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SOCIALE INTELLIGENTIE; EEN IMPASSE
In de fabels van La Fontaine treden vaak de geslepen vos en

de kortzichtige, naïeve ezel op. De vos is gewiekst, doorziet
vlot de hebbelijkheden van dieren en zorgt ervoor hen een slag
voor te blijven. Maar de ezel heeft er niets van in de gaten,
laat zich gemakkelijk beetnemen, kijkt niet verder dan zijn
neus lang ia. In Le Renard et Le Buste (I962, p. 121) worden
beide dieren tegenover elkaar gezet :
Les Grands, pour la plupart, sont masques de théâtre;
Leur apparence impose au vulgaire idolâtre.
L'Ane n'en sait juger que par ce qu'il en voit.
Le Renard au contraire à fond les examine,
Les tourne de tout sens
Soortgelijke karikaturen spreken aan : men komt ze ook in
stripverhalen, films en toneelspelen tegen. Be onnozele hals
wordt des te geestiger, wanneer hij tegelijkertijd een briljante geleerde blijkt; het doortastende, gezonde verstand komt
van een eenvoudige boer.
Waarnemingen van alledag leren ons, dat er zoiets als "sociale intelligentie" bestaat en ook dat deze vorm van begaafdheid
zich onderscheidt van meer algemeen-theoretische vormen van intelligent gedrag. De spreektaal bezigt adjectieven die met deze
onderscheiding corresponderen. Een kwalificatie als "uitgeslapen" of "bij de hand" verwijst naar iemands bedrevenheid in
het sociale handelen, terwijl termen als "knap" en "schrander"
voornamelijk doelen op de scherpzinnigheid waarmee problemen
van meer formele aard worden aangepakt en opgelost.
Zo kwam Thomdike (1920), uitgaande van het observatiegegeven,
dat we leven in een wereld van boeken, dingen en mensen, tot
zijn indeling in drie typen van intelligentie : abstract-verbaal,
concreet-mechanisch en sociaal.
Ook de praktijk van het psychologisch onderzoek geeft meer dan
1

voldoende stof om algemene Intelligentie apart te zien van de sociale vaardigheid. Men ontmoet mensen die zeer hoog scoren op intelligentietests en tegelijkertijd een gebrekkige sociale inleving aan de dag leggen, kinderen met ongewoon knappe verstandelijke
prestaties, die onbeholpen zijn in hun optreden, zich "met twee
linkse handen" in het tussenmenselijke verkeer bewegen, bij rationele classificaties blijven staan, sociaal "schaken". Maar men
ziet ook de randdebiel, die opvalt door zijn inzicht in de mogelijkheden die een concrete situatie biedt, die niet "in een mandje melkt", een Jongen van wie men zegt, dat hij zich wel door het
leven heen zal slaan (Vijftigschild, 1965)· In dit verband worden
wel de distinctieve benamingen leer- versus levensintelligentie
gebruikt : aanduidingen die weliswaar vaag zijn als "constructum",
maar dankbaar vele gedragsobservaties in zich laten samenvatten.
In weerwil van al deze overwegingen vinden we het begrip sociale intelligentie bijna niet meer terug in de moderne psychologie.
Cronbach (i960) besteedt er in zijn overzicht nog slechts "brief
attention" aan en dein nog voornamelijk als historische documentatie. Hij resumeert de resultaten van vele jaren research en komt
tot de conclusie, dat "after fifty years of intermittent investigation, however, social intelligence remains undefined and unmeasured" (p. 319)· Drenth (1966) onderstreept deze uitspraak
kennelijk, waar hij zegt t "Thans heeft men wel algemeen erkend,
dat dit begrip niet bestaat als een zich wezenlijk van de reeds
bekende intelligentie-factoren onderscheidende entiteit" en hij
vervolgt,nauwelijks tot verder speurwerk uitdagend, "dat de pogingen om een test voor sociale intelligentie te construeren van
een fictie zijn uitgegaan" (p. 232).
In de inventarisatielijst van tests voor specifieke intelligentiefactoren, die is opgenomen in de Documentatie van Tests en
Testresearch in Nederland (N.I.P. 1969)» zoekt men inderdaad tevergeefs naar tests, die sociale intelligentie peilen.
Ve resumeren bovenstaande in termen van Burt (1955)· die zioh
goed voor een korte samenvatting lenen : ondanks "observationele
2

evidentie" ontbreekt het de sociale intelligentie aan "statistische
evidentie". In de oudere literatuur komen wel meer ala fundamentele
eigenschappen beschouwde noties voor - suggestibiliteit, uithoudingsvermogen, rigiditeit, om er slechts enkele te noemen - die
in experimentele en factoranalytieche studies als zodanig niet
statistisch evident zijn gebleken : binnen de categorieën is geen
homogeniteit, tussen de categorieën geen exclusiviteit.
In het volgende hoofdstuk lopen we enige literatuuxetudiee na,
die zich vooralsnog onder voorbehoud laten rangschikken ondür het
hoofd sociale-intelligentie-test. We hopen, dat deze geen volledigheid voorstaande referenties een beter zicht geven op de omschrijving en verstaanbaarheid van het begrip sociale intelligentie alsook de oorzaken ophelderen van een zo hardnekkig uitblijven van een bevredigende statistische evidentie.
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II

BESTAANDE SOCIALE-INTELLIGENTIE-TESTS

II.1 Inleiding
In dit hoofdstuk willen we aan de hand van een aantal tests
demonstreren wat zoal voor sociale intelligentie is aangezien en
hoe men heeft gepoogd dit concept in meetinstrumenten te objecti
veren. Wanneer we ons in het naspeurwerk tot het trefwoord socia
le intelligentie beperken, kunnen we slechts twee tests releveren:
de sociale intelligentietest van Moss, Hunt en Omwake (1926) en
een nog onvoltooide sociale intelligentietest van 0'Sullivan,
Guilford en de Mille (1965)· Vergeleken de overvloed van alge
meen-theoretische intelligentietests is de opbrengst wel heel erg
mager, zeker waar we in de komende paragraaf zullen zien, dat de
test van Moss с.s. de naam sociale intelligentie test ten onrechte
lijkt te dragen.
We hebben het lemma dan ook verruimd en zochten naar testauteure, die het vermogen beweren te peilen om het gedrag van de
ander te begrijpen en naar dit inzicht te handelen. Onder dit
hoofd laten zich ook tests rangschikken met titels als "empathisch vermogen", "praktisch oordeel", "sociaal inzicht" en
"psychologische bekwaamheid". De ambiance van ons studiethema
lijkt in deze begrippen, die ieder een eigen klemtoon hebben,
heel goed te worden aangeduid.
De aldus verkregen ruimere marge stelt ons in staat een zes
tal tests - in enkele gevallen nog slechts aanzetten tot tests aan het rijtje toe te voegen. Geordend naar jaartal van ver
schijnen zijn dit achtereenvolgens : de Test of Practical Judg
ment van Cardall (1942)} de Social Insight Test van Chapín
(1942); de Empathy Test van Kerr en Speroff (I947); het onderzoek naar Psychological Ability van Wedeck (1947); het onderzoek naar Empathie Ability van Burns en Cavey (1957) en de Test
of Social Insight van Cassel (1959).
We zullen deze tests in de navolgende paragrafen bespreken in
de hoop dat we daardoor beter geïnformeerd worden over de grenzen en de mogelijkheden, die zich op dit terrein van onderzoek
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•blijken voor te doen. Waar het ontwerp van onderscheiden auteurs
een sterke onderlinge verwantschap toont, geven we de betreffende tests na elkaar weer, ook al strookt dit niet met genoemde
chronologische volgorde.
II.2

