen. 

- In het Westen zijn veel gedragingen gericht op een toekomstige be

loning: het is de basis van het doelgericht handelen. In het Westen 

maakt men een plan, en kiest men tussen de voordelen van het moment 

en de voordelen in de toekomst. 

In veel niet-Westerse culturen is dit ondenkbaar. De Navajo is niet 

in beweging te krijgen voor een niet tastbare belofte. Alleen met 

onmiddellijke beloningen komt hij in aktie: het toekomstkarakter 

van beloningen is iets wat geen enkele indruk op hem maakt. 

Het is zeker de moeite waard de mening over tijd van cultureel 

anthropologen te kennen. De bestudering van hun werk heeft mij in ie

der geval duidelijk gemaakt dat de reeks tijdsvariabelen die in mijn 

studie zijn betrokken een goede typering vormen van de dominante Wes

terse houding tegenover tijd. 

Een kanttekening lijkt mij nog op zijn plaats: in bovengenoemde 

beschrijving zijn niet-Westerse culturen natuurlijk teveel generalise

rend behandeld. Men moet verder onderscheid maken tussen het tijdsge-

voel van de Tiv, de Pueblo's, de Navajo's de Truk en de Kuer, om er 

maar enkele te noemen van de reeks van veel bestudeerde culturen, 

en van complexere samenlevingen, zoals de Latijns Amerikaanse, de Ara

bische en Aziatische. De eerste groep staat zeer dicht bij de natuur 

en bij de astronomische wisselingen in de tijd. De tijdsbepaling wordt 
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gevormd door concrete fenomenen en is in feite zeer globaal en discon

tinu; er is geen sprake van afgemeten eenheden omdat de tijd verschuift 

met het voortgaan van de dagen en de seizoenen. 

In de tweede groep is er een meer op de voorgrond treden van de tijd 

zichtbaar, maar deze is nog geenszins dominerend. Er wordt continu ge

werkt maar niet onder tijdsdruk, althans niet in de landbouw. Voorzover 

deze landen geïndustrialiseerd raken doet de Westerse tijdsvariant zijn 

intree. En dit is in steeds meer landen het geval. 

Voor andere cultureel-anthropologische bronnen verwijs ik naar: 

Hallowell (1937), Whorf (1950), Lee (1950) Leach (1955), Doob (1971). 

Behalve verschillen tussen culturen, zijn er ook grote verschillen bin

nen culturen. Een Nederlands stereotype luidt dat zuiderlingen aanzien

lijk minder punktueel zijn dan noorderlingen; vooral het Calvinisme 

zou debet zijn aan de minder spontane, meer calculerende attitude van 

deze laatsten. (Koomen e·.- Winnubst, 1968). 

... . * 
3.6. Enkele kanttekeningen over tijd in de sociologie 

Tot nu toe is in deze studie nog weinig gerept over de funktie 

van de tijdsvariabelen in het grotere verband van de samenleving; naast 

een psychologische moet ook een sociaal-psychologische en een sociolo

gische benadering van het tijdsthema mogelijk zijn. Het grote probleem 

hierbij is, dat in genoemde benaderingen de interesse voor het fenomeen 

tijd steeds miniem is geweest. Verschillende auteurs hebben op deze 

verwaarlozing gewezen: Moore (1963), Beerling (1974). Deze laatste con

stateerde, na een speurtocht in de indexen van sociologische handboeken, 

dat het woord tijd steeds ontbrak. Ook in aangrenzende sociale weten

schappen zoals demografie, ecologie en planologie overtreft de interes

se voor het ruimtelijke, vele malen die voor het temporele (naast een 

begrip "ruimtelijke ordening" zou evenzeer plaats zijn voor een begrip 

"temporele ordening"). 

Het kleine aantal sociologische studies over tijd concentreert 

zich rond de temporele structuur van groepen en organisaties. Zo be

schrijft Moore (1963) de temporele aspecten van het gezin, van vereni

gingen, van bureaucratieën, van steden en van economische systemen. 

Met dank aan А.Г.У. van ico. Fynden. 
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In zijn analyse staat centraal het begrip "timing", waaronder hij ver

staat: synchronisatie, sekwentie en frekwentie. Synchronisatie duidt 

de noodzaak aan van het op elkaar afstemmen van handelingen tussen per

sonen en het bepalen van tijdstippen daarvoor, sequentie slaat op de 

volgorde waarin die gedragingen verlopen, frekwentie duidt aan de hoe

veelheid gedragingen binnen een bepaalde tijd. Het funktioneren van 

sociale eenheden vereist overeenstemming over "timing"; er ontstaan 

ingewikkelde gedragspatronen waarbij grote aantallen mensen hun acti

viteiten op elkaar afstemmen. Het behoren tot een sociale groep heeft 

steeds voor individuen grote konsekwenties: de tijdsschema's die ken

merkend zijn voor een groep dringen diep door in het persoonlijk leven. 

Het behoren tot een gezin legt b.v. verplichtingen op: men gaat samen 

eten, samen het huishoudelijk werk doen of men bereikt overeenstemming 

over een taakverdeling. Kenmerkend voor dergelijke patronen is het steeds 

terugkerend karakter en het verschuiven uit de aandacht. Kolaja (1969) han

teert hiervoor de term "recurrence", een term die doet denken aan de 

meer bekende term: "habit". 

De verplichtingen opleggende, maar ook vrijheidsscheppende aspec

ten van de sociale tijdsschemata zijn het meest diepgaand bestudeerd 

en geclassificeerd door Gurvitch (1964). Deze auteur omschrijft sociale 

tijd als de convergentie en divergentie van bewegingen in totale sociale 

fenomenen. Hij onderscheidt voorts acht soorten tijd, die hij dan be

trekt op een ingewikkelde indeling in sociale structuren, klassen en 

groepen. De vraag of de typologie van Gurvitch verhelderend is, is in 

de sociologie nog niet beantwoord. De filosoof Beerling (1974) wees 

op het abstracte en soms moeilijk te volgen karakter van Gurvitch bij

drage, maar is tegelijkertijd van mening dat deze auteur wel degelijk 

serieus moet worden genomen. 

Na deze summiere raadpleging van sociologische auteurs lijkt de 

volgende conclusie op zijn plaats. Het op elkaar afstemmen van gedrag 

tussen mensen, zoals gedetermineerd door de sociale systemen waartoe 

men behoort zou een essentieel gegeven moeten zijn binnen de sociolo

gie. In mijn studie is steeds het accent gelegd op de persoon en de 

tijdsattitude die hem kenmerkt. Welke de relatie is tussen deze aspec

ten en de sociale systemen is onuitgewerkt gebleven en de sociologie 
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biedt als zodanig nauwelijks aanknopingspunten. De ontwikkeling van 

een "sociologie van de tijd" lijkt dringend gewenst. Het is mogelijk 

dat in mijn studie beschreven en gesystematiseerde concepten daarbij 

een stimulerende rol kunnen spelen. Ook groepen kunnen een tijdsper-

spektiefontwikkelen, kunnen kiezen voor uitgestelde behoeftebevrediging, 

kunnen precieuze en stipte eisen stellen bij de wijze waarop haar leden 

interacteren. Dit inzicht leidt tot de programmatische wens dat het 

bestuderen van het in elkaar grijpen van micro-, meso- en macroniveau's 

verdere uitwerking behoeft. Vooral de vraag hoe de mens zich staande 

houdt tussen de aanspraken die de verschillende sociale systemen op 

zijn beperkte, schaarse tijdsbudget laten gelden, zou verhelderend kun

nen werken voor het thema van de lichamelijke en psychische gezondheid. 

4. Afsluiting: tijdsvariabelen, multi-level onderzoek en sociale leer

theorie 

In deze paragraaf wil ik tot een afsluiting komen van het theorie-

deel. Die mogelijkheid is nu aanwezig omdat alle belangrijke molaire 

tijdsvariabelen nu in kaart zijn gebracht en ook werd vastgesteld wel

ke de verschillen en welke de overeenkomsten zijn. Er bestaat nu, op 

puur theoretische gronden, geen twijfel meer over dat de behandelde 

variabelen één familie vormen. De term tijdssyndroom lijkt voorlopig 

op zijn plaats; als hieronder tenminste niet meer wordt verstaan dan 

"set van onderscheiden, maar verwante variabelen". 

Een andere mogelijkheid tot het vinden van een algemeen label biedt 

Jessor (1968). In zijn multi-level benadering onderscheidt hij drie 

systemen: het socioculturele, het persoonlijkheids- en het socializa-

tiesysteem. Het persoonlijkheidssysteem geeft hij de onderverdeling: 

a. perceived opportunity structure, b. the personal belief structure, 

c. the personal control structure. 

De door mij beschreven variabelen vallen, bij vergelijking, onder 

Jessor's "persoonlijke controle"-structuur. Zelf neemt hij daarin op 

de variabelen: deviantietolerantie, uitgestelde behoeftebevrediging 

en tijdsperspektief. Ook Mischel (1971) noemt uitgestelde behoeftebe

vrediging onderdeel van de "persoonlijke controle"-structuur. 
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Deze plaatsing van de door mij bestudeerde variabelen geeft ook 

de gelegenheid aan te geven dat dit variabelenveld of nomologisch net 

van beperkte strekking is. Empirische hantering van de variabelen is 

het meest zinvol bij inbouw in multi-level onderzoek à la Jessor en 

kan dit type onderzoek dan wel verder brengen. De empirische realisa

tie van het "persoonlijk controle"-systeem bij Jessor is nog enigszins 

beneden de maat en een betere opvulling van dit aspekt van zijn multi

level aanpak is gewenst. 

De door mij behandelde variabelen liggen alle primair op persoon-

lijkheidsniveau. Dit sluit niet uit dat ze ook verworteld kunnen zijn 

in dieperliggende waarden. Bovendien interacteren de tijdsvariabelen 

steeds met andere persoonlijkheidssyndromen én met socializatie- en 

socio-culturele systemen. 

Steeds moet de gehele complexe werkelijkheid in ogenschouw worden 

genomen teneinde het gevaar van psychologisme en daarmee gepaard gaande 

Re'ificatie van concepten te vermijden. Deze laatste tendens heb ik 

op verschillende plaatsen gekritiseerd. Reificatie duikt daar op waar 

men persoonlijkheidskenmerken als zelfstandige, los van de context staande, 

entiteiten behandelt. Wanneer mensen een kort tijdsperspektief vertonen, 

tenderen naar onmiddellijke behoeftebevrediging, tijdsanaal zijn en 

hedonistisch opteren voor een oriëntatie op het hier-en-nu, dan zijn 

dat gedragstendensen die ontstaan zijn vanuit een reinforcement his

tory: mensen hebben dan geen vertrouwen (expectancy) meer dat bepaalde 

beloningen (reinforcements) voor hen zijn weggelegd. Deze reeks van 

teleurstellingen kan uitmonden in een gegeneraliseerde expectancy: mo

mentane wanhoop wordt, op langere termijn, omgezet in duurzame wanhoop 

en berusting. 

Dit brengt mij op de betrekkelijkheid van de reikwijdte van de 

leertheorie. In de leertheorie wordt er van uitgegaan dat, door model

ing een persoon met een tendens .tot onmiddellijke behoeftebevrediging 

(c.q. kort tijdsperspektief, niet-planmatigheid, hier-en-nu gerichtheid) 

kan worden geleerd tot uitstelgedrag te komen. Mijn aantekening hier

bij is dat het geen zin heeft personen een lang tijdsperspektief aan 

te leren wanneer er geen concreet reëel toekomstperspektief is_, c.q. 

maatschappelijke kansen ontbreken. 
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Onderzoeksbij lage. 

Verslag van het onderzoek. 

Tot nu toe is deze studie beschrijvend en inventariserend geble

ven: het voornaamste doel was steeds systematisering van de variabelen, 

beschrijving van de theoretische uitgangspunten, het plaatsen van kri

tische kanttekeningen en tenslotte conceptuele integratie. In het nu 

volgende deel breng ik verslag uit van eigen onderzoeksactiviteiten. 

Ik moet hierbij aantekenen dat dit onderzoek door mij zelf gezien 

wordt als een eerste stap. Doordat ik, in de loop van de tijd, de be

schikking kreeg over elf meetinstrumenten waarin tijdsvariabelen cen

traal stonden, vatte ik het plan op deze te hanteren in eigen onder

zoek. Bij bestudering bleken deze instrumenten nogal wat bezwaren bij 

mij op te roepen. Ik besloot daarop een poging te wagen ook op empi

risch vlak tot enige synthese te komen. De elf schalen vormden het 

uitgangspunt voor een nieuwe omvangrijke itempool, op basis waarvan 

ik een reeks nieuwe schalen construeerde en op die wijze de mogelijk

heid kreeg mijn conceptuele integratie het begin van een empirische 

basis te verschaffen. 

Bij het presenteren van het onderzoek ga ik er van uit dat de 

lezer bekend is met de inhoud van de voorgaande vier hoofdstukken. 

Het onderzoek sluit nauw aan bij mijn theoretische integratie en alle 

genoemde thema's komen er in terug. Wel moet ík er op wijzen dat dit 

onderzoek slechts één van de vele mogelijke uitwerkingen is en uit

sluitend beoogt iets verder te komen op het terrein van de vragen-

lijstbenadering van tijdsvariabelen. 

In het onderzoek ga ik uit van twee veronderstellingen: 

a. het heeft zin aan de hand van een uit de theorie voortkomend vari-

belenschema verbetering aan te brengen in een, uit 11 schalen samen

gestelde, itempool. De voorspelde structuren zullen in het empirisch 

materiaal zichtbaar worden. 

b. de variabelen toekomstperspectief, uitgestelde behoeftebevrediging 

en tijdsanaliteit zullen een positieve samenhang vertonen en vormen 

zo de kern van een Westers Tijdssyndroom. 

In paragraaf 6 ga ik uitgebreider op deze veronderstelling in. 
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Hieronder geef ik aan welke stappen in het onderzoek kunnen wor

den onderscheiden. 

Stap 1. Testselectie. Bestudering van de meting van tijdsvariabe

len, speciaal lettende op beschikbare operationaliseringen via ge

structureerde attitudevragen. Dit leverde elf (bestaande) tests op; 

deze reeks tests vormde het uitgangspunt voor de verdere onderzoeks

fasen. De meetproblemen werden beschreven in paragraaf I, de tests in 

paragraaf 2. 

Stap 2. Confrontatie van theorie en tests. Op grond van de theo

rie en theoriesynthese werd een voorlopig variabelenschema opgezet 

(beschreven in het laatste gedeelte van paragraaf 1). Dit eerste va

riabelenschema werd gebruikt als nieuw ordeningscriterium voor een, 

uit de elf eerder vermelde schalen geconstrueerde, itempool. Deze hy

pothetische schaal, ontstaan uit een confrontatie van theorie en be

staande schalen, werd beschreven in paragraaf 3. In paragraaf 4 werd 

het tweede, meer definitieve, hypothetisch variabelenschema beschre

ven. In dit stadium werd de itempool, op theoretische gronden, gere

duceerd van 250 tot 210 items. 

Stap 3. Onderzoek. De hypothetische schaal werd, in gerandomi

seerde vorm, voorgelegd aan een groep M.O.-pedagogiek studenten 

(n=281). De proefgroep werd beschreven in paragraaf 5. 

Stap 4. Formulering van de hypothesen. In het eerste gedeelte 

van paragraaf 6 werd het doel en de verwachting van het onderzoek ge

formuleerd. 

Stap 5. Itemreductie. De in het onderzoek betrokken 210 items 

werden onderworpen aan een proces van datareductie, resulterende in 

een groep van 80 items. Dit werd bereikt door het toepassen van vijf 

factoranalyses op basis van de theoretische indeling in constructen. 

Zo werden gefactoranalyseerd: het prospectie-(toekomstperspectief), 

het nostalgie-(verledenperspectief), het ascese-(uitstelgedrag), het 

analiteits- en het zelf-actualisatie-construct. Het resultaat was: 

een twaalftal schalen. Deze stap werd beschreven in het tweede ge

deelte van paragraaf 6. In paragraaf 7 werden de empirische schalen 

vergeleken met de theoretische schalen. 

Stap 6. Toetsende analyse op basis van het oblique patroon. Een 

factoranalyse werd uitgevoerd (scheve promax rotatie) op alle 80 uit 
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de itemreductie verkregen items. De hiermee te verkrijgen dimensies moes

ten overeenkomen met de dimensies zoals die voortkwamen uit de vijf af

zonderlijke factoranalyses. Een dergelijke overeenkomst kan dan worden 

opgevat als een empirische rechtvaardiging van de theoretische construct

keuze. Daarnaast geeft de oblique patroon matrix die bij deze globale 

factoranalyse ontstaat een goed inzicht in de correlatie tussen de ver

schillende factoren. Deze toetsende analyse wordt beschreven in para

graaf 9. 

Stap 7. Analyse op basis van het orthogonale patroon. Hierbij werd 

aangeknoopt bij stap 5: over de 12 schalen, verkregen uit vijf factor -

analyses, werden gewogen somscores berekend. Vervolgens werd een corre-

latiematrix samengesteld van deze twaalf gewogen somscores op basis 

waarvan een "second order" factoranalyse werd toegepast. Doel hiervan 

was de eventuele constructie van algemene overkoepelende factoren. Deze 

analyse werd steeds verricht op basis van de orthogonale factorstruc

tuur. De analyse wordt beschreven in paragraaf 9 en in de discussie. 

1. De meting van tijdsvariabelen. 

De meest bestudeerde molaire tijdsvariabele is zonder twijfel het 

tijdsperspectief. Ook in mijn onderzoeksopzet staat deze benadering 

centraal en daarom begin ik met een korte uiteenzetting over de meet-

wijzen rond dit begrip. Tot nu toe werd het tijdsperspectief voorna

melijk benaderd met projectieve methoden, hoewel vanaf 1960 ook een 

serie schaalbenaderingen zijn intrede heeft gedaan. Zelf trof ik, tot 

nu toe, zeven enigszins bruikbare tijdsperspectiefschalen aan, welke 

in paragraaf 2 nog zullen worden beschreven. Het tijdsperspectief valt 

uiteen in drie varianten: het toekomstperspectief, het verledenperspec

tief en het hedenperspectief voor welke laatste term het concept 

tijdscompetentie wordt gehanteerd. Veruit de meeste aandacht is steeds 

geschonken aan het toekomstperspectief en het resultaat daarvan is dat 

aan deze variabele in de loop der tijd een aantal aspecten werd toe

gevoegd. De lijst ziet er in dit geval als volgt uit: FTP-predominan-

tie, FTP-extensie, FTP-valentie, FTP-coherentie, FTP-densiteit, FTP-

kinesis, FTP-realisme. Deze verschillende uitwerkingen van het tijds-

179 



perspectief heb ik uitvoerig beschreven in hoofdstuk 1. In mijn poging 

tot schaalconstructie zal bovengenoemd variabelen- en aspectenschema 

uitgangspunt zijn; geprobeerd zal worden in een itempool deze elemen

ten terug te vinden. 

Ook rond uitstelgedrag is een aanzienlijke hoeveelheid onderzoek 

ontstaan, maar het probleem hierbij is het domineren van de bekende 

directe "candy"-meetwijze. In het overgrote deel van het onderzoek is 

uitgegaan van directe beloningen. Daarnaast is, in beperkte mate, een 

projectieve benadering gevolgd; dit steeds in het zuiver psychoanaly

tisch georiënteerde uitstelgedragonderzoek. Gestructureerde vragen 

zijn eigenlijk uitsluitend gehanteerd in het sociologisch onderzoek 

rondom dit concept, alhoewel bij bestudering van deze vragen proble

men rijzen. Op de eerste plaats is het aantal vragen steeds zeer ge

ring en bovendien is de vraagwijze in een aantal gevallen zo indirect 

dat men zich af kan vragen of deze vragen nog wel enige inhoudsvalidi-

teit bezitten. Meer hoop heb ik gevestigd op andere bestaande tijds-

schalen: een eerste inspectie liet zien dat deze schalen verschillende 

vragen bevatten die slaan op uitstelgedrag. Bij mijn poging tot schaal

constructie stel ik het zoeken naar deze spaarzame vragen voorop. 

De meeste problemen levert de meting van tijdsanaliteit op. De 

voornaamste reden hiervoor ligt in de beperkte hoeveelheid beschik

baar onderzoek. Tot nu toe zijn er wel enkele dimensies zichtbaar. 

De algemene tendens is: er is zoiets als een zorgelijke, precieuze 

en obstinate houding tegenover tijd. Daarnaast onderkent één onder

zoeker nog de factoren: tijdsangst, tijdssubmissiviteit, tijds-

possessiviteit, tijdsflexibiliteit. De tijdsanaliteitsdimensie zou, 

in bredere zin, voorts te maken hebben met rigiditeit en anti-impul-

siviteit. 

Bij de schaalconstructie zal ik mij enigszins laten leiden door 

bovengenoemde opsomming. Vanwege het nog tentatieve karakter van de 

bestaande specificaties zal ik daarnaast sterk naar de item-inhoud 

zelf kijken. Wellicht levert dit nieuwe indelingen op. 

Uiteindelijk was het mogelijk voor elk van de nu genoemde tijds

variabelen een bevredigend aantal items te vinden. Aan de hand van 

een elftal bestaande tests kon een itempool worden geconstrueerd op 

basis waarvan een poging tot toetsing van de theorie werd ondernomen. 
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Uit de in deze paragraaf opgesomde reeks tijdsvariabelen en sub-dimen

sies daarvan, werd een zoekschema geconstrueerd met als bedoeling de 

itempool daarmee te analyseren en bij de variabelen passende items te 

selecteren. 