Be test van Moss, Hunt en Ornwake

Onze eerste verwijzing betreft de in 1926 verschenen George
Washington University Social Intelligence Test, ontwikkeld door
Moss, Hunt en Omwake (1926). Deze auteurs hebben willen aansluiten bij de zojuist al beschreven notitie van Thomdike, dat intelligentie niet alleen een abstracte vaardigheid in zich sluit
(pure "brains"), maar ook een sociale variëteit kent. Ze nemen
Thomdike's omschrijving van sociale intelligentie over, als
"... the ability to understand and manage men and women, boys
and girls - to act wisely in human relations (Thomdike, 1920,
p. 228).
Voor de revisie in 1944 bestaat de test uit een zestal onderdelen :
1e Judgment in social situations. Een alledaags sociaal probleem
wordt aan de proefpersoon voorgelegd, die dan een oplossing
moet kiezen uit vier geboden alternatieven. Bijvoorbeeld item
22 : een kennis praat met u over zijn hobby, maar de conversatie verveelt u. Wat is nu het beste om te doen
- luisteren met een beleefde maar verveelde aandacht
- luisteren met een geveinsde belangstelling
- eerlijk vertellen dat het onderwerp u niet interesseert
- ongeduldig op uw horloge kijken.
2e Memory for names and faces. Men moet twaalf gezichten en namen onthouden en kunnen identificeren temidden van een grote
groep.
3e Recognition of mental states from facial expression. Men moet
de emotie herkennen, die past bij een geportretteerde gezichtsuitdrukking ("to see the face is to know the mind").
4e Observation of human behavior. Alledaagse psychologische algemeenheden moeten op waarheid danwei onwaarheid beoordeeld wor-
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den. Bijvoorbeeld item 3 : de meeste meneen neigen ertoe om
diegenen, die ze bewonderen, te imiteren.
5e Social information. Gevraagd wordt naar de kennisinventaris,
naar de beschikbare voorraad aan sociale informatie aangaande
zeer verschillende onderwerpen als tijdschriften, auto's,
sport, film, literatuur, kunst, muziek etc. Beweringen zijn
ook in deze test waar of niet waar.
6e Recognition of mental states behind words. Men moet een aantal citaten uit de alledaagse spreektaal en uit de literatuur
"matchen" met een lijst van emoties. Bijvoorbeeld : Bij "vervloekt zij mijn volk, als ik hem vergeef!" kieze de proefpersoon de emotie i haat.
In de gereviseerde vorm zijn subtests 2, 3 en 5 geëlimineerd
en is een "sense of humor" test ingebracht. Bij deze test moet
uit een reeks alternatieven de geestigste aanvulling van een
grap gekozen worden,
Deze Sociale Intelligentie Test is in de literatuur meerdere
malen bekritiseerd, vooral vanwege de te hoge correlaties met
tests, die andere eigenschappen meten. Hunt zelf, als medeauteur
toch zeker geïnteresseerd in de onderscheiding tussen "the
ability to deal with ideas" en "the ability to deal with people",
schrijft in haar artikel (1928) slechte terloops over een gemiddelde correlatie van .50 van haar test met algemene intelligentietests, terwijl de sociale intelligentietests onderling een gemiddelde intercorrelatie van .32 opleveren.
Broom (192Θ) concludeert in een onderzoek, waarin hij de Soci
ale Intelligentie Test vergelijkt met de Thomdike Intelligence
Examination, welke laatste test de abstracte intelligentie zou
representeren : "... that social and abstract intelligence are
so closely allied that it is improfitable to attempt to dis
criminate between them. The two tests validate each other rather
well..." (p. 428).
Voodrow (1939) vindt in een factoranalytisch onderzoek een
б

zestal factoren, te weten : verbal facility, spatial ability,
numerical ability, attention, musical ability en memory span.
"The social intelligence tests proved to be mainly tests of the
verbal factor" (p. 99).
Ook Thorndike (1936; 1937) komt tot de bevinding, dat de soci
ale tests te sterk сovarioren met de uitslagen op de George
Washington Mental Alertness Test en bijgevolg primair het vermo
gen uitdrukken om woorden te begrijpen en ermee om te gaan. Het
overwegen van de verbale factor neemt,zoals bekend, een voorname
plaats in in een algemeen - theoretische intelligentietest.
Campbell en Piske (1959) bevestigen Thorndike's teleurstellende
conclusie met de door hen ontwikkelde multitrait-multimethod
validatie-techniek (p. 84-88). Alleen Guilford (196?) ziet een
lichtpuntje, waar hij een aanmerking maakt op de factoren-inter
pretatie van Thorndike t "There appear to be indications in the
centroid matrix, however, that as a group the social tests had
something unique; at least a second dimension seemed called for"
(p. 78).
Tenslotte vermelden we nog het experiment van Burks (1937)?
die een geringe samenhang van de scores op de Sociale Intelligen
tie Test met een aantal ratingschalen - social prestige, social
knowledge, social desire en ability to inspire affection - aan
toont. Hunt geeft heel wat bevredigender cijfers (Hunt, 1928,
p. 321).
Alles bijeen lijkt de conclusie gewettigd, dat de naamgeving
van deze test al te voorbarig is geweest. De test is slechts van
historisch belang en niet ten onrechte in vergetelheid geraakt
bij de praktisch werkzame psycholoog.
II.3 De test van Kerr en Speroff
Alhoewel we in de literatuur, die verschenen is over The
Empathy Test van Kerr en Speroff (1947)? geen verwijzingen heb
ben gevonden naar de zojuist gememoreerde Sociale Intelligentie
Test, lijkt ons de vermelding van de Empathie Test op deze plaats
toch zeker gerechtvaardigd. Beide auteurs spreken er hun verwon-
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dering over uit, dat de psychologen zich weliswaar beijverd hebhen
om diverse specifieke mentale vaardigheden in hun tests te operationaliseren, maar dat ze "the measurement of that unique ability
which laymen would consider as most properly psychological"
(1954» P· 269)

hebben veronachtzaamd. Kn ook hun descriptie van

hetgeen ze "empathie ability" noemen : "ability to put yourself
in the other person's position, establish rapport, and anticipate
his reactions, feelings, and behaviors" komt wel zeer dicht bij
de omschrijving van de sociale intelligentie door Moss, Hunt en
Omwake.
Be Empathie Test bestaat uit een drietal opdrachten. De eerste
taak is om verschillende typen muziek - polka's; walsen; klassieke muziek etc. - te rangschikken in volgorde van hun vermoedelijke populariteit bij fabrieksarbeiders. Vervolgens moet men vijftien tijdschriften in rangorde zetten van meest tot minst in
trek bij de gemiddelde landgenoot. Het derde gedeelte vraagt een
aantal hinderlijke, alledaagse ervaringen - iemand kauwgum horen
kauwen; het opmerken van andermans druipneus; het zien van een
luidruchtige vent, die alle aandacht naar zich toe trekt etc. te rangschikken naar de "annoyance magnitude" voor bepaalde bevolkingsgroepen .
Kerr en Speroff gaan er vanuit, dat iemand met een hoge score
op "empathie ability" goed in staat is om de reacties van andere
mensen te begrijpen en te voorzien. Juist in hun accentuering
van dit anticipatie-element, zien ze een aanvulling op de gangbare bepaling van het begrip empathie, die naar hun opvatting
te zeer ingeëngd is gebleven tot louter "feeling identification"
met de ander. Er is bovendien op gewezen, dat het beter zou zijn
niet over "empathie ability" maar over "massempathy" te spreken.
Be proefpersonen zien zich niet voor de opgave geplaatst zich
te moeten inleven in één concrete, specifieke enkeling, maar in
de typische reacties van meer of minder omschreven normgroepen.
in hetgeen "de gemiddelde ander" doet.
Een kritische recensie over deze test verscheen in The Fifth
Mental Measurements Yearbook, waarin Thomdike (1959, P· 120)
θ

zegt te twijfelen aan de begripsvalidatie en ook aan het vermogen
van de test om sociaal belangrijke criteria te voorspellen. Dit,
ondanks de positieve bevindingen van Kerr en Speroff en hun medewerkers (Tobolski, 1952; van Zeist, 1952; Siegel, 1954; Bell,
1955; om er enkele te noemen), volgens welke er een te verwaarlozen correlatie zou bestaan met algemene intelligentie, en enige
hoog-significante concrete validatiecoëfficiënten met leiderschapskwaliteiten en verkoopbekwaamheid. Toch besluit Thomdike,
dat hij de test niet kan aanbevelen als een bruikbare en praktische voorspeller, noch als een bijdrage tot het beschrijven en
begrijpen van een proefpersoon, tenzij de vermelde positieve resultaten door onderzoekers uit een ander kamp worden bewaarheid,
want ".... the relatively few studies by persons not associated
with the author have tended to yield predominantly negative
resulte" (1959, p. 121).
Ook ons komt het voor, dat de betekenisanalyse van de test
niet al te overtuigend is. Men zou toch denken, dat de test
geen empathische begaafdheid maar veeleer algemene informatie
meet. Hoe is althans deze ongewilde variantie ondervangen ?
II.4 De Test van Cardall
Op weer een heel andere manier en onder een ander hoofd, benadert Cardall met zijn Test of Practical Judgment (I942) de sociale intelligentie. Hij spreekt van "practical judgment",
"business judgment" en "common sense", en bedoelt hiermee het
vermogen om uit een aantal alternatieve gedragslijnen, die zich
spontaan naar aanleiding van alledaagse bezigheden en situaties
aandienen, de beste, meest adequate handelwijze uit te kiezen.
Wat in het concrete geval, i.e. in de test-items, het beste alternatief is, werd vastgesteld "by consensus of authority" en
door een "rigorous statistical analysis" van de discriminatieve
kracht van de diverse antwoordmogelijkheden.
De Test of Practical Judgment is een boekje met 4Θ vragen,
waarbij steeds een viertal oplossingen aangeboden worden. Bij
de eerste negen items moet slechts de beste oplossing worden
9