Hypothetisch variabelenschema: eerste opzet. 

A. Toekomstperspectief : (Lewin, 1939) 

FTP-predominantie (Lewin, 1939, Eson, 1951) 

FTP-extensie (Lewin, 1939, LaShan 1952) 

FTP-valentie (Lewin, 1939) 

FTP-coherentie (Wallace, 1956) 

FTP-densiteit (Piatt en Taylor, 1967) 

FTP-realisme (Klineberg, 1967) 

B. Verledenperspectief : (Nawas en Platt, 1965) 

C. Tij dscompetentie: (Shostrom, 1966) 

D. Uitstelgedrag: (Mischel, 1958) 

E. Tijdsanaliteit: (Pettit, 1969) 

Tijdsangst (Calabresi en Cohen, 1968) 

Tijdssubmissiviteit (Calabresi en Cohen, 1968) 

Tijdspossessiviteit (Calabresi en Cohen, 1968) 

Tijdsflexibiliteit, 
c.q. 
Tijdsrigiditeit (Calabresi en Cohen, 1968) 

2. Beschrijving van de voor de itempool gehanteerde schalen. 

Bij de nu introdente fase worden de volgende vragen van belang: 

welke schalen zijn er beschikbaar, welke is de kwaliteit daarvan, is 

er -per schaal- iets bekend over validiteit en betrouwbaarheid, zijn 

er kortom goede schalen, ja of nee. Duidelijk zal worden dat het ant

woord op deze vragen dikwijls negatief moet uitvallen. 

Vooral op één belangrijk punt verdienen de te beschrijven scha

len kritiek: dat is, wat ik noem, hun conceptuele heterogeniteit. 

Dikwijls bevat een schaal die bv. toekomstperspectief meet, ook items 

die verleden-predominantie meten en het is niet moeilijk nog vele 
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voorbeelden van deze conceptuele verwardheid aan te wijzen. 

Van de hierna te beschrijven schalen zijn er zeven die opgezet 

zijn om het tijdsperspectief, of aspecten daarvan, te meten, terwijl 

vier tijdsattitude meten. 

De "Future Time Perspective Inventory" van Parrott (1973). Deze 

schaal werd samengesteld uit een itempool van 100 ruwe items die af

komstig waren uit een breed scala van bestaande FTP-meeHnstrumenten, 

Via factoranalyse (hoofdassen methode/orthogonale rotaties) werd een 

schaal van 53 items samengesteld, waarbij 6 factoren 60% van de totale 

variantie verklaarden. De factoren zijn: "Future potency and evalua

tion", ''Temporal orientation", "Temporal Relatedness", "Norm 

Orientation", "Death and life Span", 'Goal Orientation". De schaal 

heeft veel itemsoorten, hoewel deze wel steeds in de toekomstpredomi-

nantiesfeer liggen. Een reeks van items meet waarderingsaspecten (FTP-

valentie), terwijl ook aandacht is besteed aan inhoudelijke aspecten. 

Daarnaast nemen aandacht voor planning en aandacht voor levensloop, 

zelfrealisatie en dood een aanzienlijk deel in. De schaal is nog vol

op in ontwikkeling en is bedoeld als dienend voor cross-cultureel on

derzoek. Over validiteit is, behalve in factoriële zin, nog niet veel 

bekend. Ook zijn er geen gegevens over de betrouwbaarheid. 

Schaal voor "Temporal Orientation'" van Braley en Freed (1971). 

Het doel van deze schaal was een vergelijking mogelijk te maken tussen 

het tijdsperspectief van psychiatrische patiënten en van normalen. Het 

grootste gedeelte van de items handelde over het gepredomineerd worden 

door verleden, heden of toekomst. Een klein aantal items accentueerde 

de voorkeur voor planmatig handelen, terwijl een enkel item uit de toon 

viel doordat niet tijdsperspectief maar tijdsbeleving (subjectieve duur) 

werd gemeten. De afname-vorm is die van de Q-sort. Enige inhoudsvalidi-

teit werd bereikt door van tevoren 10 beoordelaars in te schakelen, die 

uit een ruwe itempool van 70 items, er de 25 beste uitkozen. Van de 

geselecteerde items werd de betrouwbaarheid voldoende hoog geacht, zo

als werd afgeleid uit een standaarddeviatie ат* minder dan .50. 

De "Time Sense Inventory" van Meiges en Tougerousse (1966). Deze 

schaal werd ontworpen om verschillen in de tijdservaring van verschil

lende soorten psychiatrische patiënten vast te stellen. Aan de schaal 

kleven verschillende bezwaren: van de 14 items meten enkele subjectieve 
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tijd, andere slaan meer op aspecten van het tijdsperspectief. Het is 

de vraag of deze beide variabelen zonder meer in een schaal mogen wor

den geplaatst; daarvoor is hun conceptuele en theoretische positie toch 

wel te verschillend. Behalve deze verwarrende heterogeniteit is niets 

bekend over validiteit, noch over betrouwbaarheid; de auteurs claimen 

dan ook niet meer dan face validity. 

De "Future Orientation' schaal van Zürcher, et al. (1967). Deze 

schaal werd ontworpen voor een studie naar de samenhang tussen toe

komstoriëntatie en dogmatisme. De 15 items tellende schaal is een a 

priori instrument en resultaat van een eenvoudige correlationele proce

dure. De schaal is interessant voor mijn itempool vanwege een reeks 

uitstelgedragitems. De schaal is in de oorspronkelijke vorm van weinig 

betekenis, zowel vanwege een aantal zeer plaatsgebonden items als door 

ontbrekende gegevens over validiteit en betrouwbaarheid. De enige vali-

diteitsindicatie ligt in de correlatie van .39 (p<.01) met de dogma-

tismevariabele. 

De 'Personal Orientation Inventory" van Shostrom (1966). Deze 

schaal werd ontworpen voor het meten van zelf-actualisatie: een term 

uit de Humanistic Psychology. De schaal bevat twee hoofddimensies: 

I. de "other/inner support'' dimensie en II. de "time competence/time 

incompetence" dimensie. Voornamelijk deze tweede dimensie is voor ons 

interessant: ze omvat 23 van de 150 schaalitems. De items horen voor

namelijk thuis onder het tijdsperspectiefconcept en bevatten zowel 

verleden-, heden- als toekomst-predominantievragen. Drie items slaan 

meer op ''tijd als economische waarde'' en vallen buiten de meerderheid 

van de items. Een aanwijzing voor de validiteit vormt de correlatie 

van .49 tussen inner support en time competence. De test-hertest be-

trouwbaarheidscoefficiënt is .71. De P.O.I. is de laatste jaren be

trokken bij een reeks van studies waarbij de validering van de schaal 

hoofdonderwerp is. 

De "Time Perspective Inventory" van Goodman (1967). Door middel 

van deze schaal wilde deze auteur evaluatieve (inhoudelijke) en cog*· 

nitieve (structurele) aspecten van het tijdsperspectief bestuderen, 

welke aspecten hij respectievelijk aanduidde als I. "Time Value 

Orientation" (TVO), en II. 'Time Extension1' (TE). Deze beide, door 

hem als relatief zelfstandig aangeduide concepten bleken .50 te 
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correleren. Bij nadere analyse door mij van de items bleek dat de 44 

items van deze schaal vooral FTP-predominantie, FTP-extensie en uitstel-

gedrag indiceerden. De "internal consistency reliability'' was voor de 

TVO-schaal .83. De test-hertest betrouwbaarheid was voor de TVO .66 en 

voor de TE .83. 

De "Deferred Gratification Scales' van Strauss (1962). Deze auteur 

ontwierp een vijftal uitstelgedrag-schalen, ni. voor de gebieden 

"Affiliation'', "Aggression", "Consumption', "Economic Independence", 

"Sex". De schalen waren van het ad-hoc type, terwijl niets duidelijk is 

over validiteit en betrouwbaarheid. 

Deze schalen noem ik hier alleen omdat een viertal items bruikbaar ble

ken voor mijn itempool. Van de overige items uit deze schaal is nauwe

lijks te merken wat ze met uitstelgedrag te maken hebben. 

De schaal voor ''Time Attitudes" van Calabresi en Cohen (1968). De 

schaal werd ontworpen met als doel algemene persoonlijkheidsattitudes 

te bestuderen in relatie tot tijdsattitudes. Een schaal van 39 tijds

attitude-items werd daarvoor onderworpen aan een factoranalyse (Norma

le Varimax transformaties/orthogonale rotaties). Vier factoren waren 

constituerend voor de schaal: tijdsangst (16 items), tijdspossessivi-

teit (6 items), tijdsflexibiliteit (9 items), tijdssubmissiviteit (8 

items). De schaal is sterk conceptueel heterogeen; ze bevat een aantal 

tijdsperspectief-items, zowel in verleden-, heden- als toekomst-predomi-

nantievorm, met daarnaast subjectieve tijdsitems en tot slot nog een 

aantal tijdsanaliteitsitems. Behalve de factoriële validiteit vertoonden 

de tijdsattitude subschalen samenhang met een aantal persoonlijkheids

factoren, nl. "restless dysphoria", "extraversive adjustment", "tense 

dependency" en "excitement seeking". De Alpha betrouwbaarheden voor de 

vier tijdsattitude factoren waren respectievelijk, .79, .56, .47, .51. 

De "Time Scale" van Pettit (1969). Deze schaal werd ontworpen voer 

een correlatie-studie waarin een aantal analiteitsmetingen waren opge

nomen. Uit een ruwe itempool van 76 stuks werd een schaal van 40 items 

geconstrueerd. De werkwijze werd niet vermeld. De items handelen voor

namelijk over het stipt en zuinig omgaan met tijd, zowel in persoonlijk 

als in sociaal opzicht. D.w.z. men houdt zich aan schema's en afspraken. 

De schaal meet o.i. vooral de anale tijdsattitude zodat het nauwelijks 

verwondering wekt dat deze schaal hoog correleert met niet-specifieke 
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anali teits-mecingen. Hoewel de schaal conceptueel tamelijk homogeen is 

bevat zij toch vier tijdsperspectiefitems en één uitstelgedragitem, we 

ke laatste twee item-soorten in deze schaal niet thuis horen. Andere 

aanwijzingen over de validiteit dan de gecontamineerde correlaties met 

de analiteitsschalen ontbreken. 

De "Time Attitude Inventory" van Cottle (1969, 1971). Deze schaal 

werd ontworpen ter verduidelijking van het dogmatisme concept. Door 

middel van een hoofdassen methode en ее" Kaiser Varimax rotatie werden 

in de 39 items zes factoren verkregen, waarvan er drie constituerend 

waren voor de schaal. De factoren waren: "Temporal Anxiety", "Egocen

tric Present Orientation" en "Fantasy Intolerance". Cottle noemt deze 

factoren de temporele correlaten van de dogmatismeschaal. Bij nadere 

beschouwing van Cottle's schaal blijken nogal wat tijdsconcepten door 

elkaar te zijn gebruikt. Tijdsperspectief-items domineren, daarnaast 

worden een aantal items over het verstrijken van de tijd (subjectieve 

tijd) gebruikt, terwijl enkele items expliciet gaan over de gerela

teerdheid van verleden, heden en toekomst. Vooral de factor
 ,:
tijds-

angst" bleek bruikbaar voor onze itempool, omdat deze factor signifi

cant correleerde met dogmatisme (.20) hetgeen een indicatie is voor 

validiteit, en omdat deze factor zinnige items bevatte. 

De "Attitude Toward Time" schaal van Knapp (1962). De schaal 

werd opgezet om te worden gecorreleerd met een test voor esthetische 

voorkeur, welke in feite een indirecte η Ach test was. Een itempool 

van 23 items werd d.m.v. selectie uit een correlatiematrix geredu

ceerd tot 17 items, waarvan een zevental items meer slaan op het ge

drag (gebruik van tijdsmeetinstrumenten) en een tiental slaan op 

houdingen tegenover tijd. Via een centroide factoranalyse werden twee 

factoren verkregen; de eerste is de "time servant" vs. "time master'', 

de tweede is de "time efficiency" vs. ''time obliviousness
1
' dimensie. 

Behalve de factoriële validering vertoonde de schaal samenhang met 

een directe η Ach test (.34), (gemeten volgens de TAT), met de esthe

tische preferentietest en met een tijdsschattingmeetinstrument. Geen 

informatie over betrouwbaarheid. 
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3. Schaalconstructie aan de hand van de itempool. 

Er zijn nu een aantal noodzakelijke stappen gezet: uit de theore

tische overzichten is een hypothetisch variabelenschema afgeleid en de 

voorhanden zijnde schalen werden beschreven en voorlopig geëvalueerd. 

Beschikbaar waren een groot aantal items: ongeveer 250. Hieruit werden 

een aantal op grond van doublures of omdat de items teveel plaats en 

tijdsgebonden waren geëlimineerd. Na deze eerste grove inspectie waren 

250 vertaalde items beschikbaar; op grond daarvan kon de schaalopbouw 

beginnen. Hier volgt de beschrijving van de constructie waarbij werd 

uitgegaan van het hypothetisch variabelenschema en ook die volgorde 

werd aangehouden. 

A. Toekomsttijdsperspectief. 

FTP-predominantie. Het was niet moeilijk een aantal items te vinden 

die dit aspect indineerden. Kenmerkende items hierbij zijn: 

- Ik vind dat iemand zich steeds zoveel mogelijk moet laten 

leiden door zijn vooruitzichten op de toekomst. 

- Wat morgen gebeurt, het kan niet schelen wat het is, zal be

slist belangrijk zijn. 

FTP-extensie. Ook hiervoor kwamen een aantal items beschikbaar. Het 

type was : 

- Ik heb een vrij duidelijk beeld van wat ik over tien jaar zal 

doen. 

- Het is belangrijk voorzieningen te treffen voor de oude dag 

ook al ligt die periode nog vele jaren verwijderd. 

Het uitgestrektheid-in-de-toekomst aspect is hier duidelijk in aan

wezig. 

FTP-valentie. Een aantal items was zo eenduidig pessimistisch of op

timistisch van betekenis dat het construeren van een kleur-dimensie 

betrekkelijk eenvoudig bleek. Itemvoorbeelden: 

- De toekomst zal voor mij meer onbillijk dan billijk voor mij 

zijn. 

- Mij lijkt de toekomst vaak hopeloos. 
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FTP-coherentie. Dit bleek een dimensie die moeilijkheden opleverde, om

dat een aantal items die hierbij in de buurt kwamen toch niet helemaal 

voldeden aan de definitie van het begrip. FTP-coherentie slaat op de 

geordendheid of georganiseerdheid van het toekomsttijdsperspectief. Een 

aantal items kwam beschikbaar die allen handelden over de tendens de 

toekomst planmatig in te delen. Toch leek het verschil ons niet zo groot 

zodat wij de planmatigheidsitems onder FTP-coherentie indeelden. Itera-

voorbeelden: 

- Het is leuk plannen te maken voor de toekomst, zelfs al komen 

die plannen niet uit. 

- Ik maak graag plannen weken of maanden van te voren. 

Voor de vier tot nu toe genoemde aspecten bleek het dus mogelijk aan

sluitende items te vinden. Daarna traden complicaties op: er bleef nl. 

een restcategorie over die alle wel duidelijk in de toekomstsfeer lagen 

maar die niet precies aansloten bij de definitie van kinesis, realisme 

of densiteit. (Dit waren de overgebleven mogelijkheden). De bedoelde 

items hielden een concrete doelgerichtheid in en daarom werd een nieuwe 

term ingevoerd: FTP-doelgerichtheid. 

Itemvoorbeelden: 

- Ik verwacht een eigen huis te hebben. 

- Het is mijn bedoeling te trouwen. 

B. Verledenperspectief. 

Een aantal items lieten zich zonder moeite indelen onder dit hoofd. 

Omdat het aantal items niet zeer groot was en omdat zich geen reëel 

ordeningsprincipe aandiende werd niet gezocht naar nieuwe aspecten in 

deze variabele. 

Itemvoorbeelden: 

- Ik betreur mijn verleden. 

- Ik vind het vaak nodig om mijn vroeger gedrag te verdedigen. 

C. Tijdscompetentie. 

De itemvoorraad werd eerst gecontroleerd op items die op de een of an

dere wijze aansloten bij de zelf-actualisatietheorie uit de humanistic 

psychology-richting. Dit bleek een dusdanig groot aantal items te 
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omvatten d.it besloten werd een nadere rubricering en specificering van 

de items op te zetten. Eerst werd echter gezocht naar items rond het he-

den-tijdsperspectief of hier-en-nu oriëntatie: 

een aantal items diende zich ondubbelzinnig aan. Itemvoorbeelden: 

- Het is meestal beter je bezig te houden met wat je nu aan het 

doen bent dan wat je zou kunnen doen. 

- Alleen je bezig houden met het leven op dit ogenblik is belang

rijk. 

Daarnaast viel de resterende hoeveelheid items uiteen in drie groepen: 

Temporele gerelateerdheid: Deze items drukten het gevoel dat verleden, 

heden en toekomst zinvol zijn verbonden uit. Itemvoorbeelden: 

- Verleden, heden en toekomst kunnen niet van elkaar worden ge

scheiden. 

- Verleden, heden en toekomst zijn als cirkels die elkaar net ra

ken. 

Persoonlijke groei: Deze items concentreren zich op het zelf; wel te 

verstaan, het zelf in ontwikkeling. 

Itemsoorten: 

- Mijn hoop voor de toekomst hangt af van mijn persoonlijke groei. 

- Het lijkt mij dat ik voortdurend groei en verouder. 

Transcendentele Oriëntatie: Een aantal items handelden over het leven na 

de dood en over de dood. 

Zij zagen er als volgt uit: 

- Ik denk veel na over de dood. 

- Ik geloof dat de dood het begin van een nieuw leven zal brengen. 

D. Uitstelgedrag. 

Een aantal items bleek onder deze noemer te kunnen worden gebracht. 

Criterium voor opname was dat in het item steeds een keuze tussen nu 

een kleine beloning tegen later een grotere tot uitdrukking diende te 

komen. 

Itemvoorbeelden: 

- Het is verstandig het geld wat je nu verdient niet onmiddellijk 

te besteden, maar het te sparen. 

- Goede dingen bewaar ik liever voor gebruik in de toekomst. 

188 



E. Tijdsanaliteit. 

Van de nu resterende groep items werd nagegaan in hoeverre ze aansloten 

bij de in het zoekschema gehanteerde onderverdeling. Dit bleek niet 

goed uitvoerbaar zodat werd besloten deze itemgroep geheel opnieuw in 

te delen op grond van onze theorie-kennis. 

Op de eerste plaats vielen een aantal items op die op een of andere 

wijze de waardevolheid van tijd benadrukten. Deze groep duidde ik voor

lopig aan als de 

Tijd-is-geld oriëntatie. In de theorie is deze visie op tijd als een 

gematerialiseerd, geëconomiseerd goed bekend. De items lagen in de vol

gende richting: 

- Het is belangrijk je tijd goed te gebruiken. 

- Ik probeer overdag tijd uit te sparen door me te haasten. 

Een andere groep items sprong naar voren doordat ze allen sloegen op 

het hanteren van tijdsmeetinstrumenten en de preoccupatie daarmee. 

Deze groep werd aangeduid als representerende: 

Chronometrische precisie: 

Voorbeelden hiervan: 

- Als ik voorbij een klok kom kijk ik altijd hoe laat het is. 

- Ik heb een agenda om afspraken en dergelijke bij te houden. 

Temporele rigiditeit. Deze items slaan op de tendens zich exact te 

houden aan afspraken en gewoonten. Itemvoorbeelden: 

- Ik kom liever te vroeg en wacht nog wat, dan dat ik te laat 

ben voor een afspraak. 

- Ik geloof dat ik er precieser in ben om op tijd te komen dan 

de meeste mensen die ik ken. 

Anti-impulsiviteit. Een aantal items drukten de afkeer uit voor on

verwachte, niet geplande gebeurtenissen. Voorbeelden: 

- Ik weet graag van tevoren of iemand op bezoek komt, 

- Ik word uit mijn evenwicht gebracht, wanneer ik dingen moet 

uitstellen, die ik gepland heb. 

Subjectieve tijd. Een restcategorie tenslotte sloeg op de ervaring 

rond het snel of langzaam verstrijken van de tijd. 

- Het komt vaak voor, dat ik zó met iets bezig ben, dat ik de 

tijd helemaal uit het oog verlies. 
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- Er zijn dagen die heel langzaam omgaan. 

4. Hypothetisch variabelenschema: tweede opzet. 

Hier komen enkele tot nu toe nog niet gebruikte termen naar voren: 

prospectie, nostalgie, ascese. Deze termen zijn in de loop van het on

derzoek ontstaan en kregen daarin zo'n vertrouwde klank dat ik ze ben 

blijven hanteren. De term prospectie zal geen misverstanden opleveren. 

Nostalgie zou, evenals ascese verwarring kunnen geven. Met nostalgie 

wordt hier alleen maar bedoeld, de overheersende neiging om terug te 

zien in het verleden. In het algemeen verwijst nostalgie naar heimwee 

naar de goede oude tijd; voorlopig hanteer ik de term zonder "kleur". 

Met ascese bedoel ik vooral de Calvinistische "innerweltliche Askese"; 

niet de ascese van monniken. 

A. Toekomsttijdsperspectief (of: Prospectieconstruct) 

(totaal: 63 items) 

A-l FTP-predominantie (15) 

A-2 FTP-extensie (10) 

A-3 FTP-valentie (14) 

A-4 FTP-coherentie (13) 

A-5 FTP-doelgerichtheid (11) 

B. Verledentijdsperspectief (of: Nostalgieconstruct) 

(totaal: 24 items) 

B-l FTP-predominantie (24) 

C. Uitgestelde behoeftebe- (of: Asceseconstruct) 
vrediging. 

(totaal: 16 items) 

C-l uitstelgedrag (16) 

D. Tijdsanaliteit (of: Analiteitconstruct) 

(totaal: 16 items) 

D-l tijd-is-geld oriënta
tie (20) 

D-2 chronometrische preci
sie (II) 

D-3 temporele rigiditeit (12) 
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D-Α anti-impulsiviteit (12) 

P-5 subjectieve tijd (12) 

E. Tijdscompetentie (of: Zelf-actualisatie construct) 

(totaal: 40 items) 

E-l hier-en-nu oriëntatie (18) 

E-2 temporele gerelateerd
heid ( 6) 

E-3 persoonlijke groei (10) 

E-4 transcendentele oriën
tatie ( 6) 

Totaal aantal items over de gehele schaal: 210 items. 

5. Proefpersonen. 

Aanvankelijk had ik het plan de itempool voor te leggen aan pre-

kandidaats psychologiestudenten. Uiteindelijk werd hier om verschil

lende redenen van afgestapt. Psychologiestudenten worden al dikwijls 

benaderd en bovendien is de deelname aan onderzoek voor hen vaak een 

verplichting zodat van een wenselijke spontaniteit geen sprake is. Toen 

zich de mogelijkheid voordeed het onderzoek af te nemen bij de Katho

lieke leergangen in Tilburg, was daarmee deze moeilijkheid overwonnen. 

Het onderzoek betrof hoofdzakelijk M.O.-Pedagogiek studenten. 

Alle bereikbare, d.w.z. op één tijdstip op de opleiding aanwezige 

studenten, werden in het onderzoek betrokken. Het onderzoek vond plaats 

vrijdagavond 29 maart en zaterdag 30 maart 1974. Op die wijze werden 

+ 320 proefpersonen benaderd. Waarschijnlijk vanwege de lengte van de 

vragenlijst vulden een aantal van hen de lijst niet helemaal juist of 

onvolledig in, waardoor het uiteindelijke aantal bruikbare vragenlijs

ten later kwam op 281. 

De itempool werd in een volledig gerandomiseerde versie aangebo

den, zonder enige indicatie over mogelijke betekenisstructuren. Het 

geheel werd gepresenteerd als een onderzoek naar "persoonlijke groei" 

en bij deze vage aanduiding bleef het. 

De vragenlijst werd klassikaal aangeboden en de deelname was 

volkomen vrijwillig. De duur van het onderzoek was ongeveer een uur. 
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De bereidheid tot medewerking was groot en in feite weigerde niemand. 

Dat hier enige groepsdruk een rol speelde mag aangenomen worden uit het 

feit dat achteraf bleek dat een klein aantal studenten de invulling 

lichtelijk hadden gesaboteerd door het toepassen van vaste antwoordpa-

tronen of het openlaten van reeksen vragen. 

Uiteindelijk werd met het onderzoek alleen het op die avond en 

ochtend aanwezige deel van de studenten bereikt. De absentie is op 

avondopleidingen tamelijk groot. Bij navraag bleek de absentie niet te 

hoeven bijdragen tot systematische vertekening, omdat velen eens in de 

twee of drie weken op komen dagen. Volgens een toevalligheidspatroon 

wisselt de opkomst, alhoewel de factoren hierin verder onbekend blijven. 

Omdat in ons onderzoek geen sprake is van een representativiteit 

zullen we hieraan verder geen aandacht besteden. Wel zullen we de per

sonen die wij uiteindelijk in ons onderzoek opnamen kort beschrijven. 

Hun aantal was 281, waarvan 166 mannen en 115 vrouwen. Heer dan 

tweederde van de proefpersonen kwam uit de eerste en tweede klas, de 

overigen kwamen uit de derde, vierde en vijfde klas. De leeftijd va

rieerde van 18 tot АО jaar. De leeftijdsopbouw van de proefgroep was 

als volgt: 

18 tot 21 jaar: 26 proefpersonen. 

22 tot 25 jaar: 95 proefpersonen. 

26 tot 29 jaar: 75 proefpersonen. 

30 tot 40 jaar: 85 proefpersonen. 

Kenmerkend was het tenslotte dat deze groep een overwegende voor

keur had voor progressieve politieke partijen, overwegend Rooms Ka

tholiek was en overwegend afkomstig was uit de lagere en middenklasse. 

6. Formulering van He hypothesen en empirische schaalconstructie. 

De voornaamste veronderstelling, die overheerst zowel in mijn 

theoriesynthese als in mijn onderzoeksopzet, is die over de fundamen

tele samenhang van drie themata: toekomstperspectief, uitgestelde be

hoeftebevrediging en tijdsanaliteit. In drie hoofdstukken heb ik uit

gebreid beschreven wat kenmerkend is voor iedere variabele en in het 

vierde hoofdstuk heb ik aangegeven welke de onderlinge relaties zijn 

tussen de genoemde variabelen. Om die reden zal ik hier niet opnieuw 
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op deze samenhangen ingaan, maar, verwijzend naar genoemde uitwerkingen, 

mijn eerste hypothese formuleren: 

Hypothese 1. 

Er bestaat een positieve samenhang tussen toekomstpredominantie, 

uitstelgedrag en tijdsanaliteit. (Of: er bestaat een positieve samen

hang tussen het prospectie-, het ascese- en het analiteitsconstruct). 

Bij bevestiging van genoemde hypothesen acht ik mijn voornaamste 

these: "er is zoiets als een Westers tijdssyndroom" bewezen, evenwel 

met het voorbehoud dat pas in voortgaand cross-cultureel onderzoek kan 

worden uitgemaakt hoe Westers dit tijdssyndroom is. 

Hiermee wil ik overigens niet suggereren dat het Westers Tijds

syndroom uitsluitend cross-cultureel varieert: ook binnen het complex 

dat wordt aangeduid als Westerse cultuur is er een grote diversiteit 

in de houding tegenover tijd. Vooral Mischel (1974) heeft veel aandacht 

besteed aan de determinanten van intra-culturele variatie van b.v. het 

uitstelgedrag. Het Westers Tijdssyndroom kan het beste worden opgevat 

als een waardepatroon dat door sommige individuen bij uitstek wordt 

aangehangen, door anderen juist wordt afgekeurd. 

Een belangrijk thema in dit vierde deel van mijn studie is de 

"hier-en-nu"-oriëntatie. Aangenomen mag worden dat het hier gaat om een 

oriëntatie die diametraal tegenover het Westers tijdssyndroom staat. 

Het is een oriëntatie die veel meer aansluit bij de "Oosterse 

Renaissance" en kan gelden als een contraire subculturele variatie. 

Dit thema leidt tot mijn tweede hypothese: 

Hypothese 2. 

Er bestaat een negatieve samenhang tussen toekomstpredominantie, 

uitstelgedrag, tijdsanaliteit enerzijds en hier-en-nu oriëntatie ander

zijds. (Of: er bestaat een negatieve samenhang tussen het prospectie-, 

het ascese- en het analiteitsconstruct enerzijds en het zelfactualisa-

tieconstruct anderzijds. 

Een ander thema is de verledenpredominantie. Verondersteld mag 

worden dat de accentuering van het verleden-, heden- of toekomstaspect 

in het gedrag elkaar wederzijds uitsluiten. Dit leidt tot de derde 
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hypothese: 

Hypothese 3. 

Er bestaat een negatieve samenhang tussen verledenpredominantie 

enerzijds, en a. toekomstpredominantie, uitstelgedrag en tijdsanaliteit, 

en b. hier-en-nu oriëntatie, anderzijds. 

(Of: er bestaat een negatieve samenhang tussen het nostalgieconstruct 

enerzijds, en a. het prospectie-, het ascese- en het analiteitsconstruct, 

en b. het zelfactualisatieconstruct, anderzijds). 

De nu geformuleerde hypothesen zijn gebaseerd op de constructen. 

Een veronderstelling die hieraan impliciet ten grondslag ligt is dat de 

dimensies van een construct onderling sterk zullen samenhangen. De ver

wachting is dat een construct met b.v. vijf dimensies daadwerkelijk bij 

factoranalyse vijf factoren zal opleveren en dat deze factoren, na uit

zuivering van "slechte" items, hogere onderlinge correlaties zullen ver

tonen dan de constructen onderling. 

Moeilijkheden ontstaan wanneer de constructen weliswaar multidimen-

sioneel blijken te zijn, maar wanneer dan de dimensies laag correleren. 

In dat geval is de term construct in onze opzet niet langer hanteerbaar, 

maar moet worden gesproken van een serie min of meer losstaande dimen

sies. In dat geval zal moeten worden bekeken of uit de hypothesen afge

leide specificaties nog toetsbaar zijn, waarbij de toetsing een meer 

post hoc en exploratief karakter krijgt. 

Teneinde deze hypothesen te kunnen toetsen werd uitgegaan van de 

beschikbare itempool. De eerste opgave was: itemreductie en schaal

constructie. Alleen zo zou een toetsende correlatiestudie mogelijk wor

den. De meest aangewezen weg om uit de itempool een reeks schalen te 

construeren zou misschien zijn: integrale factoranalyse over alle 210 

items. Om practische beperkingen werd hier van afgezien; de beschikbare 

factoranalyseprogramma's zijn afgestemd op een aantal van 80 items. Bo

vendien dringt zich de vraag op naar de zin van een dergelijke groot

scheepse en onhanteerbare analyse. Op grond van raijn eerdere theorie

vergelijking is het mogelijk gebleken de items onder te brengen in een 

vijftal constructen. Bij afzonderlijke factoranalyse van deze vijf con

structen, kan uiteindelijk evenveel worden bereikt. Een belangrijk argu

ment is dan dat het, via een reeks afzonderlijke factoranalyses mogelijk 
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wordt veel beter verbinding te houden met de theorie. 

ûe beslissing luidde dus, na bovenstaande afweging: afzonderlijke 

factoranalyses over de gehele groep proefpersonen (n=281), over de con

structen: prospectie, nostalgie, ascese, analiteit, zelfactualisatie. 

Omdat kan worden verondersteld dat de schalen c.q. dimensies niet 

ongecorreleerd zijn werd besloten de analyse steeds te baseren op de 

scheve promax rotatie. Een belangrijk punt was de vaststelling van het 

aantal te extraheren factoren. Na een vijftal exploratief toegepaste, 

clusteranalysen (Boon van Ostade, 1972) bleek dat per analyse een ge

ring aantal benoembare factoren zou zijn te verwachten. Op grond hier

van werd besloten, per analyse, het aantal te extraheren factoren van 

te voren vast te leggen. Dit was voor prospectie: 3, voor nostalgie: 2, 

voor ascese: 2, voor analiteit: 2, voor zelfactualisatie: 3. 

Met behulp van de factoranalyses werd een inzicht verkregen in de 

structuren die in de itemvoorraad aanwezig zijn. Een volgende vraag was 

welke verdere eisen aan de items dienden te worden gesteld. Besloten 

werd de itemvoorraad verder te reduceren op grond van de volgende cri

teria: 

- alleen items die niet lager laadden dan .35 werden in de facto

ren opgenomen. 

- items die op twee factoren gelijk laadden werden zoveel mogelijk 

buiten beschouwing gelaten (dit in verband met de verder te on

dernemen correlatie-studie). 

- items die binnen de factor niet zinvol aansloten bij de overwe

gende betekenis ervan of doublures inhielden werden (soms) niet 

opgenomen. 

Hieronder volgt de verkregen reeks empirische schalen; na de se

lectie bleven een 80-tal bruikbare items over. 

De items werden steeds geselecteerd uit het oblique factor-patroon 

van elke analyse. Voor gedetailleerde resultaten verwijs ik naar Appen

dix B. Hierbij zijn ook vermeld de correlaties tussen de factoren. 
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Factoranalyse I: factor I. 

Prospectieconstruct; FTP-extensie. 

p-22 1. Ik heb er geen idee van hoe mijn leven er over tien jaar uit 

zal zien. 

p-19 2. Ik. heb geen idee van wat ik over vijf jaar voor soort baan zal 

hebben. 

p-]0 3. Ik heb een vrij duidelijk beeld van wat ik over tien jaar zal 

doen. 

p-21 4. Ik heb een tamelijk goed beeld van waar ik over vijf jaar zal 

komen. 

p-48 5. De toekomst is te onzeker om erg ver vooruit te kunnen plannen. 

p-20 6. Ik kan me heel moeilijk voorstellen wat voor iemand ik over 

tien jaar zal zijn. 

p-51 7. De meeste van mijn toekomstplannen zijn erg vaag. 

Het factorpatroon lijkt in te houden het hebben van een onduidelijk, 

vaag beeld van de toekomst. Het ontbreken van een voorstelling over wat 

er op langere termiju in het persoonlijke leven zou kunnen gebeuren. 

staat op de voorgrond. 

Factoranalyse I: factor 2. 

Prospectieconstruct: FTP-valentie. 

p-28 8. Ik voel dat de toekomst meer zwak dan sterk zal zijn. 

p-31 9. Mij lijkt de toekomst vaak hopeloos. 

p-35 10. De toekomst zal waarschijnlijk meer onbillijk dan billijk voor 

mij zijn. 

p-39 11. Als ik aan mijn toekomst denk, voel ik me wat onbehagelijk. 

p-30 12. Ik verwacht dat mijn toekomst meer aangenaam dan onaangenaam 

zal zijn. 

p-13 13. Het lijkt alsof ik in mijn leven geen doel heb. 

p-33 14. Ik maak me zorgen over de toekomst. 

p-37 15. Ik ben er zeker van dat de toekomst meer aardig dan wreed voor 

me zal zijn. 



Dit factorpatroon wijst op een pessimistische kijk op de toekomst 

en op geringe verwachtingen van nog komende mogelijkheden. Gevoelens van 

onbehagen, doelloosheid en bezorgdheid domineren in deze negatieve taxa

tie van de persoonlijke toekomst. 

Factoranalyse I: factor 3. 

Prospectieconstruct; FTF-predominantie. 

p-58 16. Ik plan activiteiten graag flink van tevoren. 

p-49 17. Ik ben van plan voor een stevige financiële positie in de toe

komst te zorgen, die voldoende is om in al mijn materiele be

hoeften te voorzien. 

p-14 18. Ik vind dat iemand zich steeds zoveel mogelijk moet laten lei

den door zijn vooruitzichten op de toekomst. 

p-24 19. Het belangrijkste van een baan is de zekerheid die op lange 

termijn te behouden. 

p-5 20. De ellende met de meeste mensen is dat zij net niet genoeg met 

de toekomst bezig zijn. 

p-46 21. De meeste van mijn toekomstplannen zijn goed uitgedacht. 

p-56 22. Het is mijn bedoeling om ζδ lang één baan te hebben dat ik pen

sioen krijg 

p-1 23. Ik leef in de toekomst. 

Het factorpatroon lijkt in te houden een actieve,planmatige, toe

komstgerichtheid met een uitgesproken materiële inslag. Voorop staat ze

kerheid op langere termijn over financiële positie, werk en pensioen. 

Factoranalyse II: factor I. 

Nostalgieconstruct. 

p-66 24. Ik betreur mijn verleden. 

p-71 25. Mijn verleden is een handicap voor mijn toekomst. 

p-78 26. Ik leef in het verleden. 

p-85 27. Ik voel geen wrevel over dingen die voorbij zijn. 
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p-65 28. Mijn gedrag lijkt meer te worden beïnvloed door gebeurtenissen 

uit het verleden dan door toekomstige doeleinden. 

p-80 29. Ik vind het vaak nodig om mijn vroeger gedrag te verdedigen. 

p-77 30. Ik vind herinneringen niet pijnlijk. 

Deze factor wordt gekenmerkt door een melancholische verledenge-

richtheid. Het verleden wordt betreurd en is gevuld met pijnlijke, onver

werkte gebeurtenissen. Men staat defensief tegenover het verleden, hoewel 

het tegelijkertijd de bron is van schuldgevoel. 

Factoranalyse II; factor 2. 

Nostalgieconstruct. 

p-86 31. Ik denk heel weinig over het verleden. 

p-64 32. Als ik in gedachten bij mezelf vertoef, dwaal ik vaak af naar 

het verleden. 

p-72 33. Als ik op mijn leven terugkijk, vraag ik me wel eens af, waar 

de tijd gebleven is. 

p-69 34. Het is leuk om met oude vrienden over vroeger te praten. 

p-74 35. Kennis van mijn verleden is zelfkennis. 

p-68 36. Wanneer ik mezelf wil veranderen, moet ik eerst vroegere erva

ringen de baas worden. 

Deze factor wordt gekenmerkt door een nostalgische verledengericht-

heïd. Het verleden is gevuld met gebeurtenissen waar men graag aan terug

denkt en met anderen over praat. De gebeurtenissen in het verleden zijn 

verwerkt en men kijkt er met heimwee op terug. 

Factoranalyse III: factor 1. 

As ceseconstruct. 

p-88 37. Het is verstandig het geld wat je nu verdient niet onmiddel

lijk te besteden, maar het te sparen. 

p-90 38. Geld dient er toe om het uit te geven, niet om het te sparen. 
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p-98 39. Het is zeer belangrijk geld te sparen voor magere jaren. 

p-97 АО. Wanneer ik een grote som geld win, geef ik er zo weinig moge

lijk van uit, omdat het beter is er later iets voor te kopen. 

p-92 41. Wanneer ik geld spaar geeft me dat veel meer voldoening dan 

wanneer ik er dingen voor koop. 

p-94 42. Ik stel plezierige dingen vaak uit tot een moment, waarop ik 

er meer van kan genieten. 

Deze factor verwijst naar het belang dat men hecht aan sparen. 

Verdiend geld kan het beste worden gespaard; men kan er beter later eens 

van genieten, bovendien is het dan beschikbaar voor wanneer de tijden 

moeilijker worden. Ontzegging nu en materiële zekerheid voor later staan 

hier centraal. 

Factoranalyse III: factor 2. 

As ce se construct. 

p-93 43. Ik besteed de meeste tijd aan het werken voor een prettig le

ven later. 

p-89 44. De belangrijkste reden om hard te werken wanneer je jong bent 

is de opbrengst daarvan in de toekomst. 

p-99 45. Doordat ik denk aan de vacantie worden de moeilijkheden van elke 

dag voor mij dragelijk. 

p-100 46. Goede dingen bewaar ik liever voor gebruik in de toekomst. 

p-96 47. Ik hoop dat ik mijn opwellingen beter kan leren beheersen. 

Centraal staat in deze factor het belang dat men hecht aan werken; 

dit met het oog op de toekomst. Zelfbeheersing wordt gezien als belang

rijk. Ontspanning is bestemd voor latere tijden of voor vacanties. 

Factoranalyse IV: factor 1. 

Analiteitconstruct 

p-128 48. Vaak weet ik niet hoe laat het is. 
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p-131 49. Zonder horloge zou ik me hulpeloos voelen. 

p-145 50. Ik werk graag met een vastomlijnd tijdsschema en houd me daar 

dan ook aan. 

p-146 51. Ik geloof dat ik er precieser in ben om op tijd te komen dan 

de meeste mensen die ik ken. 

p-126 52. Vaak weet ik niet welke datum het is. 

p-138 53. Ik kom liever te vroeg en wacht nog wat, dan dat ik te laat 

ben voor een afspraak. 

p-134 54. Ik houd er niet van de tijd uit het oog te verliezen. 

p-139 55. Ik ben haast nooit te laat op mijn werk of op een afspraak. 

Dit wijst op een sterke neiging tot stiptheid. Klok, datum en schema 

spelen een belangrijke rol. Kenmerkend is ook het angstvallig vermijden 

anderen te laten wachten. Tijd stelt een aantal normen en men dient zich 

daar nauwkeurig aan te onderwerpen. Deze factor verwijst naar tijdssub-

missiviteit. 

Factoranalyse IV: factor 2. 

Analiteitsconstruct. 

p-106 56. Soms heb ik het gevoel dat ik een wedloop met de tijd houd en 

dat ik de verliezer ben. 

p-169 57. Het bedrukt me, te denken hoe snel de tijd voorbij gaat. 

ρ-ΠΟ 58. Ik raak haast in paniek als ik niet genoeg tijd heb. 

p-114 59. Ik schijn vaker in tijdnood te zitten dan andere mensen. 

p-170 60. Het tempo van het alledaagse leven is voor mij te hoog. 

p-122 61. Ik probeer overdag tijd uit te sparen door me te haasten. 

p-163 62. Wens je je wel eens in een wereld zonder tijd? 

Deze factor wijst op tijdsobsessiviteit of tijdsangst. De tijd 

wordt ervaren als veel te snel verstrijkend, men is voortdurend in tijd

nood en raakt daarover in paniek. Men haast zich voortdurend om met de 

toegemeten hoeveelheid tijd uit te komen: tijd wordt vooral gezien als 

bedreigend. 
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Factoranalyse V: factor 1. 