aangekruist, terwijl bij de rest om een eerste, een tweede en een
derde keus gevraagd wordt.
Twee voorbeelden :
Item 1 : Waarom wordt er in het algemeen de voorkeur gegeven
aan getypt werk boven met de hand geschreven werk ?
a. Het is mogelijk om zich aan rechte kantlijnen te
houden.
b. Om docenten meer vrije tijd te geven.
c. Om de leesbaarheid van het werk te bevorderen.
d. Om werk te geven aan typisten en stenografen.
Item 24: Vat zou u doen, als u een gunst van een kennis zou
willen vragen ?
a. Hem duidelijk maken, dat hij er voordeel bij zal
hebben.
b. De voordelen voor u bespreken.
c. Aanbieden voor hem iets terug te zullen doen.
d. Eet hem kort vragen met vermelding van uw redenen.
Bij het doorlezen van het testboekje viel het ons op, hoe vaak
er duidelijke parallellen waren met vragen uit algemene intelligentietests, als de WAIS en de Terman Test, temeer omdat Cardall
in zijn handleiding spreekt van statistisch onafhankelijke scores
van zijn test met intelligentie, academische en sociale achtergrond. Ook Taylor (I960) is om dezelfde reden verrast; hij wijst
bovendien nog op de vele "moeilijke" woorden, die in de test
voorkomen, waaronder "participator", "mortaliteit" etc. Hij ziet
een mogelijke verklaring voor deze nul-correlatie met intelligentie in het feit, dat de scoring bepaald is door een overeenstemming van opvattingen over "practicality" en dat deze niet tot
stand kwam vanuit het gezichtspunt van het logische redeneerproces. Overigens vond Taylor zelf wel een correlatie (.27) tussen
scores op de Cardall test en de Ohio State University Psychological Examination. Ook andere onderzoekers, als Hogadone en
Smith (1947) en Carrington (1949) vermelden, zij het lage,
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significante correlaties met algemene intelligentieteets.
Oyer de betrouwbaarheid en de validiteit van de Test of Practical Judgment bestaan eveneens meningevereohillen met Cardall.
Vaar Cardall een split-half en een Kuder en Richardson waarde
van respectievelijk .68 en .66 vindt (overigens wordt door hem
geen enkele maal gerapporteerd over hoeveel proefpersonen de berekeningen zijn uitgevoerd) vermeldt Carrington een split-half
van .69, een waarde, die te laag ligt, wil de test gebruikt kunnen worden voor individuele predicties. Cardall heeft een validatie coëfficiënt van .56 gevonden met ratings van superviseren.
Hij stelt ook, dat : "practical Judgment is an important consideration in the selection of executives, supervisors, salesmen,
those who are working in contact occupations, and those responsible for planning and supervising work" (Manual p.1). Hogadone's
bevindingen geven een veel lagere predictieve validiteit aan;
haar experiment is overigens zeer moeilijk met dat van Cardall
te vergelijken.
Ook hier besluiten wij, vooralsnog, met een voorzichtig oordeel, deze πι aal uit een recensie in The Third Mental Measurements
Yearbook, waarin Taylor eindigt t "Possibly a detailed report of
the criteria and statistical analyses used in constructing and
validating the test would remove the doubts raised by the in
dependent studies cited above. Until that happens its worth as
a diagnostic instrument should be considered questionable"
(p. 736).
II.5 De test van Chapin
Onze vierde referentie betreft The Social Insight Test, die
door Chapin (1939; 1942) wordt geïntroduceerd en vijfentwintig
jaar later door Oough nog eens met klem onder de aandacht wordt
gebracht 1 "The reasons for the neglect of this measure would
provide grounds for an interesting essay on fads and fashions in
testing

" (1965, P· З66). Zowel qua uiterlijke verschijnings

vorm als qua opzet en doelstelling, zien we grote gelijkenis met
de zojuist besproken test van Cardall. Merkwaardig is ook hier,
11

dat een zo voor de hand liggende verwijzing ontbreekt : Gough
noemt Cardall en diens test geen enkele maal.
Voor Chapín is de constructie van de Social Insight Test een
aanvulling op zijn eerder gepubliceerde Social Participation
Scale. Deze schaal zou de mate vastleggen, waarin mensen daadwerkelijk lid zijn van, en actief zich bewegen in clubs en verenigingen. Chapin ziet sociale intelligentie deels gedefinieerd
in deze "overt social participation in the organized groups and
institutions of the community" (1939, Ρ· 165). Maar hij acht het
begrip sociale intelligentie pas werkelijk operationeel gemaakt,
wanneer tevens een test zou bestaan, die de nadruk legt op het
diagnostische vermogen van de mensen om de psychologische dyna
miek te herkennen, die achter een bepaald gedrag steekt zoals
rationalisatie, regressie, overdracht. In afgeleide zin beoogt
Chapin ook het vermogen om te zien, dat een bepaalde groepssituatie om een speciale inbreng vraagt, zoals de wenselijkheid
van een luchtige opmerking om een gespannen sfeer te doorbreken,
de behoefte aan een compromis om tijdelijke overeenstemming te
bereiken. Chapin hoopt een positieve correlatie te vinden tus
sen de participatie-schaal en de sociale inzicht-test en werkt
hier ook heel doelbewust naar toe door in een item-analyse die
testvragen te selecteren, die het beste differentieren met be
trekking tot het criterium sociale participatie.
De Chapin Social Insight Test bestaat uit 25 opdrachten van
het volgende type t
Item 8 : Een man kocht een dure auto, na enige aarzeling,
want deze kostte meer dan hij zich eigenlijk kon
veroorloven. Later toen een vriend hem vroeg waarom
hij zo'n dure auto had gekocht, gaf hij verschillen
de redenen op, maar de reden, die hij niet vertelde
was ι
a. Zijn vrouw en kinderen wilden graag tochtjes ma
ken en daarom kocht hij een grote auto, zodat ze
allemaal samen konden rijden.
b. Be auto zou hem op langere termijn geld besparen
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omdat er geen reparaties nodig waren, zoals bij
een oudere of goedkopere auto.
с

Zijn vriend had een auto gekocht, die bijna zo
duur was, alhoewel diens inkomen niet veel hoger
was.

d. Hij verwachtte wat geld van een nalatenschap door
de dood van een ernstig ziek familielid.
Item 23 : Door een club werd een commissie benoemd om een for
mule te vinden, die een conflict tussen de leden zou
kunnen oplossen, dat ontstaan was door de oppositie,
geleid door een rijke mijnheer Jones, tegen de plan
nen voor de vestiging van het nieuwe clubhuis.
Be commissie bestudeerde het probleem zorgvuldig en
besloot na discussie om :
a. mijnheer Jones te benoemen als lid van de commis
sie.
b. een bijeenkomst te organiseren om te proberen men
sen achter je stem te krijgen.
с

actie uit te stellen totdat de oppositie tot an
dere inzichten gekomen zou kunnen zijn.

d. mijnheer Jones uit te sluiten van het clublidmaatschap.
Ook deze test is een schriftelijke meer-keuze taak, waarin aan
de proefpersoon gevraagd wordt het alternatief aan te kruisen,
dat zijns inziens het meest adequate, intelligente of logische
antwoord is in de gegeven situatie.
Gough klaagt erover, dat de Chapin test zo onbekend is geble
ven, terwijl het hier toch gaat om een vaardigheid van fundamen
tele importantie voor het intermenselijke leven. Hij definieert
het doel van de test als "....to assess an individual's ability
to appraise others, to sense what they feel and think and to
predict what they may say and do" (Manual, p. 1 ) . Sit evaluatieen voorspellingevermogen acht hij vooral belangrijk voor psychi-
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aters, pBychologen, sociale werkere, politici, zakenlieden en religieuze leidere, die moeten begrijpen wat hun cliënten en volgelingen wensen en nodig Ь ЪЪ п, en wat ze in verschillende omstandig
heden zouden kruimen gaan doen. Maar toch ook de gewone man in
zijn dagelijks leven wordt geconfronteerd met veel situaties, waar
in zijn vermogen om anderen te beoordelen een rol moet spelen.
"The function, therefore, is fundamentally life-relevant and not
merely an articicial concept of the laboratory or theoretical
literature" (p. 2 ) .
We citeren enkele psychometrische gegevens, die Cough vermeldt.
Over de betrouwbaarheid releveert hij een even-oneven-check bij
100 volwassen mannelijke proefpersonen met als uitslag een coëfficiënt van .79. Item-totaal correlaties bij een steekproef van
494 mannen en 215 vrouwen geven gemiddelde waarden van respectievelijk .30 en .26, die gecorrigeerd voor de testlengte betrouwbaarheidsschattingen representeren van respectievelijk .7I en .68.
In enkele validiteitsbepalingen en verbanden met andere tests,
ziet Cough bemoedigende convergerende lijnen. Chapin vond, zoals
gezegd, samenhang van zijn test met sociale participatie. Met
ratings over communicatieve vaardigheid, oordeelsbekwaamheid,
leiderschapskwaliteiten als criteria, gebaseerd op interviews
en observaties, zijn de correlaties laag-significant. Be gemiddelde Social Insight Test score is volgens verwachting hoger bij
beroepsgroepen, die meer sociaal inzicht eisen (bankmanagers;
graduate studente in psychology; social workers with graduate
training). Бе hoge accorder op Chapin'в test blijkt, gemeten met
de Adjective Check List, te worden gezien als een aktieve, alerte,
gewiekste persoon, die verantwoordelijk is voor zijn omgeving en
vindingrijk in zijn handelen} de lage scoorder als een onzekere,
starre, pessimistische persoon, die niet in staat of bereid is
om zich vastberaden in te zetten voor een actie.
De Social Insight Test correleert positief met intelligentie
tests t de gevonden waarden lopen van .24 tot .40 op. Cough
noemt deze relatie, die geenszins verwonderlijk is vanwege de
gemeenschappelijke cognitieve component van beide types test,

H

van bescheiden aard. Juist gegeven deze samenhang achten wij het
een belangrijke omissie, dat Cough in zijn studies nauwelijks aantoont, dat "social insight" ook onafhankelijk van en gecorrigeerd
voor algemene intelligentie de vermelde hoopvolle validiteitsgegevens kan verklaren.
II.6 Be test van Cassel
Ook van Cassel bestaat er een Test of Social Insight (1963)·
Deze test wordt in de weinige literatuur, die erover verschenen is,
niet al te warm aanbevolen; men denke aan de afkeurende kritiek
van Bordin (i960), die besluit met de waarschuwing : caveat
emptor !
Cassel geeft om zijn test te kunnen situeren een korte achtergrondschets vanuit het begrip persoonlijkheid, waarin drie onderscheiden en onafhankelijk georganiseerde lagen zijn te identificeren : een buitenste, een middelste en een diepste laag. Hij
beschrijft de buitenste laag als het masker, dat de mensen dragen in hun omgang met de anderen. Hierin zijn verschillende elementen geïntegreerd: de eigen-wereld, die men leert dankzij zijn
eigen ervaringsschati de sociale-wereld, die men vooral van zijn
leeftijdsgenoten leert; en de ideële wereld, die men voornamelijk leert van zijn ouders, school en kerk. Be Test of Social
Insight nu betreft evaluaties in deze buitenste laag van de persoonlijkheid.
In meer concrete termen uitgedrukt geeft de test een indruk
van de voor de proefpersoon karakteristieke reaktiewijze, wanneer deze geconfronteerd wordt met problemen in het sociale,
tussenmenselijke vlak. Cassel onderscheidt vijf reaktiemogelijkheden 1 het zich terugtrekken, de passieve houding, de actieve
coöperatie, de wedijverende houding en de agressie. Overeenkomstig deze indeling zijn de vijf antwoord-altematieven opgesteld,
die steeds volgen op de zestig vragen, waaruit de test bestaat.
Ook hier weer moet de proefpersoon het beste antwoord kiezen.
We geven twee voorbeelden en voegen de in ieder antwoord bedoelde reaktiekategorie tussen haakjes toe. Overigens achten we
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deze interpretatieve termen weinig overtuigend : we zouden ook op
een andere manier kunnen "matchen".
Item 35 : Naast u in de bus zit iemand heel onsmakelijk kauwgum te kauwen. Wat doet u ?
a. hem zeggen op te houden zo luid te kauwen (coöperatie) .
b. zelf net zo luidruchtig kauwen (wedijveren).
o. onmiddellijk ergens anders gaan zitten (agressie).
d. niets zeggen en gewoon blijven zitten (passiviteit).
e. de bus uitgaan en de volgende bus nemen (terugtrekken).
Item 36 J U voelt, dat een goede vriend, bij wie u het weekend een bezoek brengt, erg lomp tegen u doet. Wat
doet u dan ?
a. onmiddellijk naar huis gaan (terugtrekken).
b. blijven en niets zeggen (passiviteit).
c. de voorvalletjes bepraten en uw vriend vertellen
hoe u zich voelt (coöperatie).
d. lomp terug zijn (wedijveren).
e. boos worden op uw vriend en niet meer praten
(agressie)
Naast de subtestscores voor de bovengenoemde vijf gedragswijzen levert de test van Cassel ook een totaalscore op, waarin het
niveau van "social insight" zou zijn uitgedrukt. Bit belangrijke
begrip wordt nauwelijks gedefinieerd; we lezen in de handleiding:
"The person with good social insight is operating at a more
mature stage of psycho-social development than a person with
poor social insight" (p. 12). Maar, zoals Black (1965) ook
schrijft, het is de vraag of we hier sociaal inzicht mogen opvatten in zijn gangbare betekenis als het vermogen om sociale
situaties te doorzien en daarop effectief te reageren. Cassel
maakt dit niet onmiddellijk aannemelijk, waar hij zijn totaal-
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score slechte baseert op de optelling van die items, die optimaal
onderscheiden tussen delinquenten en normalen. We herinneren in
dit verband aan Wechsler (1944)f die in de subtest "plaatjes
rangschikken" een opdracht ziet waar vooral het sociale aspect
van de intelligentie aan de orde komt en vaststelt, dat juist
delinquenten en psychopaten heel vaak goed scoren op deze taak
(p. 88). Of Wechsler hierin gelijk heeft of niet - Wechsler's
profielanalyses zijn nogal bekritiseerd, onder andere door Weider
(1954I р. 1Θ2 - 184), Payne (i960) en Grosfeld (1962) - het is
kennelijk a priori niet evident, dat delinquenten minder sociaal
inzicht hebben dan normalen.
Bovendien voert Cassel het twijfelachtige "validiteitsgegeven"
aan, dat vrouwen beter blijken te scoren dan mannen, waarbij hij
er zonder meer vanuit gaat, dat vrouwen meer sociaal inzicht heb
ben dan mannen. Be totaal score correleert verder met leider
schapskwaliteiten en "peer status ratings", leeftijd en ook weer
met intelligentie en schoolvorderingen.
Er wordt, zoals gezegd, door de kritici aan getwijfeld of deze
test wel de naam Social Insight Test verdient. Bovendien zijn de
beschikbare betrouwbaarheidsmaten niet hoog genoeg.
II.7 Het onderzoek van Wedeck
Een andere auteur, die zich heeft beziggehouden met de identi
ficatie van sociale intelligentie, is Wedeck (1947). Hij heeft
weliswaar geen sociale intelligentie test in de handel gebracht,
maar verdient op deze plaats zeker vermelding, omdat hij vermoe
delijk de eerste is geweest, die erin slaagde om experimentele
tests voor - zoals hij dit noemt - "psychological ability" te
construeren, die ook statistisch voldoende krachtig blijken te
zijn.
Wedeck definieert "psychological ability" als het vermogen om
de gevoelens, stemmingen en beweegredenen van mensen juist te be
oordelen. Een scherp taxatievermogen vooronderstelt begrip van
de persoonlijkheideetructuur van de ander. Men moet bijvoorbeeld
door diens masker heen kunnen kijken, het karakter, temperament
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en verstand van hem kennen om te weten hoe hij een bepaald gevoel
tot uitdrukking brengt. Een dergelijk begrip ie weer slechts mogelijk op voorwaarde,dat de beoordelaar voldoende zelf-inzicht
heeft, zijn eigen stemmingen en motieven kent, een hoge graad
van complexiteit, van "psychological ability" heeft bereikt.
Se opzet van Wedeck'e onderzoek is om het bestaan van een
factor "psychological ability" aan te tonen onderscheiden van algemene en verbale intelligentie, voor welke laatste factoren hij
bekende referentietests gebruikt als figuur-redeneren, reeksen
aanvullen, verbaal-redeneren, ontwarren van door elkaar gehaspelde zinnen, spreekwoorden begrijpen. Wedeck ontwierp acht "psychological ability" tests :
1. Herkennen van in tekening gebrachte gezichtsuitdrukkingen.
Bij ieder plaatje worden vier antwoordaltematieven geboden, waaruit de proefpersoon het best passende moet kiezen.
Bijvoorbeeld : een plaatje met een huilend kind en de alternatieven "wat ongemakkelijk", "erg ongelukkig", "somber"
en "bokkig".
2. Een moeilijkere variant van de eerste test.
3. Ook deze test is een variant van test 1_ met dit verschil,
dat hier niet gevraagd wordt naar de afgebeelde, tijdelijke gevoelens of stemmingen, maar naar onderliggende, habitue Ie eigenschappen als hardvochtigheid, ascese, verlegenheid, etc.
4. Op een driepuntsschaal moet worden aangegeven in welke mate
de figuur op de tekening de volgende tien karaktereigenschappen bezit t naieviteit, wilskracht, zelfbeheersing,
vrolijkheid, boosheid, eerlijkheid, suggestibiliteit,
vriendelijkheid, zelf-vertoon en gevoel van eigenwaarde.
5. Een variant van test 1 en 2, nu echter geen tekeningen,
maar foto's van bekende acteurs in psychologische situaties.
6. Deze test vertoont veel overeenkomst met test 4· Ook hier
moet op een ratingschaal worden aangekruist de zwakke, gemiddelde of sterke aanwezigheid van de genoemde tien karaktereigenschappen | nu is de figuur echter niet uitgete-
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kend, maar verbaal getypeerd zoals In het volgende voorbeeld :
Annie ie een slank meisje van normale Дengte met een vrij
rond gezicht en een zuivere, gave huid. Ze is pas 17 jaar
geworden en haar vrienden vinden, dat ze een knap meisje
wordt. Op school werkt ze hard, heeft ze al enkele prijzen
voor engels, latijn en duits in de wacht gesleept. Buiten
de school heeft ze geen vriendinnen, gaat ze om met haar
moeder en haar oudere zusje van 19, eveneens een erg aardig
meisje om te zien. Onlange kocht haar vader een auto op af
betaling en Annie kreeg hem ertoe om haar naar school te
rijden, zodat zij daar rond tien voor negen aan zou komen,
juist voordat de leerlingen naar binnen gaan. Een vriend
van Annie herinnerde haar er onlange aan, dat haar vader
zioh ongeveer een jaar geleden niet kon veroorloven om een
auto te kopen en haar mee liet rijden in zijn vrachtauto.
Annie antwoordde hierop : "Oh jawel, hij kon het zich toen
wel veroorloven, maar hij reed in de vrachtwagen om rij
ervaring op te doen".
7· Is de proefpersoon in staat om te onderscheiden of iemand
een waarachtige uitspraak doet, danwei een leugen vertelt ?
Een tevoren goed geïnstrueerde en geoefende man moet op aan
hem gestelde vragen de ene keer naar waarheid antwoorden,
de andere keer met een leugen. Be beoordelaars dienen niet
alleen te letten op de uitspraken zelf, maar tevens op de
begeleidende verschijnselen als gezichtsuitdrukkingen,
stemverheffingen, pauzes, accentueringen, etc.
6. Oplossen van probleem-situaties van het volgende type :
Mevrouw R is een arme maar erg trotse vrouw, die vroeger
rijk was. Haar man is overleden en haar drie kinderen zijn
schoolgaand, de oudste ie elf jaar. Ze heeft hulp nodig om
in haar levensonderhoud te kunnen voorzien, want zij is
niet sterk genoeg om voldoende voor haar gezin te kunnen
verdienen. ïï wilt haar vat geld geven, maar wanneer u
poogt om haar iets bij wijze van gift te geven, zal het
worden geweigerd.
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a. Vat zou u doen zodat zij het geld, dat u haar geeft, moet
accepteren ?
b. Geef uw argumenten voor uw handelwijze.
Samen met de ankervariabelen voor algemene en verbale intelli
gentie werden deze acht "psychological ability" teats afgenomen
bij 203 meisjes van 13 en 14 jaar. Test 4 en 6 bleken bij de sco
ring moeilijkheden te geven en werden dan ook uit de batterij ge
schrapt. Via Spearman's tetrade-methode vond Wedeck inderdaad drie
onderscheiden (niet-orthogonale) clusters, die hij respectievelijk
"g" (algemene intelligentie), "v" (verbale vaardigheid) en " ψ "
(psychological ability) noemde. O'Sullivan (I965) analyseert Wedeck's correlatiematrijs opnieuw met de principale factormethode,
die de resultaten van Wedeck in grote lijnen bevestigt. De vier
picturale tests (1, 2, 3 en 5) blijken de hoogste factoriële validiteit te hebben. In dit verband herinneren we aan de George
Washington Social Intelligence Test, die, zoals we eerder beschreven, erg negatieve kritieken heeft gekregen en dit in weerwil van het feit, dat "recognition of mental states from facial
expression" ook daar als subtest voorkwam, zij het dan niet meer
in de gereviseerde uitgave !
Interessant is nog de uitweiding van Wedeck waar hij de interpretatie van factor "v" met die van factor