Zelfactualisatiecons truct. 

p-184 63. Alleen je bezig houden met het leven op dit ogenblik is be

langrijk. 

p-172 6A. Het is het beste om van de ene dag in de andere te leven en 

de toekomst te laten voor wat zij is. 

p-187 65. Het is verkeerd te leven voor de toekomst: wanneer je het le

ven wilt genieten, moet je het hier en nu genieten. 

p-186 66. Ik denk niet veel aan wat zal gebeuren of aan wat gebeurd is, 

alleen aan wat nu gebeurt. 

p-173 67. Het is altijd beter uit het leven te halen wat er in zit, want 

je weet nooit wat de toekomst zou kunnen brengen. 

p-183 68. Het leven is maar kort en daarom is het beter te eten, te drin

ken en gelukkig te zijn en niet te veel te tobben over wat er 

in de wereld omgaat. 

p-181 69. Het is belangrijk voor mij hoe ik leef in het hier en nu. 

p-180 70. De meeste van mijn alledaagse ervaringen lijken niets te maken 

te hebben met de toekomst. 

Deze factor duidt op een oriëntatie waarin het actuele momentane le

ven belangrijk wordt gevonden: het hier-en-nu. De onmiddellijk gegeven 

realiteit wordt intrinsiek geaccepteerd met een ondertoon van hedonisme 

en consumptiviteit. Het bezig zijn met het verleden, maar vooral ook met 

de toekomst wordt gezien als irrelevant. 

Factoranalyse V: factor 2. 

Zelfactual isatieconstruct. 

p-201 71. Zelfaanvaarding en zelfrespect zijn wezenlijk voor mijn toe

komst. 

p-204 72. Ik zie de toekomst allereerst als een kans om meer van mezelf 

bloot te leggen en te ontdekken. 

p-198 73. Ik praat graag met mijn vrienden over mijn toekomstige jaren. 
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p-199 74. Het lijkt mij dat ik voortdurend groei en verander. 

p-190 75. Volgens mij zijn verleden, heden en toekomst eilanden die 

geen verbinding met elkaar hebben. 

p-203 76. Mijn hoop voor de toekomst hangt af van mijn persoonlijke 

groei. 

Deze factor verwijst naar ontplooiing van het zelf naar de toe

komst toe maar vanuit een geïntegreerdheid van verleden, heden en toe

komst. Persoonlijke groei en verandering staan centraal: ook zijn van 

belang het leren kennen en accepteren van zichzelf. 

Factoranalyse V: factor 3. 

Zelfactual isatieconstruct. 

p-207 77. Ik geloof dat de dood het begin van een nieuw leven zal 

brengen. 

p-209 78. De dood is volgens mij het laatste stadium van het leven, 

hierna is er niets meer. 

p-205 79. Mijn geloof in een leven na de dood beïnvloedt mijn gehele 

gedrag zeer sterk. 

p-210 80. Ik geloof niet in leven na de dood, maar ik voel de behoef

te om verbonden te zijn met iets buiten mijzelf dat groter 

en blijvender is. 

Constituerend voor deze factor is de overtuiging dat de dood niet 

zonder meer een eindpunt is in het persoonlijk leven: maar dat de 

dood een begin van een nieuwe,andere bestaanswijze is. Men vindt deze 

transcendentele oriëntatie centraal in zijn leven en van grote invloed 

op het gedrag. 

Bij deze schalen twee opmerkingen: 

a. Om de mogelijkheid open te houden tot het verrichten van verdere fac

toranalyses over 80 items (het maximum aantal voor de gebruikelijke 

programma's), nam ik per schaal uiterlijk acht items op. Deze items 

waren wel steeds de hoogst ladende op een factor. (In een enkel geval 
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werd een hoog ladend item niet opgenomen vanwege doubleren). In Ap

pendix В zijn de gekozen items voorzien van twee verticale strepen. 

Daarnaast bleven in de meeste schalen reeksen items over, die hetzij 

nog voldeden aan het gestelde criterium van .35, hetzij nog altijd 

gelijk of hoger laadden dan het ook vaak gehanteerde criterium van 

.30. Deze groepen zijn in Appendix В voorzien van een enkelvoudige 

verticale streep. In feite werd de veronderstelde structuur, in het 

algemeen, door veel meer items ondersteund dan uit boven opgenoemde 

schalen blijkt. 

b. Uit Appendix В blijkt ook dat de correlatie tussen de gevonden di

mensies, steeds bijna gelijk is aan 0. Aan deze getallen moet naar 

mijn mening weinig aandacht worden geschonken, omdat dit correlaties 

zijn tussen ongeselecteerde itemreeksen. In de itempool blijken een 

aanzienlijk aantal items voor te komen met te verwaarlozen samenhang. 

Te verwachten is dat de gekozen, hoog ladende, items (resultaten van 

een itemselectieprocedure) wel samenhang zullen vertonen. 

7. Evaluatie van de empirische schalen. 

Het is nu mogelijk aan te geven in hoeverre een empirische bevesti

ging is verkregen van de hypothetische schalen. Hiertoe werd het in pa

ragraaf A. beschreven hypothefisch variabelenschema (tweede opzet) ver

geleken met de via de vijf factoranalyses verkregen nieuwe schalen. In 

onderstaand overzicht wordt deze vergelijking weergegeven. 

Hypothetisch schema Empirisch schema 

I. Prospectieconstruct. 

FTP-extensie • 1 . FTP-extensie 

FTP-valentie • 2. FTP-valentie 

FTP-predominantie • 3. FTP-predominantie 

FTP-coherentie (naar FTP-pred./FTP-ext.) 

FTP-doelgerichtheid (naar FTP-predominantie) 
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II. Nostalgieconstruct. 

РТР-predominantie 

III. Asceseconstruct. 

4. PTP-melancholie 

5. PTP-nostalgie 

Uitstelgedrag 

6. gericht op sparen 

7. gericht op werken 

IV. Analiteitsconstruct. 

Chronometrische precisie 

Temporele rigiditeit 

Tijd-is-geld oriëntatie 

Subjectieve tijd 

Anti-impulsiviteit 

8. tijdssubmissiviteit 

9. tijdsobsessiviteit 

(vervallen) 

V. Tijdscompetentie. 

Hier-en-nu oriëntatie 

Temporele gerelateerdheid 

Persoonlijke groei 

Transcendentele oriëntatie 

-• 10. hier-en-nu oriëntatie 

11. persoonlijke groei 

-•12. transcendentele oriëntatie 

Verdere opmerkingen. 

De vijf dimensies van het prospectieconstruct werden, op basis 

van de factoranalyse, gehergroepeerd in drie dimensies. De FTP-predo-

minantieschaal werd na itemreductie aangevuld met items uit de FTP-

coherentieschaal en de FTP-doelgerichtheidschaal. Deze laatste twee 
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schalen bevatten na analyse te weinig voor die dimensies typerende 

items om ze voort te laten bestaan. De FTP-extensieschaal kon worden 

gehandhaafd maar kon, na analyse, inhoudelijk worden gespecificeerd als 

metende onduidelijkheid van het toekomstbeeld, waarmee het aanvankelij

ke uitgestrektheidsaspect naar de achtergrond verdwijnt. De FTP-valen-

tieschaal kwam het sterkst overeen met de oorspronkelijke theoretische 

schaal; de schaal werd door de proefpersonen geselecteerd en gescoord 

in negatieve richting zodat een pessimistische toon kenmerkend is. 

Hieronder volgt een schema waaruit kan worden afgelezen hoe de vijf 

aanvankelijke schalen van het Pro^pectieconstruct zich uiteindelijk 

verdeelden over drie schalen.(Alleen de in de eindschaal gebruikte 

items zijn vermeld). 

Tabel 1 : Prospectieconstruct. 

Empirische Schalen 

Theoretische 

Schalen 

FTP-P 

FTP-E 

FTP-V 

FTP-C 

FTP-D 

Totaal: 

FTP-P 

3 

1 

2 

2 

8 

FTP-E 

5 

2 

7 

FTP-V 

8 

8 

Het nostalgieconstruct viel bij de analyse uiteen in twee 

dimensies: naast een nostalgieschaal, die meer de positieve kanten van 

het bezig zijn met het verleden indiceerde, ontstond een melancholie-

schaal. Deze laatste schaal ging sterk in de richting van het trauma

tiserende aspeci· van het verleden. 

Ook het asceseconstruct viel uiteen in twee delen. Kennelijk zijn er 

twee afzonderlijke uitstelgedragdimensies: een gericht op het sparen en 
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en een op werken. 

Bij het analiteitsconstruct vond een reductie plaats van vijf 

naar twee schalen: chronometrische precisie en temporele rigiditeit 

vormden de nieuwe schaal tijdssubmissiviteit. Anti-impu]siviteit lever

de wel enige schaalbare items op, maar vanwge het geringe aantal en de 

lage ladingen werd deze schaal niet opgenomen. Hoe deze opsplitsing 

verliep kan ook uit het onderstaand schema worden afgeleid. 

Tabel 2: Analiteitsconstruct. 

Empirische Schalen 

Schalen 

tijd is geld 

chron. stipth. 

temp. rig. 

anti-imp. 

subj. tijd 

totaal: 

Tijds-

obss. 

k 

4 

8 

Tijds-

subm. 

4 

3 

7 

Het zelfactualisatieconstruct werd teruggebracht van vier naar drie 

schalen . De hier-en-nu oriëntatie en de transcendentele oriëntatie 

bleven gehandhaafd. De temporele gerelateerdheiddimensie bleek te res

sorteren onder de persoonlijke groeischaal en werd daarin opgenomen. 

Zoals valt af te lezen uit onderstaand schema. 

206 



Tabel 3: Zelfactualisatieconstruct. 

Theor 

Schalen 

Empirische Schalen 

hier-en-nu 

temp. gerelat. 

pers. groei 

transe, or. 

totaal: 

H.E.H. 

8 

8 

Pers. 

groei 

1 

5 

6 

transe. 

or. 

A 

4 

Samenvattend kom ik tot de conclusie dat de hypothetische schaal 

redelijk zichtbaar wordt in de resultaten. Weliswaar werden enkele 

schalen opgenomen in andere schalen maar in enkele andere gevallen 

vond een verfijning plaats en viel een schaal uiteen in twee schalen. 

Kennelijk is het zinvol een schaalconstructie te baseren op theore

tische indelingen. Het resultaat is in ieder geval een bruikbare 

schaal van 80 items, uiteenvallend in 12 dimensies en ik acht dit een 

gunstig uitgangspunt voor verdere analyse. 

De uit de oorspronkelijke theoretische schaal-opzet "verdwenen" 

schalen beschouw ik voorlopig als minder zinvol. Hoewel de mogelijk

heid moet worden opengelaten dat bij nieuwe pogingen tot schaalcon

structie, met nieuwe items, deze dimensies wél kunnen worden aange

toond. 

8. Inhoudelijke specificatie van de schalen. 

Terwille van de overzichtelijkheid volgt, voordat de analyse 

wordt voortgezet, een schematische weergave van de schaalinhouden. 

Bovendien bleek bij nadere bestudering van deze inhouden dat een op

nieuw bezien van de hypothesen, tegen de achtergrond van de ontstane 

schalen wenselijk was geworden. De hypothesen werden geformuleerd 

vóórdat de uitkomst van de itemreductie en schaalconstructie bekend 
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was. Als uitvloeisel van de schaalo 

minste een aantal schalen een min o 

hebben. 

Empirisch schema 

1. FTP-extensie 

2. FTP-valentie 

3. FTP-predominantie 

4. PTP-melancholie 

5. PTP-nostalgie 

6. Uitstelgedrag: sparen 

7. Uitstelgedrag: werken 

8. Tijdssubmissiviteit 

9. Tijdsobssessiviteit 

10. Hier-en-nu oriëntatie 

I I. Persoonlijke groei 

12. Transcendentele oriëntatie 

istructie werd duidelijk dat ten-

meer uitgesproken negatieve kleur 

Inhoudelijke specificatie 

vaagheid van het toekomstbeeld 

op langere termijn. 

pessimistische, zorgelijke kijk 

op de toekomst. 

streven naar materiële zekerheid 

in de toekomst. 

defensieve instelling tegenover 

het onverwerkte,betreurde verleden. 

graag bezig zijn met gebeurtenis

sen uit het verleden. 

materiële zekerheid later, wordt 

verkozen boven consumptie nu. 

zelfbeheersing en hard werken met 

het oog op de toekomst. 

sterk conformisme aan de sociale 

normen rond tijd, overdreven 

stiptheid. 

panische angst dat men niet toe

komt roet de toegemeten tijd, angst 

over het (te) snel verstrijken van 

de tijd. 

hedonistische gerichtheid op 

"awareness" en het actuele, momen

tane leven. 

behoefte aan zelfontplooiing en 

zelfacceptatie. 

het geloven aan leven na de dood, 

de dood is hier niet het eindpunt 

van het persoonlijk tijdsperspec

tief. 



9. Resultaten van de analyse op basis van het oblique patroon. 

Als gevolg van de itemreductie aan de hand van de vijf factorana

lyses, zijn nu tachtig items beschikbaar, verdeeld over twaalf schalen. 

Het centrale probleem bij deze stap was, in hoeverre deze keuze van 

vijf constructen empirisch gerechtvaardigd was. De toewijzing van de 

items aan de verschillende factoranalyses was namelijk een puur theo

retische. De in de hier volgende paragraaf beschreven werkwijze kan 

hierop een bevredigend antwoord geven: de 80 items worden opnieuw on

derworpen, nu aan één enkele factoranalyse. 

Wanneer de eerst genoemde theoretische keuze juist is, dan moeten de 

12 eerder gevonden schalen opnieuw, maar nu in deze ene factoranalyse, 

zichtbaar worden. Wanneer de schalen in deze tweede analyse door elkaar 

heen gaan lopen, betekent dat, dat de gedane keuze op zijn minst prema

tuur was. Daarnaast biedt de uit het oblique patroon afgeleide correla-

tiematrix de mogelijkheid de hypothesen te toetsen. 

De werkwijze was als volgt. 

Eerst werden de 80 items gefactoranalyseerd net een "open opdracht", 

d.w.z. het aantal te extraheren factoren werd uitsluitend gebonden aan 

het criterium dat extractie wordt beëindigd, wanneer de som van de ge-

extraheerde variantie (gemiddelde communaliteit) ten minste gelijk is 

aan de som van de multiple correlaties in het kwadraat. Vervolgens werd 

op grond van de resultaten de factoranalyse herhaald met opgegeven aan

tal te extraheren factoren, respectievelijk 12 en 11. Deze laatste ana

lyse bleek het meest geschikt omdat alle 11 factoren hoog ladende, zin

volle items bevatten. Bij de factoranalyse met de opdracht 12 factoren 

te extraheren, bleek de 12e factor vrijwel geen zinvolle, hoogladende 

items te bevatten. (Oblique factor patroon: Appendix C). 

Het gekozen type analyse was steeds de Kaiser - Caffrey Alfa Fac

toranalyse (Roskam, 1972). De verdere bespreking van de resultaten ge

schiedt steeds vanuit het oblique factor patroon (hiertoe dienden de 

betrouwbaarheden te worden aangepast). Hieronder volgen de resultaten 

van de toetsing. 
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TABEL 4: CORRELATIEMATRIX (α sign, bij .14, ρ < .01) 

(• sign, bij .16, ρ < .005) 

toek. toek. toek.pr.+ melan- nostal- uitstel: 

ex. val. uitstel: cholie gie sparen 

werken 

1 2 3 4 5 6 

tijds. tijds. hier- pers. trans. 

submis, obses. en-nu groei or. 

10 1 1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Betrouw
b a a r h e 
d e n : 

. 3 4 " 

. 2 9 " 

. 1 7 " 

.05 

. 1 4 ° 

. 2 3 " 

. 1 5 ° 

. 4 5 " 

.07 

.04 

-

.90 

- . 13 

. 4 5 " 

.02 

- . 0 3 

- . 0 7 

. 1 8 " 

. 2 1 " 

- . 1 6 " 

.06 

.89 

. 2 0 " 

. 1 4 ° 

. 4 1 " 

. 5 1 " 

. 3 9 " 

- . 1 2 

- . 2 1 " 

. 2 5 " 

.85 

. 2 0 " 

. 2 0 " 

. 13 

. 4 9 " 

. 2 2 " 

- . І б " 

.06 

. 9 0 

.09 

. 2 3 " 

. 3 8 " 

- . 1 4 ° 

. 1 5 ° 

. 1 5 ° 

. 8 8 

. 3 8 " 

. 3 2 " 

- . 1 2 

- . 1 7 " 

0 . 2 5 й 

.86 

. 3 2 " 

- . 2 0 " 

- . 2 1 « 

0 . 2 9 й 

.89 

..4° 
- . 0 8 

. 13 

. 9 0 

- . 3 1 я 

- . 1 2 

. 7 8 

- . 1 2 

.78 

Aantal intercorrelaties: η (n-l)/2 = 55. 



Omdat de hypothesen (zie: paragraaf 6) zijn gebaseerd op de con

structen, is het van belang eerst na te gaan welke de relaties zijn 

tussen de verschillende dimensies per construct. Alleen wanneer een 

construct bestaat uit redelijk hoog samenhangende dimensies kan het in 

zijn geheel in een toetsing worden betrokken. (Hetgeen aansluit bij 

een door Campbell en Fiske (1959) geformuleerde eis: de correlaties 

binnen de constructen moeten hoger zijn dan de correlaties tussen de 

constructen). Wanneer dit niet het geval is, zal moeten worden be

slist welke dimensies in de toetsing worden betrokken. Per construct 

zullen deze relaties nu worden nagegaan, waarbij ik een correlatie 

pas noemenswaard vind bij een sterkte van minstens .30 en hoger. 

Weliswaar wordt de significantiedrempel al overschreden bij .14 

(p < .01) of .16 (p < .005), maar de verklaarde variantie acht ik 

in dergelijke gevallen te gering om er enige waarde aan te hechten. 

De samenhang tussen de variabelen die het Prospectieconstruct 

constitueren is als volgt: 

Tabel 5. 

1 

2 

3 

1 

-

. 3 4 " 

- . 2 9 1 

2 

-

- . . 3 N - S · 

3 

-

Toekomstextensie 

Toekomstvalentie 

Toekomstpredom. 

(• significant bij .16, ρ < .005). 

Van enige betekenis hierin zijn twee van de drie samenhangen. Dit is, 

ten eerste, de correlatie tussen toekomstextensie en toekomstvalentie; 

het er op na houden van een onduidelijk toekomstbeeld hangt samen met 

een gevoel van onbehagen over de toekomst. Iets minder sterk is, ten 

tweede, de correlatie tussen toekomstpredominantie en toekomstextensie. 

Dit houdt in dat er enige samenhang is tussen het actief, doelgericht 

bezig zijn met de toekomst en het hebben van een duidelijk, omschreven 

beeld van de toekomst (N.B. in deze interpretatie heeft een omkering 

van teken plaats gevonden). 

De beide dimensies van het Nostalgieconstruct: melancholie en 
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nostalgie, correleren slechts zwak, zodat beide schalen het beste kun

nen worden opgevat als relatief eigenstandige aspecten van de verleden-

predominant ie. 

Het Asceseconstruct is al tijdens de rotatie uiteengevallen in 

twee delen: het op werken gerichte uitstelgedrag bleek op één factor 

te laden samen met toekomstgerichtheid. Het Asceseconstruct zal in de 

analyse alleen nog in de vorm van op sparen gericht uitstelgedrag wor

den gehanteerd. 

De beide dimensies van het Analiteitsconstruct: tijdssubmissie en 

tijdsobsessie correleren .32 (p < .005); het zich precies conformeren 

aan tijdsnormen gaat kennelijk enigszins samen met de bezorgdheid over 

tijdsgebrek en het snel verstrijken van de tijd. 

Bij het Zelfactualisatieconstruct is maar één correlatie van eni

ge betekenis zoals blijkt uit onderstaande tabel, maar deze loopt, ge

heel tegen de verwachting, in negatieve richting: 

Tabel 6. 

Hier-en-nu 

Persoonlijke groei 2 

Transcendentele or. 3 

1 

2 

3 

] 

-

- . 3 1 " 

_ _ 1 2 N . S . 

2 

-

_ - 1 2 N . S . 

3 

-

(• significant bij .16, ρ < .005). 

Persoonlijke groei correleert negatief met de hier-en-nu oriënta

tie; iets wat nauwelijks te rijmen valt met opvattingen in de Humanis

tic Psychology waarbij beide aspecten worden opgevat als positief met 

elkaar in verband staand: het volledig genieten van het moment wordt 

in deze oriëntatie niet als strijdig gezien met zelfontplooiing. Het 

hier gevonden resultaat wijst anders uit. Het geloof in een leven η.ι 

de dood is ten onrechte in dit construct opgenomen: beide correlaties 

rond dit begrip zijn zonder veel betekenis. 

Op grond van deze evaluatie van de samenhangen binnen constructen 

noet de conclusie worden getrokken dat deze qua sterkte niet erg in-
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drukwekkend zijn, zeker wanneer in aanmerking wordt genomen dat de di

mensies, wil van een construct worden gesproken, feitelijk sterk zouden 

moeten convergeren. Hieruit wil ik dan ook de consequentie trekken: er 

moet van worden afgezien de hypothesen te toetsen aan de samenhangen 

tussen constructen. Verstandiger lijkt het de constructdimensies te han

teren als min of meer zelfstandige schalen. Het zal dus noodzakelijk 

zijn uit de correlatiematrix verder af te leiden welke delen van con

structen betekenis hebben voor het tenminste nog gedeeltelijk toetsen 

van de hypothesen. 

Tabel 7: Schema van de belangrijkste samenhangen. 

| Tijdssubmissie \ 
.38 

\Uitstelgedr.: sparenl 

Toekomst-predom. 