l,v

f " laat contrasteren.

Beide factoren worden bepaald door tests, die gebruik maken van
het medium taal. Als werkhypothese stelt Wedeck, dat "v" primair
de logische en zuiver symbolische taalfunctie betreft en " γ "
veeleer de affectief-conatieve, niet symbolische.
II.8 Eet onderzoek van Burns en Cavey
Vooral vanwege het oorspronkelijke idee releveren we een klein
onderzoek van Burns en Cavey (1957) naar de leeftijdsverschillen
in empathische begaafdheid bij kleuters.
Het experiment betreft 39 kinderen van wie 22 tussen drie en
vijf jaar oud zijn en 17 tussen vijf en zes-en-half. Be bedoeling
ie om aan de hand van enige platen-tests aan te tonen, dat de
jongere kinderen nauwelijks in staat zijn om te herkennen hoe
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andere meneen zich in een bepaalde situatie voelen, terwijl de ou
deren juist wel een bepaalde mate van sociale sensitiviteit aan de
dag leggen. De schrijvers hebben zich door Piaget laten inspireren,
die immers het 3-jarige kind beschrijft als op zichzelf betrokken
en cognitief egocentrisch.
Be kleuters krijgen een achttal plaatjes te zien en moeten ant
woord geven op een vraag over de uitgebeelde situatie. Vier plaat
jes zijn neutraal en fungeren vooral als controle of er voldoende
contact is tussen de proefleider en het kind; de jongens zien on
der meer een tekening waarop een jongen een sneeuwman bouwt, bij
de meisjes is een plaatje waarop een meisje touwtje springt. Het
gaat echter om de volgende vier "kritische plaatjes" :
A1 Een tafereeltje van een verjaardagsfeestje met taart en
cadeautjes.
A2 Hetzelfde tafereel maar nu met toevoeging van een jongen
(meisje) met een gefronst en somber gezicht.
B1 Een dokter met een lange injectienaald in zijn hand achter
een lege stoel in zijn spreekkamer.
B2 Hetzelfde tafereel maar nu met toevoeging van een jongen
(meisje) die met een brede glimlach op de stoel zit.
Bij A1 vraagt de proefleider : "Hoe zou jij je voelen als dit
jouw verjaardagsfeestje was ?" en bij A2 ι "Hier zie je een jon
gentje op zijn verjaardagsfeestje. Hoe voelt hij zich ?" (m.m.
bij B1 en B2).
Is het kind nu in staat om, ondanks de ongerijmdheid van de ge
zichtsuitdrukking binnen het geheel van de tekening, tot een cor
recte weergave te komen van de gevoelens van de afgebeelde fi
guur, dan waarderen de onderzoekers een dergelijk "empathisch
antwoord" met 1 punt. Een "egocentrisch antwoord" is het echter,
wanneer de kleuter de gevoelene, die hij zelf in een dergelijke
situatie zou hebben, aan het kind op de tekening toedicht; waarde
ring : 0 punt.
Be resultaten zijn significant verschillend in de verwachte
richting : chi-kwadraat - 13,94; ρ - .001.
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Tabel 1 : aantal empathleche antwoorden In het onderzoek van
Burns en Cavey
Groepen