Uitstelgedr.: werken 

39 

Tijdsobsessie 

| Nostalgie| 
ï 49 

(Melancholie | 
.45 

I Valentie | 
.34 

| Extensie | 
.45 

[ Hier-en-nu | 
-.31 

| Persoon].groei 1 
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Terwille van de overzichtelijkheid heb ik, bovenstaande conclu

sies in acht nemende, een schematisch overzicht gemaakt van de dimen

sies en correlaties die van enige betekenis zijn voor de toetsing: 

alleen opgenomen zijn correlaties van .30 en hoger. De verdere conclu

sies uit dit onderzoek zullen aan de hand van dit schema worden ge

trokken. 

Er is een samenhang tussen predominantie en tijdssubmissie 

(.51, ρ < .005) en toekomstpredominantie en tijdsobsessie (.39, 

ρ < .005). Het actief doelgericht bezig zijn aan de materiële reali

satie van toekomstige zekerheid heeft kennelijk iets te maken met het 

zich nauwgezet conformeren aan normen betreffende afspraken en werk

tijden enerzijds en het bezorgd zijn over het te snel verstrijken van 

de tijd anderzijds. Opvallend in dit verband is het samengaan van 

angstvalligheid over het niet goed benutten van zijn tijd en de behoef

te aan zekerheid. Het niet ten volle benutten van tijd wordt kennelijk 

gezien als een zich zelf te kort doen op langere termijn. Tijdsver

spilling is op die wijze bedreiging van toekomstige zekerheid; het 

verspillen van andermans tijd is dan een tekort doen aai/ de noodzaak 

voor anderen om aan hun toekomst te werken. 

Met deze gedachte concordeert de samenhang tussen toekomstpredo

minantie en op sparen gericht uitstelgedrag (.41, ρ < .005), tussen 

tijdsobsessie en op sparen gericht uitstelgedrag (.32, ρ < .005) en 

tussen tijdsobsessie en op sparen gericht uitstelgedrag (.38, ρ < .005). 

Het opzij leggen van geld voor latere, moeilijker tijden blijkt 

aan te sluiten bij de behoefte hard te werken voor de toekomst, zijn 

tijd goed te gebruiken en altijd op tijd te zijn. Materiële zekerheid 

later, eist ontzegging en hard werken nu; men dient zijn tijd hieraan 

geheel te besteden. Dan nog blijft tijd een goed waarvan men de 

schaarste voortdurend als bedreigend ondervindt. 

In bovenstaande resultaten komen belangrijke aspecten van het 

Prospectie-, Analiteits- en het Ascese-construct bijeen, op een wijze 

die de tenminste gedeeltelijke juistheid van hypothese 1 onderstreept. 

Tijdsobsessie is in het schema (naast toekomstpredominantie) een 

zeer centraal begrip, want behalve met toekomstpredominantie, tijds

submissie, en op sparen gericht uitstelgedrag correleert het met de 

twee aspecten nostalgie (.38, ρ < .005) en melancholie (.49, ρ < .005). 
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Tijd is hier iets wat te snel verstrijkt hetgeen men ervaart als een 

dreiging. Men heeft een haast agressieve houding tegenover tijd; tijd 

zou eigenlijk niet moeten bestaan. Is hiermee de neiging te verklaren 

om met het verleden bezig te zijn? Of is het eerder zo dat een sterke 

neiging in het verleden te vertoeven leidt tot een angstige houding te

genover tijd? Causaliteit mag uit het samengaan van deze aspecten niet 

worden afgeleid en er zal dus moeten worden volstaan met de vaststelling 

dat tijdsobsessie samengaat, zowel met de neiging om vol heimwee terug 

te zien als met de neiging om vol afkeer terug te zien. Gedeelte a. van 

hypothese 3 is met deze bevinding echter wel weerlegd. 

De hier-en-nu variabele speelt in het geheel der correlaties een 

minder belangrijke rol dan werd verwacht. De enige samenhang die van 

betekenis is, is die tussen hier-en-nu oriëntatie en toekomstextensie 

in de zin van onduidelijkheid van het toekomstbeeld (.45, ρ < .005). 

Het zich voornamelijk oriënteren op het actuele momentane gebeuren 

heeft een element van zich afwenden van de toekomst; het samengaan van 

deze dimensie met het ontbreken van een helder toekomstbeeld lijkt 

hiervan een accentuering. Een bevestiging van hypothese 3b. en hypo

these 2 kon dus niet worden verkregen. 

Enkele samenhangen verdienen nu nog aandacht. Er is een correla

tie van enige betekenis tussen toekomstvalentie en melancholie 

(.45, ρ < .005) en tussen toekomstvalentie en toekomstextensie (.34, 

ρ < .005). Er is dus een samenhang tussen toekomstpessimisme en een 

negatieve, schuldbewuste visie op het persoonlijk verleden; onver

werkte, negatief geëvalueerde gebeurtenissen uit het verleden, gaan 

samen met een kijk op de toekomst die weinig rooskleurig is. 

Daarnaast hangt toekomstpessimisme samen met het hebben van een 

vage onduidelijke opvatting over de toekomst. Opgemerkt moet worden 

dat de eerder besproken hier-en-nu oriëntatie verbonden is met deze 

zelfde toekomstvaagheid en dat hier-en-nu oriëntatie hierbij kennelijk 

ook iets te maken heeft met pessimisme en melancholie. Bij bestudering 

van de correlatiematrix blijken deze samenhangen inderdaad zwak, maar 

significant aanwezig: hier-en-nu oriëntatie en toekomstpessimisme: 

.21 , ρ < .005 en hier-en-nu oriëntatie en melancholie: .22, ρ < .005. 

Naast de nu beschreven analyseresultaten, zoals die voortkwamen 
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uit een bestudering van de oblique patroonmatrix, volgde ik nog een 

andere weg, welke ongeveer leidde tot hetzelfde resultaat. Dit was een 

analyse op basis van de orthogonale structuur. Hierbij ging ik uit van 

de vijf factoranalyses zoals beschreven in paragraaf 6. Voor 12 schalen 

die hieruit ontstonden werden gewogen somscores geconstrueerd: aan de 

hand hiervan werd een correlatiematrix samengesteld welk» ongeveer over

eenkwam met de oblique patroon correlatie matrix. Voor de gegevens 

verwijs ik naar Appendix D. Aan de hand van deze matrix paste ik ook 

een "second order" factoranalyse toe, welke ik zal bespreken in de 

discussie. 

10. Discussie en kritische evaluatie. 

Naar aanleiding van de poging om uit een reeks bestaande schalen 

een nieuwe itempool samen te stellen en de poging om op grond van theo

retische uitgangspunten hierin structuren te voorspellen, kan de con

clusie worden getrokken dat een dergelijke benadering zeker zinvol is 

gebleken. Aan de hand van factoranalytische technieken kon de juist

heid van een uit de theorie afgeleid variabelenschema voor een gedeel

te worden aangetoond. De factoranalyse functioneert op die wijze als 

toetsend instrument. 

Een tweede aspect van het onderzoek was de toetsing van hypothe

sen over relaties binnen en tussen constructen. De basisveronderstel

ling was de realiteit van een Westers Tijdssyndroom. Terugkijkend op 

de onderzoeksresultaten kom ik tot de conclusie dat een rechtstreekse 

toetsing van samenhangen tussen constructen niet mogelijk bleek. De 

gehanteerde constructen bleken meer te berusten op theoretische uit

gangspunten dan op empirische. De in de eerste fase van het onderzoek 

aangetroffen dimensies bleken beter te kunnen worden opgevat als min 

of meer onafhankelijke schalen. Bij bestudering van de correlatie

matrix bleken een reeks dimensies, op betekenisvolle wijae,samenhan

gen te vertonen (de minimumeis: een correlatiehoogte van .30 in acht 

nemend). 

Uitgaande van de dimensies bleek de grondgedachte van waaruit 

hypothese 1 was opgesteld, ten dele op te gaan. Belangrijke aspecten 

van het prospectie-, het analiteit- en het uitstelconstruct bleken 
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samenhang te vertonen. 

Een zwakke onderstroom van sub-culturele aversie werd zichtbaar in 

de samenhang tussen de hier-en-nu oriëntatie en een aantal dimensies 

die een "negatieve" onbehagen-kleur bezitten. (Vooral de relatie met 

toekomstextensie, maar ook: toekomstvalentie, melancholie, tijdssub-

missie, tijdsobsessie). Deze zwakke tendens is niet strijdig met hypo

these twee, maar kan anderzijds toch niet als een bevestiging worden 

gezien. 

Niet verwacht werd de positieve samenhang tussen tijdsobsessie 

enerzijds en nostalgie en melancholie anderzijds. Een mogelijke ver

klaring voor deze samenhang is dat mensen geobsedeerd raken door tijd 

wanneer ze het idee hebben, gemiste kansen uit het verleden te moeten 

goedmaken. 

Bij de evaluatie van de correlatiematrix en vooral van het daar

uit afgeleide schema kan worden geconcludeerd dat het Tijdssyndroom 

moet worden opgevat als een samengesteld begrip, waarvoor de variabelen 

toekomstpredominantie (met uitstelgedrag: werken), uitstelgedrag: spa

ren, tijdssubmissie en tijdsobsessie voor dit begrip met name repre

sentatief zijn. Voor de overige schalen moet, in verder onderzoek, wor

den uitgemaakt of en in hoeverre het hier gaat om tijdsvariabelen. Het 

zou mogelijk kunnen zijn dat deze variabelen meer te maken hebben met 

"onbehagen" of "aliënatie" dan met tijd. 

In de beschreven onderzoeksopzet is het mogelijk gebleken, van

uit de theorie een aantal dimensies te specificeren en daarbij te ver

duidelijken welke de positie is van deze dimensies in het geheel van 

bestudeerde variabelen, en welke variabelen het meest kenmerkend zijn 

voor een verondersteld Tijdssyndroom. Het Westers Tijdssyndroom kan in 

die zin dienen als werkhypothese voor verder onderzoek. 

De gevonden specificatie kon verder nog worden onderstemd aan de 

hand van de eerder vermeldde "second order" factoranalyse. (Principale 

componenten analyse, met orthogonale rotatie). Deze analyse leidde tot 

het volgende resultaat. 
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Tabel 8: "Second Order"-factoranalyse• 

Toekomstgerichtheid 

Tijdssubmissie 

Uitstelgedrag: werken 

Uitstelgedrag: sparen 

Transe, oriëntatie 

Melancholie 

Toekomstvalentie 

Tijdsobsessie 

Toekomstextensie 

Nostalgie 

Hier-en-nu oriëntatie 

Persoonlijke groei 

I 

0.87 

0.71 

0.62 

0.53 

0.36 

0.09 

-0.05 

0.20 

-0.50 

0.13 

-0.42 

-0.05 

II 

0.06 

0.13 

0.34 

0.10 

-0.01 

0.70 

0.69 

0.68 

0.51 

0.45 

0.36 

-0.05 

Gezien de complexe relatie waarin de dimensies t.o.v. elkaar staan, 

moet deze "second-order" factoranalyse met voorzichtigheid worden ge

hanteerd. Factor I lijkt het meest op wat in deze studie steeds onder 

Westers Tijdssyndroom is verstaan en ligt in de richting van de 

"Protestantse Ethiek". 

Opvallend is, tegen de achtergrond van dit Weberiaans begrip, dat het 

geloof in een leven na de dood juist op deze factor laadt, - zij het 

bescheiden. Factor II is de onbehagen-, doelloosheid- en angstdimensie 

(van het Westers Tijdssyndroom?). Het is opvallend dat de hier-en-nu 

oriëntatie (negatief ladend op Factor I) positief laadt op deze tweede 

factor. De gevonden tweedeling sluit aan bij Kluckhohn's (1958) indeling 

in traditionele toekomstgerichte waarden enerzijds, en opkomende hedo

nistische, hier-en-nu gerichte waarden anderzijds. 

Tot slot nog enkele kritische kanttekeningen. 

1. Bezwaar kan worden ingebracht tegen de, in dit onderzoek, gehanteerde 

vragenlij stmethode. Tijd zou een grotendeels onbewust fenomeen kunnen 

zijn en in dat geval zouden projectieve tests meer geschikt zijn. In

derdaad overheerste tot ongeveer 1960, vooral in de tijdsperspectief-
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benadering, de projectieve test. Deze benadering wordt, vanwege grote 

validiteits- en betrouwbaarheidsproblemen, steeds meer verlaten. Ook 

is bepleit meer directe, op reëel gedrag gerichte, meetwijzen te han

teren; dit vanwege mogelijke discrepantie tussen concreet gedrag en 

verbale uitingen. In de uitstelgedragliteratuur domineert een derge

lijke direct meetwijze ( de "candy"-meting ). Een bezwaar hierbij is 

het simplisme van deze methode; weinig gegevens zijn bekend over de 

relatie tussen deze benadering en de vragenlijst- en projectieve me

thode. 

Dit houdt niet in dat ik zonder meer tevreden ben met de, in mijn on

derzoek gebruikte, vragenlijstmethode. Het probleem is echter dat nau

welijks alternatieven voorhanden zijn. (De moeizame en zeer tijdrovende 

methode van het dieptegesprek beschouw ik niet als een serieuze moge

lijkheid, tenminste niet voor gebruik op grote schaal). 

2. Een groot probleem bij de vragenlijstmethode blijft de itemconstruc

tie. In mijn onderzoek ben ik uitgegaan van een reeks bestaande schalen 

en daarbij heb ik aangenomen dat de ontwerpers van de schalen in het 

algemeen aandacht hebben besteed aan de inhoudsvaliditeit. Het was 

echter beter geweest wanneer ik zelf een controle op de inhoudsvali

diteit had uitgevoerd. Het is verstandig bij een verdere ontwikkeling 

van de schaal hier opnieuw aandacht aan te schenken. 

3. Kritiek is mogelijk op de wijze waarop in dit onderzoek een nieuwe 

theoretische ordening is aangebracht. In het algemeen hanteerde ik con

cepten die in de theorie bekend zijn. In een aantal gevallen echter 

meende ik er goed aan te doen nieuwe "etiketten" te bedenken, mij on

voldoende realiserend dat hiermee opnieuw begripsmatige verwarring zou 

kunnen ontstaan. 

Met name gold dit voor de termen: FTP-doelgerichtheid, transcendentele 

oriëntatie en voor de vijf sub-categorieën van het analiteitsconstruct 

(zie 3). Toch blijkt dat hiervoor geen algemene regel kan worden opge

steld. Hoewel bij het analiteitsconstruct de nieuwe naamgeving weer 

moest worden verlaten moesten in enkele andere gevallen toch weer 

nieuwe namen worden bedacht. Dit gold b.v. voor verleden-predominantie 

en uitstelgedrag, welke variabelen elk in twee factoren uiteenvielen. 
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Toch moet het inbrengen van nieuwe concepten zoveel mogelijk worden ver

meden en alleen worden toegestaan wanneer daar dringend behoefte aan is. 

4. Een veronderstelling die aan het onderzoek ten grondslag lag was dat 

de variabelen zich zouden groeperen en constructen zouden vormen: dit 

ongeveer analoog aan de verschillende theoretische oriëntaties. Om een 

voorbeeld te geven: ik veronderstelde dat de vijf dimensies van het 

predominantieconstruct onderling zo hoog zouden correleren dat er wer

kelijk gesproken zou kunnen worden van een construct. 

Dit bleek niet het geval te zijn. Ook de andere veronderstelde con

structen bleken zich niet voor te doen, zodat uit dit feit de conclu

sie mag worden getrokken dat grotere voorzichtigheid moet worden be

tracht bij het creëeren van nieuwe constructen. 

5. De benoeming van de factoren bleek moeilijk te zijn en zal in enkele 

gevallen een enigszins geforceerde indruk hebben gemaakt. Zo bleek het 

uitgebreidheid-in-de-tijd aspect bij de FTP-extensie variabele tame

lijk sterk op de achtergrond te zijn geraakt: waarschijnlijk is het 

beter deze dimensie bij verder onderzoek aan te duiden met de term 

"toekomstvaagheid", omdat het ontbreken van een duidelijk toekomst

beeld veel meer typerend is voor deze factor dan het eerdergenoemde 

uitgebreidheidsaspect. FTP-valentie zou misschien voortaan beter toe

komst pessimisme kunnen worden genoemd. 

De meeste problemen deden zich voor bij de benoeming van de beide 

analiteitsdimensies. De naamgeving "tijdssubmissiviteit" en "tijds-

obsessiviteit" moet dan ook met voorzichtigheid worden gehanteerd. 

Tot slot: ook de term transcendentele oriëntatie bevredigt mij 

niet helemaal. Een betere aanduiding heb ik nog niet kunnen vinden. 

Naast deze hoofdpunten kunnen nog andere problemen worden ge

constateerd. Zo is het de vraag in hoeverre niet teveel goede items 

(items met voldoende hoge lading) zijn geëlimineerd. Ook de hantering 

van de "second-order"-factoranalyse is wellicht wat voorbarig en ten

slotte blijft de grote vraag in hoeverre deze laatste factoranalyse 

een indicatie bevat in de richting van twee syndromen. 

Al deze problemen brengen mij tot het advies mijn onderzoek te 

beschouwen in zijn juiste proporties: het is een eerste stap waarvan 
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de resultaten kritisch en voorzichting dienen te worden gehanteerd. 

Een laatste opmerking. In mijn onderzoek ben ik uitgegaan van be

staande schalen. Bij het hergroeperen van de items bleek echter dat de 

itemvoorraad, zeker tegen de achtergrond van de theorie, belangrijke 

hiaten vertoonde. Het meest in het oog lopend was dit bij uitstelge-

drag: de items sloegen hoofdzakelijk op materieel uitstelgedrag. Dit 

terwijl uit mijn theorie-evaluatie duidelijk bleek dat daarnaast een 

affiliatief uitstelgedrag moet worden onderkend. Ook vermoed ik dat er 

andere soorten toekomstgerichtheid zijn dan de door mij gemeten va

riant, b.v. een meer ideële of utopisch-kritische toekomstgerichtheid. 

In mijn onderzoek kwam vooral een hedonistische hier-en-nu gerichtheid 

naar voren; een oriëntatie die bovendien deel uitmaakte van een 

"algemeen-onbehagen"-cluster (factor II, "second-order" factoranalyse). 

Ik zou me voor kunnen stellen dat ook een hier-en-nu gerichtheid aan

wezig zou kunnen zijn die meer meditatief-sensitief van aard is. 

Het ontwikkelen van meetwijzen voor deze aspecten van het tijds

syndroom lijkt mij bijzonder aan te bevelen. 
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APPENDIX A 

WESTERSE TIJDSATTITUDE SCHAAL (WTAS) 

Samengesteld uit items van: Strauss (1962), Knapp (1962), 

Meiges en Fougerousse (1966), Shostrom (1966), 

Zürcher, et al (1967), Goodman (1967), Calabresi en 

Cohen (1968), Pettit (1969), Cottle (1971), Braley en 

Freed (1971), Parrott (1973). 
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Itempool Westerse Tijdsattitude (totaal: 210 items) 

Theorie I. Prospektie construct (totaal: 63 items) 

A-l FTP-predominantie (15) 

A-2 FTP-extensie (10) 

A-3 FTP-valentie (14) 

A-4 FTP-coherentie (13) 

A-5 FTP-doelgerichtheid (11) 

Theorie I. Nostalgie construct (totaal: 24 items) 

B-l PTP-predominantie (24) 

Theorie II. Ascese construct (totaal: 16 items) 

C-l uitstelgedrag (16) 

Theorie III. Analiteit construct (totaal: 67 items) 

D-l tijd-is-geld oriëntatie (20) 

D-2 chronometrische precisie (II) 

D-3 temporele rigiditeit (12) 

D-4 anti-impulsiviteit (12) 

D-5 subjectieve tijd (12) 

Theorie IV. Zelf-actualisatie construct (totaal: 40 items) 

E-l hier-en-nu oriëntatie (18) 

E-2 temporele gerelateerdheid ( 6) 

E-3 persoonlijke groei (10) 

E-4 transcendentele oriëntatie ( 6) 
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Items bij theorie I; Prospectie construct. 

A-l FTP-predominantie. 

p- 1. Ik leef in de toekomst. 

p- 2. Ik ben dikwijls zo bezorgd over wat nog komen gaat, dat ik de 

dingen die er nu aan de hand zijn niet zie. 

p- 3. Het is beter je activiteiten te plannen met het oog op toe

komstige dan op tegenwoordige doeleinden. 

p- 4. Ik vind het niet nodig om steeds te voorspellen wat in de 

toekomst zal gebeuren. 

p- 5. De ellende met de meeste mensen is dat zij net niet genoeg met 

de toekomst bezig zijn. 

p- 6. Je bezighouden met wensen en dromen is altijd goed. 

p- 7. Het is alleen maar tijdsverspilling om je in te laten met spe

culaties over de toekomst. 

p- 8. Ik denk zeer weinig over de toekomst. 

p- 9. Terwijl mijn verder liggende doelen kunnen veranderen, heb ik 

toch altijd een of ander direct doel waar ik naar toe^werk. 

p-10. Ik vind dat iemand zijn eigen toekomst niet werkelijk kan be

palen en richting geven. 

p-11. De beste manier om nu van het leven te genieten is het kunnen 

zien van het heden in het licht van de toekomst. 

p-12. Wat morgen gebeurt, het kan niet schelen wat het is, zal be

slist belangrijk zijn. 

p-13. Het lijkt alsof ik in mijn leven geen doel heb. 

p-14. Ik vind dat iemand zich steeds zoveel mogelijk moet laten leiden 

door zijn vooruitzichten op de toekomst. 

p-15. Ik streef er altijd naar om te voorspellen wat in de toekomst 

zal gebeuren. 