N

aantal empathische antwoorden
0

1

2

beneden 5 Jaar

17

8

8

1

boven 5 jaar

22

2

7

13

Of deze resultaten wel in termen van een groeiende empathische
bekwaamheid mogen worden uitgelegd, vraagt overigens een nader
onderzoek, waarin de variabele "perceptuele discriminatie" beter
onder controle moet worden gehouden : misschien merkt de kleuter
de gezichtsexpressie van de afgebeelde figuur helemaal niet op
(Flavell, Botkin, Fry, Wright, en Jervis, I968, p. 36).
II.9 De test van 0'Sullivan, Guilford en de Mille
Ongetwijfeld is het meest indrukwekkend opgezette onderzoek,
dat we in de literatuur over de sociale intelligentie test tegenkomen, dat van Guilford en enige van zijn medewerkers. In
1958 voegt Guilford aan zijn "structure-of-intellect model" de
"behavioral content" toe om recht te doen aan het type informatie,
dat wordt gevat in alle intelligentieaktiviteiten, die betrekking
hebben op het gedrag en de interacties van de mensen. Vij weten
enigszins, wat er in de ander omgaat, wat hij voelt en denkt, we
trekken daar onze conclusies uit, spelen op de bedoelingen van
de ander in, onthouden zijn typische eigenaardigheden en gevoeligheden enz. Tot dan toe was Guilfords structuurmodel nog beperkt tot drie andere gebieden van informatie 1 de figurale,
semantische en symbolische "taal".
Enige jaren later verschijnt dan in een van de rapporten van
het psychologisch laboratorium van de universiteit van Zuid-Califomië een eerste verslag van het research project naar de meting van sociale intelligentie (O'Sullivan e.a.) I965)· Ook deze
auteurs doen dezelfde verwonderlijke constatering als die wij in
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het eerste hoofdstuk beschreven : waar het gezond verstand toch
ingeeft, dat de mensen verschillen in het vermogen om andere mensen te begrijpen en waar dit vermogen op zijn beurt verschilt van
wat men algemene intelligentie zou kunnen noemen, daar ontbreekt
voldoende en adequaat psychologisch bewijsmateriaal.
Genoemde studie onderzoekt de sociale intelligentie louter in
de hoedanigheid van één onderscheiden verstandelijk proces, 'de
"cognition" > besef, onmiddellijk ontdekken, herontdekken, of
herkennen van informatie in verschillende vormen; doorzien of begrijpen. "In the present study, behavioral cognition is defined
as the ability to understand the thoughts, feelings, and intentions (psychological dispositions) of other people" (p.5)· Zoals
bekend, onderscheidt Guilford naast de "cognition" nog vier andere
verstandelijke operaties t "memory","divergent production",
"convergent production" en "evaluation". In het bedoelde researchproject gaat het om het ken- en niet om het doe-aspect, dat men
binnen de sociale intelligentie zou kunnen onderscheiden : iemand
kan een sociale situatie heel goed begrijpen en toch niet iii
staat zijn om er iets op uit te doen. Bit laatste thema is onderwerp van een andere studie van Guilford (1968), waar de sociale
creativiteit aan de orde is onder het hoofd van de "divergent
production".
Overeenkomstig de geledingen van Guilfords structuurmodel moet
men de "behavioral-cognition"-functiee nog uitsplitsen in de verschillende vormen van informatie die moeten worden geproduceerd.
Alvorens deze nader te concretiseren, geven we de indeling weer :
"units", "classes", "relations", "systems", "transformations" en
"Implications".
Om te beginnen kan de sociale informatie zich dus aandienen
in de vorm van elementen, items, afzonderlijke eenheden, "imite".
In concreto geldt het hier b.v. een gelaatsuitdrukking, een
stembuiging, een handgebaar of een lichaamshouding. Voor de factor "cognition of behavioral units" blijken de volgende tests
het meest representatief :

25

a) Faces ι Men moet uit vier foto's op ieder waarvan een ge
zicht van een man staat afgebeeld, die foto uitkiezen waar
op dezelfde emotie valt af te lezen als op een foto van een
vrouwengezicht, welke foto als gegeven referentie dient.
b) Expressions : Men moet aangeven, dat men een getekende ex
pressie begrepen heeft, door uit vier alternatieven die te
kening uit te kiezen, die hetzelfde gevoelen uitdrukt als
de voorbeeldtekening.
Een tweede manier waarop informatie kan worden begrepen geldt
de klasse : een verzameling elementen waarvan de leden een of
meer eigenschappen gemeen hebben. Een woest gezicht en een ge
balde vuist drukken allebei woede uit. Guilford beveelt de volgen
de twee "behavioral tests" aan :
a) Expression Grouping : Kies uit vier getekende expressies
dát plaatje, dat hoort bij een gegeven groep van drie expressies.
b) Picture Exclusion : Licht uit vier foto's die foto, die
qua afgebeelde expressie niet past bij de andere drie.
Een derde conceptie is die van de relatie : relaties verwijzen
naar betekenisvolle betrekkingen tussen twee elementen, het zijn
verbindende schakels, die een eigen omschreven hoedanigheid bezitten. Voorzetsels zijn gangbare uitdrukkingen van het relatiebegrip : getrouwd met, een zoon van, harder dan. Vertaald in
termen van de "behavioral content" kan men bijvoorbeeld tussen
twee mensen de relatie "boos op" ontdekken : de een dreigt, de
ander krimpt ineen.
Twee tests als voorbeeld :
a) Social Relations : Kies uit drie op schrift gezette beweringen die zin, die het best past bij de expressie van een
schematisch weergegeven gezicht, terwijl men rekening houdt
met de gevoelens zoals uitgedrukt op een tweede gezicht.
b) Silhouette Relations : Gegeven is een plaatje met twee gezichten in silhouet, die een menselijke relatie uitdrukken.
24

Men moet een keuze maken uit drie gefotografeerde gezichten :
welke gelaatsuitdrukking komt het beste overeen met de expres
sie in de silhouetrelatie ?
Vervolgens werkt Guilford met het begrip systeem, dat hij de
finieert als complexe, georganiseerde informatie waarin de elemen
ten onderling afhankelijk van elkaar zijn en op elkaar inwerken.
Een voorbeeld van een gedrags-systeem is een verhaal waarin de
gevoelens en bedoelingen van de personen van overwegend belang
zijn, een ander voorbeeld is een complexe situatie van een men
selijk gebeuren van alledag.
Weer twee representanten :
a) Missing Cartoons ι Kies uit vier alternatieven die cartoon,
die een gegeven strip-verhaal op de juiste wijze comple
teert.
b) Missing Pictures : Kies uit drie gefotografeerde situaties
die, welke een gegeven beeld-verhaal op de juiste wijze
completeert.
Bij de klasse-categorie moet de proefpersoon ontdekken, dat
verschillende stimuli dezelfde betekenis hebben; maar als voor
werp van kennen of denken kan ook de transformatie fungeren :
de proefpersoon moet dan begrijpen, dat dezelfde stimulus ver
schillende betekenissen kan hebben

'. Guilford noemt "behavior

al flexibility" als een synoniem van "behavioral transformation":
het gaat om het vermogen om intentioneel gedrag op steeds andere
manier te begrijpen en te definiëren.
Twee voorbeeldtests ι
a) Picture Exchange : Men moet in een beeldverhaal een plaatje
vervangen door er een te kiezen uit drie andere foto's, zo-