Items bij theorie I. Prospectie construct. 

A-2 FTP-extensie. 

p-16. Ik denk niet dat mijn toekomstplannen in de komende vijf jaar 

veel zullen veranderen. 
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p-17. Ik wou dat ik lang genoeg kon leven om mee te kunnen maken, 

hoe de wereld er over 100 jaar uit zal zien. 

p-18. Ik heb een vrij duidelijk beeld van wat ik over tien jaar zal 

doen. 

p-19. Ik heb geen idee van wat ik over vijf jaar voor soort baan 

zal hebben 

p-20. Ik kan me heel moeilijk voorstellen wat voor iemand ik over 

tien jaar zal zijn. 

p-21. Ik heb een tamelijk goed beeld van waar ik over vijf jaar zal 

komen. 

p-22. Ik heb er geen idee van hoe mijn leven er over tien jaar uit 

zal zien. 

p-23. Het is belangrijk voorzieningen te treffen voor de oude dag 

ook al ligt die periode nog vele jaren verwijderd. 

p-24. Het belangrijkste van een baan is de zekerheid die op lange 

termijn te behouden. 

p-25. Iedereen zou de toekomst moeten veilig stellen door het slui

ten van een levensverzekering. 

Items bij theorie I: Prospectie construct. 

A-3 FTP-valentie. 

p-26. Wanneer ik aan de toekomst denk, komt zij mij eerder groot dan 

klein voor. 

p-27. Ik denk dat de toekomst meer dapper dan laf zal zijn. 

p-28. Ik voel dat de toekomst meer zwak dan sterk zal zijn. 

p-29. Mijn toekomst zal meer ontspannen dan gespannen zijn. 

p-30. Ik verwacht dat mijn toekomst meer aangenaam dan onaangenaam 

zal zijn. 

p-31. Mij lijkt de toekomst vaak hopeloos. 

p-32. De toekomst zal volgens mij eerder leeg dan vol zijn. 

p-33. Ik maak me zorgen over de toekomst. 

p-34. De toekomst is meer goed dan slecht voor mij. 

p-35. De toekomst zal waarschijnlijk meer onbillijk dan billijk voor 

mij zijn. 
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p-36. De toekomst zal meer irriterend dan kalmerend zijn. 

p-37. Ik ben er zeker van dat de toekomst meer aardig dan wreed voor 

mij zal zijn. 

p-38. De toekomst lijkt mij vaag en onzeker. 

p-39. Als ik aan mijn toekomst denk, voel ik me wat onbehagelijk. 

Items bij theorie I: Prospectie construct. 

A-4 FTP-coherentie. 

p-40. Het is leuk om plannen te maken voor de toekomst, zelfs al 

komen die plannen niet uit. 

p-M. In de vakantie en op vrije dagen plan ik mijn aktiviteiten om 

er volop van te kunnen genieten. 

p-42. Het van te voren plannen maken voor wat je gaat doen haalt al 

het plezier er af. 

p-43. Ik maak graag plannen weken of maanden van te voren. 

p-44. Het leven houdt het meeste plezier voor je in, wanneer je 

veel tijd besteed aan plannen voor de toekomst. 

p-45. Plannen maken voor de toekomst is tijdverspillen. 

p-46. De meeste van mijn toekomstplannen zijn goed uitgedacht. 

p-47. Plannen maken leidt er toe dat je je ongelukkig gaat voelen, 

omdat ze zelden iets uithalen. 

p-48. De toekomst is te onzeker om erg ver vooruit te kunnen plannen. 

p-49. Ik plan aktiviteiten graag flink van te voren. 

p-50. Het is beter ver vooruit plannen te maken dan van de ene dag in 

de andere te leven. 

p-51. De meeste van mijn toekomstplannen zijn erg vaag. 

p-52. De meeste tijd besteed ik aan het maken van plannen en voorbe

reidingen voor de toekomst. 

Items bij theorie I: Prospectie construct. 

A-5 FTP-doelgerichtheid. 

p-53. Wanneer al mijn kinderen uit huis zijn, ben ik van plan voor 

mijn plezier reizen te maken. 
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p-54. Waarschijnlijk zal ik kleinkinderen hebben. 

p-55. Ik ben van plan kinderen te krijgen. 

p-56. Het is mijn bedoeling om zó lang één baan te hebben dat ik pen

sioen krijg. 

p-57. Ik verwacht een eigen huis te hebben. 

p-58. Ik ben van plan voor een stevige financiële positie in de toe

komst te zorgen, die voldoende is om in al mijn materiële be

hoeften te voorzien. 

p-59. Na mijn pensionering zal ik blijven werken voor bijverdiensten. 

p-60. Ik geloof dat mijn inkomen later boven het gemiddelde zal 

liggen. 

p-61. Ik zal een leidinggevende functie hebben of een bekende autori

teit in mijn werk zijn. 

p-62. Het is mijn bedoeling te trouwen. 

p-63. Ik voorzie voor mijn dochter (of zoon) heel veel succes. 

Items bij theorie I; Nostalgie construct. 

B-l PTP-predominantie. 

p-64. Als ik in gedachten bij mezelf vertoef, dwaal ik vaak af naar 

het verleden. 

p-65. Mijn gedrag lijkt meer te worden beïnvloed door gebeurtenissen 

uit het verleden dan door toekomstige doeleinden. 

p-66. Ik betreur mijn verleden. 

p-67. Ik kijk liever naar een T.V.-stuk dat over vroeger gaat, dan 

naar een dat zich in het heden afspeelt. 

p-68. Wanneer ik mezelf wil veranderen, moet ik eerst vroegere erva

ringen de baas worden. 

p-69. Het is leuk om met oude vrienden over vroeger te praten. 

p-70. De meeste van mijn dromen gaan over gebeurtenissen die al heb

ben plaats gevonden. 

p-71. Mijn verleden is een handicap voor mijn toekomst. 

p-72. Als ik op mijn leven terugkijk, vraag ik me wel eens af, waar 

de tijd gebleven is. 

p-73. Het verleden is een van de weinige manieren waarmee je naar 

het heden moet kijken. 
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p-74. Kennis van mijn verleden is zelfkennis. 

p-75. Mensen die het altijd hebben over "De goeie ouwe tijd" hangen 

me de keel uit. 

p-76. Ik wou dat alles nog was zoals tien jaar geleden. 

p-77. Ik vind herinneringen niet pijnlijk. 

p-78. Ik leef in het verleden. 

p-79. Wat ik heb gedaan is belangrijker dan wat ik nog zal doen. 

p-80. Ik vind het vaak nodig om mijn vroeger gedrag te verdedigen. 

p-81. Toen ik nog klein was, scheen in één jaar veel meer te gebeuren 

dan nu. 

p-82. Alles lijkt altijd op hoe het gisteren was, 

p-83. Wat ik in het verleden ben geweest, bepaalt wat voor soort mens 

ik zal zijn. 

p-84. Gedeelten van mijn leven lijken pas nu te gebeuren. 

p-85. Ik voel geen wrevel over dingen die voorbij zijn. 

p-86. Ik denk heel weinig over het verleden. 

p-87. Mensen behoeven hun fouten niet altijd te betreuren. 

Itims bij theorie II: Ascese construct. 

C-l uitstelgedrag. 

p-88. Het is verstandig het geld wat je nu verdient niet onmiddellijk 

te besteden, maar het te sparen. 

p-89. De belangrijkste reden om hard te werken wanneer je jong bent 

is de opbrengst daarvan in de toekomst. 

p-90. Geld dient er toe om het uit te geven, niet om het te sparen. 

p-91. Ik ben bereid narigheid in het heden te verdragen, als ik maar 

weet dat het eens iets zal opleveren. 

p-92. Wanneer ik geld spaar geeft me dat veel meer voldoening dan wan

neer ik er dingen voor koop. 

p-93. Ik besteed de meeste tijd aan het werken voor een prettig leven 

later. 

p-94. Ik stel plezierige dingen vaak uit tot een moment, waarop ik er 

meer van kan genieten. 

p-95. Een baan is voor mij aantrekkelijk wanneer er goede toekomstmoge-
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lijkheden aan zijn verbonden, ondanks een laag salaris nu. 

p- 96. Ik hoop dat ik mijn opwellingen kan leren beheersen. 

p- 97. Wanneer ik een grote som geld win, geef ik er zo weinig moge

lijk van uit, omdat het beter is er later iets voor te kopen. 

p- 98. Het is zeer belangrijk geld te sparen voor magere jaren. 

p- 99. Doordat ik denk aan de vakantie worden de moeilijkheden van 

alle dag voor mij dragelijk. 

p-100. Goede dingen bewaar ik liever voor gebruik in de toekomst. 

p-101. Zoals de wereld r.u is, leeft een verstandig mens van de ene 

dat in de andere en piekert niet te veel over de toekomst. 

p-102. Wanneer iemand met HAVO een goede baan kan krijgen, is hij gek 

om verder te gaan naar de universiteit. 

p-103. Voor het geluk van het toekomstig mensdom is het soms noodzake

lijk onrechtvaardigheden in het heden te dulden. 

Items bij theorie III: Analiteit construct. 

D-1 tijd-is-geld oriëntatie. 

p-104. Ik schijn een drukker leven te leiden dan de meeste mensen die 

ik ken. 

p-105. Tijd is geld. 

p-106. Soms heb ik het gevoel dat ik een wedloop houd met de tijd en 

dat ik de verliezer ben. 

p-107. Het is belangrijk je tijd goed te gebruiken. 

p-108. Ik voel me niet gebonden aan het principe: "Verspil geen tijd". 

p-109. Ik tracht tijd te vinden voor méér dingen dan waar ik in feite 

tijd voor heb. 

p-110. Ik raak haast in paniek als ik niet genoeg tijd heb. 

p-111. Een minuut lijkt mij een te kleine hoeveelheid tijd om van enig 

nut te kunnen zijn. 

p-112. Ik voel niet de behoefte om altijd iets te doen dat van beteke

nis is. 

p-113. Ik stel zelden voor mezelf streefdatums vast waarop ik iets af 

wil hebben. 

p-114. Ik schijn vaker in tijdnood te zitten dan andere mensen. 
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p-115. Ik stel vaak dingen uit tot het laatste ogenblik, waarna ik me 

moet haasten om op tijd klaar te komen. 

p-116. Het is moeilijk voor mij om ergens aan te werken wanneer ik 

weet dat er niet genoeg tijd is om het af te maken. 

p-117. De morgenstond heeft goud in de mond. 

p-118. Ik werk het beste als ik een bepaalde streefdatum moet halen. 

p-119. Men moet geen tijd verspillen. 

p-120. Tijd doorgebracht met slapen, is verspilde tijd. 

p-121. Vind je dat je tijd verspilt of onnuttig gebruikt? 

p-122. Ik probeer overdag tijd uit te sparen door me te haasten. 

p-123. Tijdverdrijf is een probleem voor mij. 

Items bij theorie III; Analiteit construct. 

D-2 chronometrische precisie. 

p-124. Ik maak doorgaans geen gebruik van een wekker. 

p-125. Ik heb een agenda om afspraken en dergelijke bij te houden. 

p-126. Vaak weet ik niet welke datum het is. 

p-127. Draag je een horloge? 

p-128. Vaak weet ik niet hoe laat het is. 

p-129. Voel je je onbehagelijk als je niet weet hoe laat het is? 

p-130. Ik zet minstens één keer per dag mijn horloge gelijk. 

p-131. Zonder horloge zou ik me hulpeloos voelen. 

p-132. Als ik voorbij een klok kom, kijk ik haast altijd hoe laat het 

is. 

p-133. Ergert het je als je horloge stil is gaan staan of niet goed 

loopt? 

p-134. Ik houd er niet van de tijd uit het oog te verliezen. 

Items bij theorie III: Analiteit construct. 

D-3 temporele rigiditeit. 

/ 

p-135. Het ergert me als bus of trein niet op tijd lopen. 

p-136. Voel je je erg schuldig als je laat komt bij afspraken? 

p-137. Voel je je schuldig als je laat bent opgestaan? 
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p-138. Ik kom liever te vroeg en wacht nog wat, dan dat ik te laat ben 

voor een afspraak. 

p-139. Ik ben haast nooit te laat op mijn werk of op een afspraak. 

p-140. Ik houd er niet van om iets volgens een geregeld schema te doen. 

p-141. Als ik me moet haasten om op tijd voor een afspraak te komen, 

ben ik liever te laat. 

p-142. Ik vind het moeilijk om op tijd te letten, als ik niet mijn ge

wone dagschema aan kan houden. 

p-143. Ik houd ervan op een vaste tijd naar bed te gaan. 

p-144. Sta je 's morgens altijd op dezelfde tijd op, of het nu nodig is 

of niet? 

p-145. Ik werk graag met een vastomlijnd tijdsschema en houd me daar 

ook aan. 

p-146. Ik geloof, dat ik er precieser in ben om op tijd te komen dan 

de meeste mensen die ik ken. 

Items bij theorie IIT: Analiteit construct. 

D-4 anti-impulsiviteit. 

p-147. Ik word uit mijn evenwicht gebracht, wanneer ik dingen moet uit

stellen, die ik gepland heb. 

p-148. Ik vind het leuk als iemand me onverwacht opbelt. 

p-149. Het is altijd een goede gedachte om voor restaurants, theaters 

enz. ver van te voren te reserveren. 

p-150. Ik heb er een hekel aan weken of maanden van te voren vaste plan

nen van welke aard dan ook, te maken. 

p-151. Ik handel vaak voor de vuist weg. 

p-152. Zet je voor jezelf wel eens tijdschema's op papier? 

p-153. Ik houd er van mensen te verrassen. 

p-154. Ik houd van het soort werk, waarbij ik zelf mijn tijd kan indelen. 

p-155. Soms ga ik onverwacht bij vrienden op bezoek. 

p-156. Mijn toekomstplannen zijn zeer precies en schematisch uitgewerkt. 

p-157. Ik benijd mensen die dingen voor de vuist weg kunnen doen zonder 

de minste planning. 

p-158. Ik weet graag van te voren of iemand op bezoek komt. 
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Items bij theorie III: Analiteit construct. 

D-5 subjectieve tijd. 

p-159. Ik kan uren bezig zijn met hobbies en dergelijke zonder op de 

tijd te letten. 

p-160. Wachten duurt lang. 

p-161. Het komt vaak voor, dat ik ζδ met iets bezig ben, dat ik de 

tijd helemaal uit het oog verlies. 

p-I62. Soms gaan de dagen zo snel, dat je je afvraagt waar de tijd ge

bleven is. 

p-163. Wens je je wel eens in een wereld zonder tijd? 

p-164. Soms lijkt het alsof dagen en weken voorbijgaan, zonder dat ik 

het werkelijk merk. 

p-165. Ik vind in-de-rij-staan-wachten, ook al is het maar voor even, 

erg vervelend. 

p-166. Er zijn dagen die heel langzaam omgaan. 

p-167. Op vakantie geniet ik van de luxe om de tijd te kunnen vergeten. 

p-168. Vaak heb ik het gevoel, alsof ik bezig ben de tijd te doden. 

p-169. Het bedrukt me, te denken hoe snel de tijd voorbij gaat. 

p-170. Het tempo van het alledaagse leven is voor mij te hoog. 

Items bij theorie IV: Zelf-actualisatie construct. 

E-l hier-en-nu oriëntatie. 

p-171. Ik houd er niet van me tijdelijk van anderen terug te trekken. 

p-172. Het is het beste om van de ene dag in de andere te leven en de 

toekomst te laten voor wat het is. 

p-173. Het is altijd beter uit het leven te halen wat er in zit, want 

je weet nooit wat de toekomst zou kunnen brengen. 

p-174. Wat hier en nu gebeurt bepaalt het meest mijn toekomst. 

p-I 75. Momenten van geluk maken maanden of jaren van verveling weer 

goed. 

p-176. Het is meestal beter je bezig te houden met wat je nu aan het 

doen bent dan met wat je zou kunnen doen. 
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p-177. Het is beter het geld wat je verdient nu uit te geven dan te 

wachten om het ooit eens in de toekomst te besteden. 

p-178. Ik ben meer bezig met leven dan met plannen maken om te leven. 

p-179. De ogenblikken, dat ik me echt weer mezelf voel, zijn die, waar

op ik mijn gedachten laat gaan over mijn verleden en mijn toe

komst. 

p-180. De meeste van mijn alledaagse ervaringen lijken niets te maken 

te hebben met de toekomst. 

p-181. Het is belangrijk voor mij hoe ik leef in het hier en nu. 

p-182. Ik leef in het heden. 

p-183. Het leven is maar kort en daarom is het beter te eten, te drin

ken en gelukkig te zijn en niet te veel tobben over wat er in 

de wereld omgaat. 

p-184. Alleen je bezig houden met het leven op dit ogenblik is belang

rijk. 

p-185. Ik houd er niet van mij geruime tijd van anderen terug te trek

ken. 

p-186. Ik denk niet veel aan wat zal gebeuren of aan wat gebeurd is, 

alleen aan wat nu gebeurt. 

p-187. Het is verkeerd te leven voor de toekomst: wanneer je van het 

leven wilt genieten, moet je het hier en nu genieten. 

p-188. Mijn leven is alleen zinvol, als gerichtheid op de toekomst 

geheel samengaat met leven voor het heden. 

Items bij theorie IV: Zelf-actualisatie construct. 

E-2 temporele gerelateerdheid. 

p-!89. Wanneer ik me verleden, heden en toekomst voorstel, is het moei

lijk te zeggen waar het ene en waar het andere begint: zij lijken 

wat in elkaar over te lopen. 

p-190. Volgens mij zijn het verleden, heden en toekomst eilanden die geen 

verbinding met elkaar hebben. 

p-191. Verleden, heden en toekomst zijn als cirkels die elkaar net raken. 

p-192. Ik vind, dat verleden, heden en toekomst een verward en door el

kaar heenlopend geheel vormen. 
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ρ-193. Verleden, heden en toekomst kunnen niet van elkaar worden ge

scheiden. 

p-194. Voor mij zijn verleden, heden en toekomst zinvol met elkaar 

verbonden. 

Items bij theorie IV: Zelf-actualisatie construct. 

E-3 persoonlijke groei. 

p-195. Wat ik wil en verwacht van de toekomst zijn de belangrijkste 

factoren bij het bepalen van wat ik zal worden. 

p-196. Ik ben bang dat ik niet in staat zal blijken een volledig le

ven te kunnen leiden. 

p-197. Volgens mij is het goed om na te denken over die mogelijkheden 

die bij mij het grootste zijn. 

p-198. Ik praat graag met mijn vrienden over mijn toekomstige jaren. 

p-199. Het lijkt mij dat ik voortdurend groei en verander. 

p-200. De momenten waarop ik mij als mijn ware zelf voel zijn die mo

menten waarop mijn gedachten vol zijn van verleden en toekomst, 

p-201. Zelfaanvaarding en zelfrespect zijn wezenlijk voor mijn toe-

koms t. 

p-202. Eens zal ik zijn wat ik wil zijn. 

p-203. Mijn hoop voor de toekomst hangt af van mijn persoonlijke groei. 

p-204. Ik zie de toekomst allereerst als een kans om meer van mezelf 

bloot te leggen en te ontdekken. 

Items bij theorie IV: Zelf-actualisatie construct. 

E-4 transcendentele oriëntatie. 

p-205. Mijn geloof in een leven na de dood beïnvloedt mijn gehele ge

drag zeer sterk. 

p-206. Ik denk veel na over de dood. 

p-207. Ik geloof dat de dood het begin van een nieuw leven zal brengen. 

p-208. Ik stel er veel belang in dat ik na mijn dood blijf voortleven 

in mijn kinderen, boeken, goede werken enz.. 

p-209. De dood is volgens mij het laatste stadium van het leven, hierna 
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is er niets meer. 

p-210. Ik geloof niet in leven na de dood, maar ik voel de behoefte 

om verbonden te zijn met iets buiten mijzelf dat groter en 

blijvender is. 
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APPENDIX В 

AFZONDERLIJKE FACTORANALYSEN OVER DE CONSTRUCTEN 
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PROSPECTIECONSTRUCT 

OBLIQUE FAKTOR PATROOM 

FTP-extensie FTP-valentie FTP-predominantie 

] 2 3 

p-22 

P-19 

p-18 

p-21 

p-A8 

p-20 

p-51 

p-28 

p-31 

p-35 

p-39 

p-^0 

P-13 

p-33 

p-37 

P-49 

p-58 

p-14 

p-24 

P- 5 

p-46 

p-56 

p - 1 

p-38 

p-10 

p-45 

0.67 

0.65 

-0.61 

-0.59 

0.54 

0.53 

0.53 

0.32 

0.20 

0.20 

0.27 

-0 .03 

0.19 

0.12 

-0.01 

-0 .23 

0.01 

-0.07 

0.01 

-0 .16 

-0.41 

-0.07 

-0 .08 

0.58 

0.45 

0.33 

0. 18 

0.13 

-0 .03 

- 0 . 10 

0.20 

0.18 

0.17 

0.60 

0.58 

0.57 

0.54 

-0 .53 

0.49 

0.49 

-0.46 

-0 .00 

-0 .06 

-0.04 

0.21 

-0.04 

-0 .03 

-0 .03 

-0.02 

0.50 

0.29 

0.25 

-0.17 

-0.19 

0.15 

0.32 

-0.14 

-0 .03 

-0.31 

0.05 

0.14 

0.24 

0.11 

0.14 

-0.11 

0.08 

0.18 

0.57 

0.57 

0.56 

0.55 

0.48 

0.47 

0.46 

0.45 

0.08 

0.01 

-0.01 
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voortzetting van vorige pagina 

Ρ- 8 

p-53 

p-16 

P- 7 

P- 2 

p-32 

p-36 

p-34 

p-47 

p-54 

p-27 

p-29 

p-25 

p-26 

p-J 7 

p-42 

p-59 

p-44 

P-J5 

p-61 

p- 4 

p-23 

p-43 

p-50 

p-52 

P- 3 

p-60 

p-57 

p-41 

p-40 

p-Jl 

p- 6 

p-62 

1 0.31 

1 0.30 
- 0 . 2 9 

0.19 

0 .16 

0 . 0 3 

0 .23 

- 0 . 0 7 

0 .27 

- 0 . 0 4 

- 0 . 0 1 

0 . 0 8 

- 0 . 0 4 

- 0 . 0 4 

- 0 . 0 1 

0.19 

- 0 . 0 3 

0 . 0 6 

- 0 . 1 3 

- 0 . 1 4 

0 . 3 2 

- 0 . 0 5 

- 0 . 3 6 

- 0 . 2 3 

- 0 . 1 9 

- 0 . 0 4 

0.17 

- 0 . 1 4 

- 0 . 0 3 

0 .10 

o . 0 4 

0 . J 2 

- 0 . 0 5 

0 .12 

- 0 . 1 2 

0 . 0 6 

0 . 1 3 

0 .45 

0 . 4 3 

0 .42 

- 0 . 3 9 

0 .39 

- 0 . 3 8 

- 0 . 3 8 

- 0 . 3 7 

0 .29 

- 0 . 2 2 

- 0 . 2 1 

0 . 2 0 

0 . 1 3 

0 . 0 4 

0 . 0 2 

- 0 . 1 3 

- 0 . 1 2 

0.15 

- 0 . 0 3 

0.11 

0.07 

- 0 . 0 2 

- 0 . 2 2 

- 0 . 1 0 

- 0 . 0 1 

- 0 . 2 1 

- 0 . 2 0 

0.11 

- 0 . 1 7 

- 0 . 0 3 

0 .16 

0 . 1 8 

0 . 0 6 

0.27 

0 .05 

0 .06 

0 . 0 3 

- 0 . 0 9 

0.29 

0 . 0 8 

- 0 . 0 7 

0 . 2 8 

0 . 0 8 

0 . 1 6 

- 0 . 1 1 

0.11 

0 . 5 8 

0 .49 

0.45 

- 0 . 4 4 

0 .42 

0 . 4 2 

0.41 

0 . 3 8 

o .37 

0.36 

0 . 3 4 

0 . 3 2 

0 .29 

0 .27 

0 . 2 3 

0 . 2 0 
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voorzetting van vorige pagina 

p-63 0.09 -0.07 0.18 

p- 9 -0.06 -0.15 0.18 

p-55 -0.07 -0.15 0.15 

p-12 0.04 -0.05 -0.12 

CORRELATIES TUSSEN FAKTOREN 

1 

1 1.00 

2 0.15 1.00 

3 -0.08 0.04 1.00 

VERKLAARDE VARIANTIE 

1 2 3 

0.07 0.07 0.09 

Totale variantie : 0.23 
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NOSTALGIECONSTRUCT 

OBLIQUE FAKTOR PATROON 

melancholie nostalgie 

1 2 

p-66 

p-71 

p-78 

p-85 

p-65 

p-80 

p-77 

p-86 

p-64 

p-72 

p-69 

p-74 

p-68 

p-82 

p-70 

p-84 

p-76 

Ρ-79 

p-87 

p-67 

p-83 

p-75 

p-81 

p-73 

0.71 

0.66 

0.59 

-0.57 

0.48 

0.48 

-0.40 

-0.05 

0.42 

0.18 

-0.25 

-0.11 

0.J5 

0.37 

0.34 

0.34 

0.30 

0.21 

-0.20 

0.18 

0.06 

0.06 

-0.04 

0.11 

-0.06 

0.07 

0.08 

0.01 

0.18 

0.31 

0.02 

-0.65 

0.54 

0.52 

0.45 

0.43 

0.41 

0.06 

-0.03 

-0.02 

0.02 

0.19 

0.06 

0.04 

0.38 

-0.32 

0.20 

0.16 

CORRELATIES TUSSEN FAKTOREN 

1 2 

1 1.00 

2 0.06 1.00 

VERKLAARDE VARIANTIE 

1 2 

0.13 0.08 

Totale variantie : 0.21 
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ASCESECONSTRUCT 

OBLIQUE FAKTOR PATROON 

sparen werken 

1 2 

ρ- 88 

ρ- 90 

ρ- 98 

Ρ- 97 

Ρ- 92 

ρ- 94 

0.77 0.22 

-0.71 0.11 

0.58 0.23 

0.57 0.08 

0.56 0.07 

0.38 0.16 

ρ- 93 -0.13 

ρ- 89 0.24 

ρ- 99 -0.06 

ρ-100 0.33 

ρ- 96 0.30 

0.73 

0.64 

0.59 

0.47 

0.43 

ρ-101 -0.28 0.06 

ρ- 95 0.16 0.13 

ρ- 9J 0.04 | 0.35 

ρ-103 0.06 0.29 

ρ-102 0.08 0.12 

VERKLAARDE VARIANTIE 

1 2 

0.16 0.13 

Totale variantie : 0.29 

CORRELATIES TUSSEN FAKTOREN 

1 

1.00 

0.07 1.00 
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ANALITEITCONSTRUCT 

OBLIQUE FAKTOR PATROON 

tijdssubm. tijdsobs 

p-128 

P-13J 

p-145 

p-146 

p-126 

p-J 38 

p-134 

p-139 

p-106 

Ρ-169 

p-IIO 

p-114 

p-170 

p-122 

p-163 

p-133 

p-158 

p-135 

p-151 

p-136 

p-129 

p-115 

p-150 

p-127 

p-161 

p-IAl 

p-155 

1 

-0.60 

0.55 

0.54 

0.52 

-0.50 

0.50 

0.51 

0.50 

0.09 

0. 14 

0.28 

-0. 11 

-0. 14 

0.28 

-0.11 

0.50 

0.49 

0.47 

-0.47 

0.47 

0.44 

-0.42 

-0.40 

0.39 

-0.39 

-0.38 

-0.38 

2 

-0.17 

0.20 

0.04 

0.08 

0.02 

-0.03 

0.35 

-0. 10 

0.65 

0.61 

0.56 

0.51 

0.47 

0.47 

0.44 

0.29 

0.27 

0.42 

0. 13 

0.30 

0.29 

0.28 

-0.00 

0.05 

0. 11 

-0.04 

-0.06 
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voortzetti ng van vorige pagina 

p-108 

p-140 

p-107 

p-156 

p-152 

Ρ-Π9 

p-149 

p-159 

p-113 

p-125 

p-124 

p-112 

p-130 

p-120 

p-148 

p-143 

p-144 

p-117 

p-123 

p-147 

p-160 

p-157 

p-104 

p-165 

p-116 

p-109 

p-162 

p-132 

p-118 

p-167 

p-105 

p-137 

p-164 

-0.38 

-0.37 

0.36 

0.35 

0.35 

0.33 

0.33 

-0.32 

-0.31 

0.28 

-0.27 

-0.27 

0.24 

0.24 

-0.23 

0.23 

0.19 

0.11 

0,02 

0.14 

0.19 

0. 10 

0.22 

0.17 

0.06 

0.02 

0.06 

0.21 

0.14 

0.11 

0.25 

0.30 

-0.08 

0.01 

-0.00 

0.04 

0.06 

0.06 

0.23 

0.10 

-0.18 

-0.01 

0.21 

-0.13 

-0.03 

0.09 

0.15 

0.19 

0.09 

-0.06 

0.07 

-0.01 

0.47 

0.44 

0.43 

0.42 

0.42 

0.41 

0.38 

0.38 

0.38 

0.38 

0.34 

0.34 

0.33 

0.32 



voortzetting van vorige pagina 

p-111 

p-153 

p-142 

p-121 

p-154 

p-166 

p-168 

0 .05 

- 0 . 0 6 

- 0 . 0 7 

- 0 . 1 6 

- 0 . 0 1 

- 0 . 0 1 

0 .02 

0 .23 

0 . 2 3 

0 .20 

0 .18 

0 . 1 8 

- 0 . 0 6 

0 .04 

CORRELATIES TUSSEN FAKTOREN 

1 2 

1 1.00 

2 0.07 1.00 

VERKLAARDE VARIMTIE 

1 2 

0.10 0.08 

Totale variantie : 0.18 
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ZELFACTUALISATIECONSTRUCT 

OBLIQUE FAKTOR PATROON 

hier-en-nu 

1 

ρ-104 

p-172 

ρ-187 

p-186 

p-173 

ρ-183 

p-181 

ρ-180 

p-201 

p-204 

p-198 

p-199 

p-190 

p-203 

p-207 

p-209 

p-205 

p-210 

p-182 

p-176 

p-174 

p-191 

p-178 

p-192 

p-195 

p-197 

0.75 

0.59 

0.57 

0.52 

0.51 

0.46 

0.45 

0.43 

0.04 

0.16 

-0.23 

0.03 

0.32 

0.07 

-0.14 

0.11 

-0.05 

0.25 

0.43 

0.40 

0.34 

0.34 

0.30 

0.13 

-0.06 

-0.13 

persoonlijke transcendentele 

groei oriëntatie 
2 3 

-0.06 

-0.14 

0.04 

-0.36 

0.18 

-0.16 

0.15 

-0.09 

0.59 

0.54 

0.46 

0.44 

-0.40 

0.38 

0.04 

-0.00 

-0.01 

0.05 

-0.11 

-0.07 

0. 16 

0.02 

-0.29 

0.07 

0.36 

0.35 

-0.05 

-0.12 

-0.20 

-0.06 

-0.13 

0.01 

-0.04 

0.06 

0.05 

-0.14 

-0.09 

-0.32 

-0.03 

-0.05 

0.84 

-0.76 

0.61 

-0.41 

-0.16 

-0.01 

-0.01 

0.08 

-0.09 

0.06 

0.15 

-0.01 
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voortzetting van vorige pagina 

p-193 

p-179 

p-188 

p-200 

p-175 

p-194 

p-202 

p-196 

P-J77 

p-208 

p-189 

p-185 

p-171 

p-206 

-0 .15 

0.04 

-0.04 

0.01 

0.13 

-0 .20 

-0 .03 

-0 .09 

0.30 

0.03 

0.06 

-0 .02 

0.13 

0.J4 

0.32 

0.32 

0.31 

0.30 

0.28 

0.24 

0.19 

0.14 

-0.02 

0.21 

0.10 

0.01 

-0 .06 

-0.04 

0.12 

0.25 

-0.01 

0.17 

-0.01 

0.16 

0.18 

-0.11 

| -0 .30 

0.25 

0.23 

0.18 

0.14 

0. 14 

CORRELATIES TUSSEN FAKTOREN 

1 

1.00 

-0.05 

-0.11 

1.00 

-0.03 1.00 

VERKLAARDE VARIANTIE 

I 

0.09 

2 

0.07 

2 

0.06 

Totale variantie : 0.22 
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APPENDIX С 

FACTORANALYSE OP BASIS VAN DE OBLIQUE STRUCTUUR (KAISER-CAFFREY) 



o b l i g q u e f a c t o r p a t t e r n 

TIJDSOBS NOSTALGIE 

U.7917 
U.7<>t>S 
y . 7 0 ¿ 3 

• О . Ы « 
ь.ььчг 

- 0 , 4 0 7 7 
и.ЬО'Ь 
О.Э'.Ьв 

-Ü.OJUb 
0 . 0 7 7 J 

- Ο , Ο β Ι ϋ 
- О . 0 3 ? 0 
-и.оочь 
-о.овы 

0 .03S¿ 
0 . 1 3 0 4 

и.і гі 
0.10«5 
υ.OTTO 
(г.0643 

-υ.0049 
U.1642 

υ . о э 7 о 
- U . 0 7 4 7 
u.ono 
o.iвзг 

- 0 . 0 7 7 8 
υ . 1 0 4 1 

• и . і з о ь 
- Ü . l b f . 3 
»U.OfeTl 

и . о і 9 г 
- U . 0 5 6 9 

O.OOAl 
- U . 0 4 Ç 9 

U.0037 
u .oesü 

- U . O l l » 
0 . 0 5 0 9 
и.гОА5 

-ti.OTOV 
- u . 2 1 ? 4 

и . о з з ь 
- 0 . 1 2 3 0 
- 0 . 1 0 1 5 

0 . 1 1 4 3 
0 . 0 3 1 6 

• 0 . 1 4 П 4 
- 0 . 0 0 3 8 

0.0Э6Э 
• о . о о т ь 
0.0362 
0.0745 

•О.Онбй 
0.0579 
0.0557 

•О.О 140 
-υ.οΐΜ 
и.гіл 

• 0 . 194t) 
- 0 . 0 5 3 2 

0 . 1 7 1 5 
0 . 0 5 A 6 

- 0 . 1 4 f , 3 
• 0 . 0 8 1 6 

u.ueov 
0.D1O1 
U.OSSV 
0.0B44 
U.04?2 
U.01?0 

о.гзоь 
-0.1545 

-0.0310 

υ. 1674 
0,0584 
0.0442 
0.0520 

-0,0841 
i), ОЧИ? 
0.0150 
0.ϋ4Β3 

-0,1265 
-0.0562 
0,0421 

о, о в ν* 
•0,0459 
0.15В8 
0,27(17 

0 . 1 7 9 1 
0 . 1 1 7 Э 

- 0 . 0 J 7 S 
• 0 . 0 2 0 2 

0 . 0 2 2 5 
0 . 1 6 3 6 

- 0 . 0 4 3 1 
0 . 1 4 6 5 

• 0 . 0 9 1 0 
0 . 0 9 3 9 
0 . 1 2 Н 5 

•U.26V3 
0 . 0 0 1 7 

• 0 . J 6 V 1 
• 0 . 0 3 4 7 
- 0 . 0 7 4 7 
- 0 . 0 0 9 2 
-0,1544 
• 0 . 0 2 4 9 
- 0 . 1 0 2 6 

0 . 0 3 1 8 
- о . о г э э 

о . о а т о 
- 0 . 0 5 1 7 

Ü.12J4 
0 . 0 2 7 
О.ОВЬЗ 

- 0 . U 0 4 1 
- 0 . U 6 3 7 
-О.ОбЬЗ 
- 0 . υ 8 2 2 

0 . 0 ? 4 0 
-(J.U44J 
•O.OlttJ 

0 . 1 6 3 0 
0 . 1 0 74 

•о.оозг 
0.0ЙО6 

•υ.οβυν 
L.14H1 

-С.0721 
-0.1359 

0.11НЗ 

0.1445 

0.0258 
0.0935 
0.0587 

0.0703 

0.147Э 
-0,1629 
•0.1400 
0.0271 

•0.0482 
0.0064 

•0.0728 

•0.0206 
•0.1460 
0.0613 

о.бгэч 
0 . 5 6 1 2 
0 . 4 } Э 1 
υ . 3 9 4 7 

- 0 . 3 4 5 9 
0 . 2 7 3 0 

0 , 1 4 4 1 0 . 0 β 7 7 
0 . 1 2 4 1 - 0 . 0 4 5 9 
0 . 0 5 5 6 0 . 0 4 9 4 

•О.О061 0 . 0 4 6 1 
0 . 3 1 2 8 - 0 . 0 7 7 2 

- 0 . 1 5 5 4 
ο.έοΤο 
0 . 0 7 7 3 

- О . 0 В 1 6 
- 0 . 0 5 9 9 

0 . 0 0 8 5 
0 . 1 9 7 0 
0 . 3 6 2 4 

- O , 0 9 0 t ì 
- 0 . 0 4 5 5 

0 . Т 7 7 9 
О.Ь450 
0 . 6 0 0 6 
0 . 5 3 2 3 
0 . 5 2 9 4 
0 . 5 2 3 8 
0 . 4 5 1 3 
0 . 3 0 7 8 

-Ò.lftnS 
- 0 . 0 5 1 1 0 . 0 9 0 2 
- 0 . 1 Э Я 1 0 . 0 6 3 7 
- и . 0 7 7 В 0 . 0 0 5 5 

0 . 0 4 4 0 0 . 0 2 3 2 
0 . 0 7 Р 2 0 . 1 6 9 8 

- и . 0 1 7 5 0 . 2 5 7 4 
U . 0 9 3 6 0 . 0 1 3 7 

- 0 . 2 9 6 4 
- 0 . 1 0 3 5 
- 0 . 0 3 4 8 
- 0 . 1 3 6 0 

0 . 0 2 6 3 
0 . 0 5 3 6 
0 . 0 0 4 3 

- 0 . 0 9 3 1 
0 . 2 1 6 8 
U.66>à 

- 0 . 7 3 7 5 
• 0 . 7 1 6 6 

0 . 6 6 6 3 
0 . 5 1 6 4 
0 . 5 0 9 3 
0 . 2 6 0 4 

-11.6911 
0.0598 

•0.0497 
0.0509 

•Ο.00Θ5 
-0.0431 
-0.0723 
0.0560 
0.0221 
0.0082 
Ο.ΟΘΒβ 
0,0074 
0.0005 

•0.0031 
0.0100 
-0.4632 
•0,1799 
•0.1142 
0,1947 
0.0041 
0.0374 
•0.0773 

•0,0446 

• О,0204 

•0.1136 

0.0170 
0.0442 

0.0699 
-0.1042 
0.2295 
0.1142 
0.0511 

-0.0874 
0.0519 

-0.0274 
0.U4B3 

-0.0216 
0.0710 
0.0490 
0.1213 
Û.UHftl 

- 0 . U 7 1 4 

0 . 0 3 9 4 
-0.1250 
- 0 . 0 2 9 5 
- 0 . 0 5 0 2 

0 . 0 7 9 4 
O.)60t) 
0 . 0 2 2 6 
0 , 1 7 7 9 

• 0 , | 4 5 B 
- 0 . 0 6 9 3 
• 0 . 0 1 5 2 

0 . 0 0 2 0 
• 0 . 1 0 0 9 

0 . 0 0 5 2 
0 . 0 9 0 9 

• 0 . 1 0 6 3 
0.0215 

-0 .0007 
-0.0250 

0 , 1 7 0 2 
О.ОбЗЬ 

- 0 . 0 1 ? β 
- 0 . 0 8 1 0 
- 0 . 0 9 7 1 
• 0 , 0 7 2 5 

0 , 0 6 4 1 
0 . 1 0 6 2 
0 . 0 3 4 5 
0 . 0 7 7 1 
0.0155 

• 0 . 0 2 8 b 
• 0 . 0 3 7 9 
• 0 . 0 3 0 4 
- 0 . 0 5 0 0 
- 0 . 0 3 3 0 
-0.1123 

• 0 . 6 4 6 1 
0 . 6 3 5 8 
0 . 4 9 8 5 
0 . 4 8 9 7 

,3064 
" 0 . 1 9 Ï Ö 
0 . 1 2 9 4 
0 . 1 2 4 6 
0 . 1 * 7 3 

- о . о б э а 
0 , 0 9 3 2 

• 0 . 1 1 5 5 
0 . 1 8 8 1 

• 0 . 0 2 8 4 
- 0 . 0 1 5 9 
• 0 . 0 2 6 1 
- 0 . 1 1 3 9 

0 . 1 3 1 9 
0 . 0 6 0 B 

- 0 , 0 728 
- 0 . 0 4 7 6 
• 0 . 1 7 9 3 

0 . 0 2 5 0 
0 . 1 8 7 6 
0 . 0 3 7 5 

• 0 . 0 7 2 6 
- 0 . 0 6 8 5 
- 0 . 0 3 R 4 
• 0 . 0 5 9 5 
- 0 . 0 3 3 2 

0 . 0 4 8 4 
0.0259 
-0.OO02 
0.120B 
0.1545 
0.1052 

-0,04ЭО 

-0.0058 
0,0285 
•0.0589 

U . 1 7 ) 9 

- 0 . 0 5 0 1 

7 
•О.ОЬЗО 

0 . 0 3 2 2 
- 0 . 0 5 6 2 

0 . 0 9 0 6 
0 . 0 6 8 4 
0 , 1 0 4 0 
0 , l t J 4 6 

- 0 , 0 9 2 1 
0 . 0 6 4 6 
0 . 0 1 9 3 

• 0 , 0 2 5 5 
0 . 1 3 9 2 

- Û , I Q 7 7 
0.01ЭВ 

• 0 , 0 9 2 9 
0 . 1 2 B 3 

- 0 , 0 5 4 4 
0 . 0 9 1 7 

-0.0972 
0.004Э 
0.2164 
0.0002 
0.0404 
0.04?9 

0.3464 
• 0 . 1 2 7 9 

0 , 1 7 8 4 
-0,1146 
Ο,ΟββΡ 
0.1309 
0.0226 
0.0205 
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0.0742 

-0,1901 
-(1,069a 
O.OJOl 
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0,0272 
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-0.0434 
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0.Э32Э 
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• 0 . 1 4 6 3 
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• 0 . 0 0 9 5 
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• 0 . 0 3 3 3 
• 0 . 1 9 7 1 
•0.0715 
0.1777 

• 0 . 0 6 0 8 
0 . 1 6 6 6 
0 . 0 2 0 7 
0 . 1 1 5 5 
0 . 0 9 2 2 
0 , 0 1 9 1 

• 0 . 0 0 2 4 
П . 1 1 3 9 
0 . 0 7 3 0 
0 . 0 2 7 4 
0 . 1 2 0 2 
0 , 2 1 B 9 
0 . 0 8 1 h 
0 , 0 2 1 4 

• 0 . 1 1 1 1 
0 . 2 5 2 3 
U . 0 3 1 4 

• 0 , 1 8 8 2 
- 0 . 0 7 6 0 
- 0 . 1 3 7 8 
- 0 . 0 2 1 2 

0 . 2 6 4 3 
• 0 . 0 3 0 8 
• 0 . 0 6 3 2 

0 . 0 2 5 9 
0 * 0 5 7 9 
0 . 0 4 1 8 
0 . 1 7 3 1 

• 0 . 0 0 1 4 
0 , 1 7 4 9 
0 . 1 2 0 2 

- 0 , 1 1 0 2 
• 0 . 0 4 7 1 
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о.гввг 
0.1*47 
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0.1400 
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•0.0694 
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0,1141 
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•0.0105 
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0.0363 
0.0728 
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0.0376 
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-0.0403 
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0.0146 
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0.1032 
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•0.2167 
-0.0860 

•0.1606 
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- 0 . 1 0 6 7 
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- 0 . 0 5 1 3 

0 . 0 2 * 9 
0 . 1 0 1 5 
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v a r i a n c e c o v e r e d b y e a c h f a e t o n 

TOTâL EMl f i . VàRlâNCt • 0 , 3 6 5 6 
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APPENDIX D 

FACTORANALYSE OP DE GEWOGEN SOMSCORES (alleen correlatiematrix) 



FACTORANALYSE OP GEWOGEN SOMSCORES 

CORRELATIE MATRIX 

toek. toek. 

gerichth. pess. 