1) Gaat het hier om het type
verstandelijke processen,
standelijke operatie zelf
ford (1967» Ρ· 64) blijft

informatie, dat produkt is van onze
of juist om een onderscheiden ver
? Ondanks een toelichting van Guil
deze zaak voor ons ondoorzichtig.
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dat de bedoeling van de personen in de atrip verandert.
b) Social Translations. Opgaven van het volgende type : Gegeven is een uitspraak van een ouder tot zijn kind "dat maak
je mij niet wijs !" In welke relatie krijgt deze uitspraak
een andere bedoeling en betekenis t
- leraar tot student
- student tot leraar
- student tot student
Rest nog de categorie, die Guilford implicatie noemt. Een implicatie is hetgeen op basis van een gegeven informatie verwacht,
voorspeld, vermoed kan worden : het ene suggereert het andere,
leidt daar op een natuurlijke manier naar toe; er is een bepaalde intrinsieke band, die beide elementen met elkaar verbindt. Toch
is de implicatie niet hetzelfde als Guilfords begrip relatie :
een relatie - zo wil de vage uitleg - is beter te specificeren
en onder woorden te brengen. Het verschil met een systeem zou
vooral hierin schuilen, dat men bij een systeem beter bij machte
zou zijn de interne logica van zijn zingeving ad hoc te controleren en te checken, terwijl het bij een implicatie om een waarschijnlijke extrapolering gaat, om een predictie, die iets ongewis in zich bevat en geen onmiddellijke verificatie toestaat.
We ontlenen een voorbeeld van een sociale implicatie aan een
van Guilfords tests : wanneer een klant zijn kleren beschadigt
aan uitstekende spijkers van de toonbank, dan impliceert zijn
afwachtende, geërgerde gezicht een deemoedig en verontschuldigend optreden van de winkelier. De voor de factor "cognition of
behavioral implications" aanbevolen test is getiteld :
Cartoon Predictions : Men moet nagaan welk gedrag op dat, wat
op een plaatje is afgebeeld, volgt, door een cartoon uit drie
antwoordaltematieven te kiezen.

Het statistische resultaat van het researchproject van
1

O Sullivan, Guilford en de Mille is zeer positief. Factoranalyse
(Ν = 24О; 23 experimentele sociale-intelligentie-variabelen en
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24 verbale en figurale referentietests) toont aan, dat er een dimensie sociale intelligentie bestaat, dat deze dimensie de zes
"factors of behavioral cognition" bevat juist zoals deze door
Guilfords structuurmodel worden voorspeld en dat er betrouwbare
en construct-valide tests zijn geconstrueerd. Er is een te veronachtzamen interferentie met algemene en verbale intelligentie,
hetgeen ook zeker te danken is aan het nagenoeg ontbreken van
verbale stimuli in de sociale tests.

II«10 Projectieve technieken en attitude tests als negatieve
afbakening
We menen de belangrijkste tests van het sociale intelligentie
type wel te hebben aangehaald. Ve kunnen nog enkele bekende onderdelen van de traditionele intelligentietests van Binet, Wechsler en Grace Arthur tot ons documentatiemateriaal rekenen : antwoorden op plaatjes; inzicht tonen in praktische situaties;
plaatjes ordenen; ongerijmdheden ontdekken; Healy's Pictorial
Completion Test (191S). Onze lijst is hiermee misschien nog niet
volledig. Zo kunnen we ons nauwelijks voorstellen, dat er slechts
publicaties van angelsaksische auteurs op de markt zijn

ersehe-

nen, hoewel we geen andere op het spoor kwamen.
Tenslotte nog een tweetal notities, die als negatieve afbakening vermelding behoeven. De eerste betreft een door Drenth
(I966, p. 89) ten onrechte onder het hoofd sociale intelligentie
genoemde test : The Insight Test van Sargent (1953). Het gaat
hier niet om een sociale intelligentie test, maar om een verbaal
projectieve techniek, die bedoeld is om de voor een proefpersoon
karakteristieke affectieve en cognitieve reakties te peilen, die
ontstaan ten overstaan van een aantal conflictgebieden zoals het
gezin, de andere sexe en het beroep. De test bestaat uit vijftien minimaal gespecificeerde en ambigu gehouden stimulus items,
die door Sax-gent "armatures" worden genoemd - met welk woord
zij nog eens extra wil beklemtonen, dat de testvragen slechts
een kaal staketsel vormen waaraan de proefpersonen een concrete
en persoonlijke gestalte moeten geven.
27

Een item is bijvoorbeeld :
Een jonge man wordt verliefd. Om te trouwen moet hij zijn studie opgeven en onmiddellijk wat geld verdienen.
a) wat deed hij en waarom ?
b) hoe voelde hij zich ?
•Sargent ontleent de titel van haar test aan een geraffineerd
gekozen misleidende instruktie. Zij wil de belangstelling en de
motivatie van de proefpersonen opwekken door hen het dwaallicht
voor te houden, dat het bij de test zou gaan om een sociale intelligentie meting. "The assumption is that most people pride themselves on understanding other people, and would hence be interested" (1944» P· 4)· De test is dus géén "measure of insight", ondanks zijn titel; ook Jessor (1959) heeft daar in zijn recensie
nog eens op gewezen.
In de tweede plaats vallen sociale-attitude tests buiten ons
bereik. Een vertegenwoordiger van dit type is de "Gruppentest
für die soziale Einstellung" van Joerger (1968), die gericht is
op verschillende en typerende sociale aanpassingswijζen van de
mensen, op de manier waarop ze zich sociaal handhaven, op hun
dispositie om zich al of niet sociaal-wenselijk te gedragen. Op
soortgelijke gronden hebben we ook de test van Cassel afgewezen
als sociale intelligentie test. Immers Cassel baseert zijn test
score op de items, die optimaal discrimineren tussen delinquenten
en normalen, terwijl toch "social desirability", sociaal wense
lijk gedrag en sociale intelligentie geenszins congruente een
heden behoeven te zijn. Ook een begrip als eociabiliteit moeten
we hier afzonderen. Met Drenth (I966, p. 85) maken we het onder
scheid tussen tests voor prestatieniveau, die werken met testvragen die goed of fout beantwoord kunnen worden, waar het gaat
om de prestatiehoogte - en hiertoe behoort de sociale intelli
gentie test - en teste voor gedragswijzen, waar geen goed-fout
sleutel vaststaat, die kijken naar 'het hoe' van de reaktie van
de respondent - waartoe ondermeer de attitude-test»gerekend moe
ten worden.
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11.11 DlBcussie en samenvatting
We vatten de belangrijkste bevindingen van dit hoofdstuk samen.
Se term sociale intelligentie wordt niet door alle auteurs gebezigd; men spreekt onder andere van empathisch vermogen, praktisch
oordeel, sociaal inzicht en psychologische bekwaamheid, begrippen
die ieder een eigen klemtoon hebben. Bij "praktisch oordeel" valt
het accent op het vlugge, onmiddellijke weten hoe een sociale situatie het beste te pareren : de taxering verloopt haast automatisch, mensen worden tactvol tegemoet getreden. "Psychologische
bekwaamheid" is een zwaardere benaming en mikt eerder op de diepgang in het begrijpen van het

-vooral innerlijk-

gedrag van de

meneen. Sen auteur als Allport (1962) wijst het woord sociale
intelligentie af omdat men intelligentie kent als een primair
aangeboren en overgeërfd vermogen; dat kan wél van de abstracte
maar niét van de sociale vaardigheid gezegd worden : "If any
trait depends at all upon experience and training, social intelligence does so" (p. 426). 0'Sullivan en zijn medewerkers kiezen
de naam sociale intelligentie om heel andere redenen juist wel.
Met deze naam zetten zij zich af tegen termen als "interpersonale waarneming" en "social perception", die functiepsychologische begrippen zijn en bijgevolg bestudeerd worden met de
daarin gebruikelijke researchprocedures : daar wordt vooral naar
gr oepstendenties, naar overeenkomsten tussen mensen gezocht. Het
woord sociale intelligentie geeft beter aan, dat O'Sullivan kiest
voor een andere experimentele benadering, namelijk die van de individueel-differentiërende testresearch, die zoekt naar de verschillen tussen de mensen. Hij wijst op de term abstracte intelligentie, die zijn bruikbare operationele vorm heeft gekregen in
een IQ-test; zo poogt hij sociale intelligentie operationeel te
maken in een goed differentiërende sociale intelligentie test.
Afgezien van al deze verschillende accenten zijn de in dit
hoofdstuk vermelde auteurs allen bezig met de constructie van
tests, die naar gehoopt wordt een uitspraak doen over iemands
vermogen om situaties, waarin menselijk gedrag het hoofdthema
is, te beoordelen. Vaak wordt aan dit beoordelen nog het hanteer29