1 2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

II 

12 

1.00 

-0.03 

- 0 . 3 5 " 

0.09 

0.08 

0 . 3 3 " 

0 . 5 8 " 

0 . 2 0 " 

0 . 5 6 " 

- 0 . 2 3 " 

-0.04 

0 . 2 l " 

1.00 

0 . 2 9 й 

0 . 1 7 й 

0 . 4 4 й 

0.04 

0.12 

0 . 2 8 й 

0.05 

0.10 

-0.09 

0.08 

IP. COVAR. MATRIX 

toek. nostal- melan-

vaagh. gie cholie 

3 4 5 

1.00 

1.00 

0.13 

•0.13 

•0.07 

0 . 1 5 ° 

•0.19 

0 . 3 3 " 

0.01 

•0.03 

0.23 

0.06 

0.08 

0 . 2 8 " 

0.13 

-0.05 

0 . 1 6 " 

0.08 

1.00 

0.08 

0 . 1 7 " 

0 . 3 6 " 

0.13 

0.10 

-0.04 

0.03 

(D sign, bij ,14, ρ < .01) 

(• sign, bij .16, ρ < .005) 

u i t s t e l : 
sparen 

6 

u i t s t e l : 
werken 

7 

t i j d s . 
ob s e s. 

8 

t i j d s . 
submis 

9 

hier- pers. trans. 

en-nu groei or. 

10 11 12 

1.00 

0 . 2 6 й 

0 . 1 5 ° 

0 . 2 4 й 

0 . 1 4 a 

0.09 

0 . 1 4 a 

1.00 

0 . 3 2 й 

0 . 3 2 " 

0.05 

-0.04 

0 . 1 5 a 

1.00 

0 . 1 8 " 

0.12 

0.04 

- 0 . 0 8 

1.00 

- 0 . 1 8 й 

-0.07 

0 . 1 8 й 
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Samenvatting 

Doel van deze studie was een overzicht te geven van een reeks mo

laire tijdsvariabelen in de psychologie, te weten: tijdsperspektief, 

uitgestelde behoeftebevrediging, tijdsanaliteit en tijdscompetentie. 

Aan de hand van deze variabelen werd getracht te komen tot een overkoe

pelend principe waaraan de naam werd verbonden: het Westerse Tijdssyn

droom. Hierin wordt uitgedrukt dat de genoemde variabelen een bepaalde 

mate van verwantschap vertonen en gezamenlijk een nomologisch netwerk 

constitueren. Deze veronderstelling kon in een eenvoudig empirisch on

derzoek gedeeltelijk worden getoetst en gespecificeerd. Hieronder wordt 

per hoofdstuk de inhoud van deze studie samengevat. 

Hoofdstuk 1 handelde over tijdsperspektief en situeerde de her

komst van dit concept in Lewin's veldtheorie. Het tijdsperspektief is 

een aangeleerd en zich ontwikkelend gedragsaspect: het kind leeft in 

het heden maar naarmate het ouder wordt gaan verleden en vooral toe

komst een grotere rol spelen. 

Tijdsperspektief bleek een rol te spelen in de prestatie motivatietheo

rie, in de dogmatisme theorie en in de zelfaktualisatietheorie. In dit 

hoofdstuk werd een systematisering ontworpen met als doel orde te schep

pen in de verwarrende terminologie rond tijdsperspektief en deelaspec

ten daarvan. Het onderzoek rond tijdsperspektief bleek vooral geconcen

treerd op de volgende groepen: psychisch gestoorden, delinkwenten, al

coholisten, achterlijke kinderen, de lagere sociale klasse, bejaarden 

en etnische minderheden. 

Tenslotte werd, in de kritische bespreking, de mogelijkheid tijds

perspektief op te nemen in psychologisch onderzoek besproken. Daarbij 

werd de noodzaak vastgesteld van een grotere aandacht voor het waarde

aspect aan de tiidsperspektiefvariabele. Tenslotte werd beklemtoond 

dat de verbetering van meettechnieken en van de validiteit van het 

grootste belang is. 

In hoofdstuk 2 werd een overzicht gegeven van theorie en onderzoek 

rond het concept uitgestelde behoeftebevrediging, kortweg uitstelge-
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drag. Vastgesteld werd dat uitstelgedrag een concept is van psychoana

lytische origine. In de loop der jaren is het opgenomen in onderzoek 

rond de waardenoriëntatie van de lagere en de midden klasse en in ex

perimenteel onderzoek opgezet vanuit de sociale leertheorie. De oor

spronkelijke psychoanalytische opvatting dat uitstelgedrag een relatief 

constant gedragsgegeven is bleef in wezen gehandhaafd hoewel onder in

vloed van de sociale leertheorie gaandeweg het inzicht is ontstaan dat 

ook de situatie een belangrijke gedragsdeterminant is. Zo zal een kind 

in een situatie waar gunstige objectieve voorwaarden voor succesvolle 

deelname aan het leerproces ontbreken, weinig geneigd zijn op studie 

gerichte uitstelpatronen te ontwikkelen. 

Theorie en onderzoek werden aan een beknopte kritische beschouwing 

onderworpen, waarbij bleek dat het uitstelgedragonderzoek eenzijdig 

georiënteerd is op een strikt materieel uitstelpatroon, terwijl andere, 

in ontwikkelingsgebieden voorkomende, uitstelpatronen zoals sociale 

en religieuze, te weinig aandacht krijgen. Een dergelijke kritiek geldt 

ook voor de tendens in veel onderzoek om normalen te vergelijken met 

zgn. devianten: waarbij deviantie ongeveer de inhoud krijgt van een 

niet-aanvaarden van het heersende, op prestatie en ascese gerichte, pa

troon. 

Gepleit werd voor een kritische toepassing van het uitstelconcept, 

waarbij synthese tussen de macro-, micro- en mesoaanpak van belang 

wordt geacht. De sociale leertheorie werd gezien als een benadering 

die kan bemiddelen tussen de veelal te grofmazige sociologische aanpak 

en de te sterk intrapersonaal georiënteerde psychoanalytische studies. 

In hoofdstuk 3 stond centraal, de anale persoonlijkheid, zoals 

die is uitgewerkt door Freud en een aantal andere theoretici, en de 

samenhang daarvan met de zgn. "time is money"-oriëntatie. Onder dit 

laatste werd verstaan een ordelijke, possessive houding tegenover tijd: 

een houding waarvoor een rigide, anale tendens, kenmerkend is. Ge

schetst werd hoe deze bepaalde, omschreven, tijdsattitude voortkomt uit 

de theorie over de anale persoonlijkheid. Verduidelijkt werd hoe deze 

laatste theorie op zijn beurt voortkomt uit de Freudiaanse persoonlijk

heidstheorie en welk de betekenis is van de infantiele sexualiteit. 

Gewezen werd op de gemeenschappelijke basis van de theorie over de ana-
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liteit enerzijds en die over de dwangneurose anderzijds. 

Beschreven werd het onderzoek over het anale syndroom, over het 

ontstaan daarvan en over de anale tijdsattitude. Vastgesteld werd dat 

het anale syndroom in onderzoek bevredigend is aangetoond en dat het

zelfde geldt voor de anale tijdsattitude. Anderzijds bleef het een open 

vraag in hoeverre deze syndromen geworteld zijn in een bepaalde vroege 

psycho-sexuele ontwikkelingsfase. 

In enkele kritische opmerkingen werd de psychoanalytische theorie

vorming over de analiteit enigzins gerelativeerd. 

In hoofdstuk 4 stond de vergelijking van de tijdsvariabelen en van 

de theoretische oriëntaties centraal. Getracht werd tot een voorlopige 

integratie te komen. Tijdsperspektief en uitgestelde behoeftebevredi

ging bleken veel verwantschap te vertonen, hoewel de eerste een meer 

cognitieve en de tweede een meer motivationele inslag leek te hebben. 

In deze beide benaderingen bleek de nadruk op het toekomstaspekt in het 

gedrag overheersend. Ook bleek uitgestelde behoeftebevrediging veel 

overeenkomst te vertonen met tijdsanaliteit: in beide benadering wordt 

veel aandacht geschonken aan de vroegste socializatie, hoewel er ook 

belangrijke verschillen zijn. Daarnaast werden besproken: tijdscompe

tentie (hier-en-nu oriëntatie) en tijdsconceptualisering. Het hoofd

stuk werd afgesloten met een aantal theoretische beschouwingen, o.a. 

over de status van de behandelde variabelen, over de situationele as

pecten, over symbolisch interactionisme, over tijd en psychische 

stoornis c.q. psychische gezondheid, over sociologische en cultuur-

anthropologische sapecten van tijd en over de wenselijkheid van opna

me van de tijdsvariabelen in multi-level onderzoek. 

In een, aan de studie toegevoegde, bijlage werd tenslotte verslag 

uitgebracht over de stand van zaken rond een validatiepoging van een 

Westerse Tijdsattitude Schaal. Het onderzoek was als volgt opgezet: 

uit een 11-tal bestaande schalen werd een itempool geconstrueerd. Op 

grond van de,in deze studie beschreven, theorie werd in deze itempool 

een nieuwe ordening aangebracht en vervolgens werd de juistheid van 

deze ordening getoetst aan de empirie. Het uiteindelijk resultaat was: 

11 schalen, met in totaal 80 items. De schalen waren: toekomstpredo-

minantie, toekomstextensie, toekomstvalentie, verledenpredominantie, 
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(nostalgie), verledenpredominantie (melancholie), uitgestelde behoefte

bevrediging (sparen), tijdssubmissie, tijdsobsessie, "hier-en-nu"-ori-

ëntatie, persoonlijke groei, transcendentale oriëntatie. 

Uit een correlatiestudie en uit een "second-order" factoranalyse 

bleek dat de variabelen in twee groepen uiteenvielen: enerzijds een 

groep waarin de doelgerichte en cognitieve oriëntatie op te toekomst en 

een conformistische houding tegenover tijd centraal staat, anderzijds 

een groep waarin een zwartgallige kijk op het verleden, een pessimisti

sche en ongearticuleerde kijk op de toekomst, een geobsedeerd worden 

door tijdsgebrek en een gerichtheid op het heden domineert. 

In een aantal relativerende opmerkingen werd het voorlopig karak

ter van dit onderzoek benadrukt: verdere construct validatie v.v. aan 

de hand van prestatiemotivatie, neuroticisme, dogmatisme en rigiditeit 

is gewenst. 
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Summary 

The aim of the present study is to provide a survey of a number of 

molar time variables in psychology, viz., time perspective, delayed 

gratification, time anality, and time competence. On the basis of these 

variables, an attempt is made to establish one comprehensive principle 

to which is attached the name "Western Time Syndrome". This term expres

ses the fact that the variables mentioned display a certain mutual af

finity and together constitute a nomological network. The latter as

sumption allows testing to some extent in a simple empirical investiga

tion. We shall summarize the study, chapter by chapter. 

Chapter 1 deals with time perspective and locates the origin of 

the concept in Lewin's field theory. Time perspective is a behavioural 

aspect which is acquired and which develops: the child lives in the 

present but as it becomes older, his past and especially his future 

play an increasingly more important role. 

Time perspective appears to play a role in achievement motivation 

theory, in the theory of dogmatism, and in the theory of self-actuali

zation. In this chapter a taxonomy is developed that intends to arrange 

the confusing terminology with respect to time perspective and its 

various aspects. Research on time perspective appears to be specifical

ly focussed on the following social groups: the mentally ill, delin

quents, alcoholics, retarded children, the lowest social classes, the 

aged, and ethnical minorities. 

Finally, the possibilities of subjecting time perspective to psy

chological research is considered in a critical discussion. In this 

context, the need is emphasized that greater attention be given to the 

value aspect of the time perspective variable. The chapter is conclu

ded by stressing the importance of improving measuring techniques and 

their validity. 

Chapter 2 provides a survey of theory and research concerning 

the concept of delayed gratification of needs, or, briefly, delay be

haviour. It is concluded that delay behaviour is a concept of psycho-
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analytic origin. In the course of time it has been incorporated into 

research on the value orientation of the lower and middle classes and 

into experimental research performed on the basis of social learning 

theory. The original psycho-analytic notion that delay behaviour is 

relatively constant in observed behaviour, has essentially been main

tained, although the influence of social learning theory has gradually 

led to the conviction that also the environmental situation is an im

portant determinant of this behaviour. Thus, a child who is in a situ

ation where favourable objective conditions for a successful partici

pation in the learning process are lacking, will show little inclina

tion to develop patterns of delay with respect to study-achievement. 

Theory and research are subjected to a short, critical review. It 

appears that research of delay behaviour is biased towards the study 

of a strictly material pattern of delay, whilst other patterns of delay, 

such as social and religious as occuring in the developing countries, 

receive too little attention. A similar criticism also applies to the 

prevailing tendency in a great deal of research to compare normals with 

so-called deviants: here deviance more or less acquires the meaning of 

not accepting the predominant pattern which is directed towards achieve

ment and self discipline. 

A plea is made for a critical application of the concept of delay, 

in which a synthesis of the macro, micro and meso-approach is regarded 

as being of great importance. Social learning theory is seen as an ap

proach that may mediate between the often too coarse-grained sociologi

cal approach and the undue intra-personal orientation of psycho-analy

tic studies. 

In Chapter 3, the main issue is the anal personality as portrayed 

by Freud and by a number of other theorists, and the way this persona

lity is related to the so-called "time is money" orientation. The lat

ter is seen as an orderly, possessive attitude towards time: an attitu

de characterized by a rigid anal tendency. It is indicated how this 

specific time attitude originates from the theory of the anal persona

lity. It is made clear how the latter theory, in turn, stems from 

Freudian personality theory and which is the significance of infantile 

sexuality. The common basis of anality on the one hand, and that of 
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compulsion on the other, is pointed out. 

A review is given of the research on the anal syndrome, on its 

origin, and on anal time attitude. It is observed that the anal syndrome 

has been satisfactorally demonstrated in research and that this is 

equally true of anal time attitude. On the other hand, it remains an 

open question to what extent these syndromes are rooted in a specific, 

early stage of psycho-sexual development. 

In a few critical notes, psycho-analytic theorizing on anality is 

reduced to its proper proportions. 

Chapter 4 centres around a comparison among the time variables and 

among the theoretical orientations. An attempt is made to arrive at a 

preliminary integration. Time perspective and delayed gratification ap

pear to have a great deal in common, although the former seems to be of 

cognitive and the latter of a more motivational nature. In both these 

approaches, an emphasis on the future-directed aspects of behaviour ap

pears to be predominant. It also appears that delayed gratification 

agrees closely with time anality: both approaches pay considerable at

tention to initial socialization, although some important differences 

also occur. Furthermore, a review is given of time competence (here-

and-now orientation) and time conceptualization. The chapter is con

cluded by a number of theoretical considerations, such as on the status 

of the variables dealt with, on situational aspects, on symbolic inter-

actionism, on time in relation to mental illness and mental health, on 

sociological and cultural-anthropological aspects of time and on the 

desirability of subjecting the time variables to a multi-level investi

gation. 

In an appendix to the present study, finally, report is made on 

the present stage of progress with respect to an attempt to validate 

a Western Time Attitude Scale. The investigation was designed as fol

lows. An item pool was constructed from a total of eleven existing 

scales. On the basis of the theory presented, a new arrangement was in

troduced in the item pool. Subsequently, the correctness of the latter 

arrangement was tested empirically. The final result was: II scales, 

totalling 80 items. The scales were: future predominance, future ex

tension, future valency, past predominance (nostalgia), past predomi-
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nance (melancholy), delayed gratification of needs (saving), time sub

mission, time obsession, "here-and-now" orientation, personal growth, 

transcendental orientation. 

From a correlational study and from a "second-order" factor analy

sis it appeared that the variables cluster into two groups: on the one 

hand a cluster in which goal-directed and cognitive orientation towards 

the future as well as a conformist attitude towards time take a central 

position; on the other hand a cluster in which a melancholic view of 

the past, a pessimistic and inarticulate view of the future as well as 

an obsession of lacking time and an orientation on the present are pre

dominant. 

In a number of critical remarks, the tentative nature of the pre

sent investigation is emphasized: further construct validation, e.g. in 

connection with achievement motivation, neuroticism, dogmatism and ri

gidity, remains necessary. 
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STELLINGEN 

1. Tijd is niet een abstract of esoterisch onderwerp. Het gaat om problemen 
waarmee mensen in hun dagelijks leven worden geconfronteerd. 
(Vrij naar S. van Benthem van den Bergh, 1974) - "Gids over tijd", De Gids, 9/10, 
p. 599. 

2. De tijdspsychologie heeft in haar ontwikkeling ernstig nadeel ondervonden 
van het ontbreken van een scherp onderscheid tussen moleculaire (b.v. 
tijdsschatting) en molaire (b.v. tijdsperspektief) tijdsvariabelen. 

3. De "delay of gratification" — literatuur geeft aanleiding tot het onder
scheiden van twee typen mensen: het ene type accentueert één waarde
gebied ten koste van alle andere, het andere type tracht zoveel mogelijk 
alle waardegebieden gelijkelijk te realiseren. Het eerste type is of verleden-, 
of heden-, of toekomstgericht, het andere type is en verleden-, en heden-, 
en toekomstgericht. 

4. De gedachte dat ascese zeer genotvol kan zijn ontbreekt geheel in de 
literatuur over uitgestelde behoeftebevrediging. 

5. De "tijd is geld "-oriëntatie is de belangrijkste verzieker van de medische 
praktijk. 

6. Het verdient aanbeveling in het computer programma van de Kaiser-
Caffrey faktoranalyse ook een betrouwbaarheids-berekening in te bouwen 
die aansluit op geroteerde oplossingen. 

7. De vraag die Levy zich stelt bij zijn behandeling van de sociale leertheorie: 
"... does the learning theorist look at the world through psychoanalytic 
glasses and then work vigorously and ingeniously at describing what he 
sees in a different language?" is voor het grootste deel juist. 
Levy, L.H., 1970. Conceptions of personality: Theories and research. New York: 
Random House. 





8. Shipley en Veroff (1952) waren de eersten die onderscheid maakten tussen 
"approach affiliation" en "avoidance affiliation". Zij werden hiertoe ge
ïnspireerd door een analoge tweedeling in de prestatiemotivatietheorie van 
McClelland (1951). De vaststelling van Boyatzis (1973), in een recent 
overzichtartikel, dat hij — Boyatzis — met het eerder genoemde onderscheid 
een "new conceptualization of affiliation" introduceert verschijnt daarbij 
in een opmerkelijk daglicht. 
Shipley, Th.E. en Veroff, J., 1952. A projective measure of need for affiliation. 
Journal of Experimental Psychology, 43, 349-356. 
McClelland, D.C., 1951. Personality. New York: William Sloane Associates. 
Boyatzis, R.E., 1973. Affiliation motivation. In: McClelland, D.C. en Steele, R.S. (Eds). 
Human motivation. A book of readings. Morriston, New Jersey: General Learning Press. 

9. Het boek van Orison Swett Marden "Architects of Fate or Steps to Success 
and Power: A book designed to inspire Youth to Character Building, 
Self-Culture and Noble Achievement", verschenen in 1896 bij Thomas 
Nelson and Sons in Londen, Edinburgh en New York, bevat een hoofdstuk 
met de titel 'The Curse of Idleness: A lazy man is of no more use than 
a dead man, and he takes up more room" (p. 463). Marden mag worden 
gezien als grote voorloper van McClelland met zijn prestatiemotivatietheorie. 

10. "Wie is van hout", "Bomen spreken", "Stenen hebben pijn", "Wie is van 
steen", "Bomen hebben pijn", "Stenen spreken": ... wie is er nu eigenlijk 
van hout? 

NIJMEGEN, 11 april 1975 J.A.M. WINNUBST. 