aspect toegevoegd : "understand and manage". Men moet sociale situ
aties kunnen Ъegгijpen en tevens naar dit inzicht kunnen handelen.
Onder deze noemer gebracht kunnen we alle besproken teste sociale
intelligentie-tests noemen.
De in hoofdstuk I vermelde impasse, waarin het sociale-intelligentie-test onderzoek is geraakt, namelijk dat er ondanks observationele geen statistische evidentie is gevonden, is inderdaad
manifest wanneer de'test hoofdzakelijk bestaat uit verbale items.
Geen van deze tests blijkt construct-valide : sommige ontwerpen,
zoals die van Moss e.a.,zijn uitdrukkelijk geïnvalideerd, andere,
zoals die van Chapín, behoeven op dit punt nadere controle. Er
zijn echter aanwijzingen, dat deze impasse zich niet voordoet wanneer gewerkt wordt met picturale items, gezien het resultaat van
de onderzoekingen van Wedeck, alsmede die van 0'Sullivan en medewerkers .
Of de besproken tests daadwerkelijk het doe-aspect van de sociale intelligentie meten en voorspellen, achten we dubieus. De
relaties van de testscores met externe criteria zijn doorgaans
laag significant positief. Een bevredigende predictieve of, zoals Cattell (1967, p. 8?) dit noemt, concrete validiteit ontbreekt. Mogelijk krijgen de proefpersonen bij het beantwoorden
van de tests teveel kans om een exclusief conceptuele attitude
aan te nemen en komt de "action-attitude" te weinig aan bod. In
dit kader verrast het ons, dat nagenoeg overal gebruik is gemaakt
van de meer-keuze-vorm. Wij zijn ertoe geneigd te denken dat deze
vraagvorm juist ongeschikt is om sociale intelligentie te meten.
We stemmen volledig met de visie van Allport in, dat "social
intelligence lies at the behavioral rather than at the conceptual
level" (1962, p. 516), welk laatste niveau zich ons inziens veel
beter tot onderzoek middels de multiple-choice techniek leent.
We komen hierop in hoofdstuk IV nog nader terug.
0'Sullivan kiest, zoals gezegd, voor de individueel-differentiële benadering van sociaal inzicht via tests 1 hij zet zich
daarmee af tegen de experimentele benadering, die in de sociale
psychologie wordt toegepast en die vooralsnog slechts tot
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"unimpressive experimental results" (L.c, p. 3) zou hebben geleid.
Alhoewel ook wij meer geïnteresseerd zijn in de werkwijze van
O'Sullivan -we komen in het experimentele gedeelte van deze studie
met een eigen testontwerp-

lijkt ons toch enige kennisname van

het niet primair op testconstructie gerichte experimentele onderzoek betreffende sociale intelligentie voor het begrip van het
onderhavige onderwerp onmisbaar.
Het valt immers op, dat de meeste testauteurs weinig of geen
aandacht besteden aan een fundering van het begrip dat ze in hun
tests zoeken te objectiveren. Doorgaans geven ze meteen een operationele definitie, vallen ze daarmee met de deur in huis. De verschillende ontwerpen sluiten ook niet op elkaar aan; we hebben
ons erover verbaasd hoe weinig de auteurs naar elkaar verwijzen.
Zelden wordt de keuze van de invalshoek, van de gebruikte onderzoeksmethode verantwoord. We verwachten van de meer theoretisch
georiënteerde sociaal-psychologische onderzoekers een indringender analyse van wat er nu feitelijk gebeurt in een situatie waarin de een de ander beoordeelt. Hoe moeten we ons de kenprocessen
voorstellen die bij het tussen-menselijk-beoordelen werkzaam zijn,
gaat het om redeneren of veeleer om onmiddellijk inleven, met
welke foutenbronnen moeten we rekening houden ?
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Ill HET VERMOGEN ANDEREN TE BEOORDELEN
III.1 Eén algemene vaardigheid versus onderscheiden specifieke
vaardigheden
Experimentele veldonderzoekingen in de sociale psychologie omtrent sociale intelligentie komen niet steeds tot bevredigende,
soms zelfs tot tegenstrijdige resultaten. Deze mening van O'Sullivan, waarmee we vorig hoofdstuk besloten, wordt in eigen kamp allerminst ontkend. Gage en Cronbach (1955) wijten de onduidelijkheid vooral aan de gebrekkige begripsomschrijvingen, die de auteurs geven van basisvariabelen als : nauwkeurigheid van de sociale waarneming, sociale sensitiviteit, empathie, enz. Dit gegeven is gemakkelijk te illustreren met een onlangs verschenen
artikel waarin Cooper (1970) een aantal sterk uiteenlopende omschrijvingen van empathie aanhaalt : lopend van "psychologische
navelstreng" bij het zeer jonge kind tot "het vermogen om iemands
innerlijke referentiekader over te nemen met handhaving van de
'als-of* kwaliteit" bij de rijk gedifferentieerde volwassene.
Cooper poogt al deze zienswijzen onder te brengen in een ontwikkelingsmodel en waarschuwt : "The mixing of measures which
tap behaviors at different levels of empathy minimizes the possibility of significant results and most importantly fails to
illuminate the nature of the empathie process" (p. 177)·
Ook Taft (1955) hekelt in zijn literatuuroverzicht de verschillende en strijdige bevindingen, die hij voornamelijk toeschrijft aan steeds wisselende meetmethoden, die door de diverse
onderzoekers gebruikt worden.
De resultaten kunnen dan wel niet alom bevredigend zijn, toch
komt het ons voor, dat de sociaal-psychologische auteurs indringender dan de meeste besproken testresearchers vraagstukken benaderen, die wezenlijk zijn voor het begrip van het onderhavige
fenomeen zelf. Zo stellen ze de vraag of het bij de sociale intelligentie gaat om één vaardigheid dan wel om een complex van
vaardigheden : is iemand, die een bepaalde persoonlijkheidstrek
of een bepaalde persoon goed beoordeelt ook daarom een goede
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beoordelaar van andere trekken of andere personen ?

' I n het vo-

rige hoofdstuk hebben we gezien hoe weinig aandacht de conetructvalidatie van het testbegrip heeft gekregen. Kerr en Speroff bijvoorbeeld zijn bij het ontwerpen van hun Empathie Test zonder meer
uitgegaan van de impliciete veronderstelling : één algemene vaardigheid. Zij zien in het succes, waarmee iemand de muzikale smaak
van een bevolkingsgroep voorspelt, een maat van diens "empathische
bekwaamheid", ze accepteren een test, die het vermogen meet om
antwoorden van kantoor-mensen te voorspellen, als parallelvorm
van een test, die de bekwaamheid meet waarmee men antwoorden van
fabrieksarbeiders voorspelt (Gage en Cronbach; p. 411)·
De voorstanders van de "algemene eigenschap" opvatting - Vemon,
1953; Estes, 193Θ; Bruner en Tagiuri, 1954; Taft, 1955 en 1956;
Cline en Richards, I960 - zijn ongeveer even talrijk als de tegen
standers daarvan - Gage en Cronbach, 1955; Cronbach, 1955; Crow
en Hammond, 1957; Krech, Crutchfield en Ballachey, 1962.

De con

troverse lijkt vooralsnog niet opgelost. Het probleem, dat hier
aan de orde is, toont enige verwantschap met de impasse die we in
hoofdstuk I vaststelden. We zeiden daar, dat het de overtuiging
van de commonsense is, dat er zoiets als sociale intelligentie
bestaat - dit ondanks de negatieve resultaten van het testvalidatie onderzoek. Hier is de discussie : gegeven het bestaan van so
ciale intelligentie, betreft het dan één vaardigheid of juist een
complex onderscheiden vaardigheden ? Maar ook nu geeft de commonsense-overtuiging het antwoord, dat gezien de uitslagen van wetenschappelijke veldexperimenten minstens voorbarig genoemd kan worden : er bestaan "goede" of "slechte" mensenkenners.
De bestudering van het probleem algemene versus specifieke
eigenschap heeft naar de mening van Bezembinder (I96I) eigenlijk
pas vanaf het verschijnen van het artikel van Gage en Cronbach
in 1955 vastere vorm gekregen. Hij spreekt over een keerpunt in

l) Vergelijk ook het onderscheid, dat verschillende auteurs maken tussen empathie voor mensen-in-het-algemeen en empathie
voor de verschillen die er tussen mensen bestaan.
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het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de interpersonale
perceptie. Vóór 1955 accepteerde men vrijwel unaniem de empathische
begaafdheid als een algemene capaciteit, na de publikatie van Gage
en Cronbaoh werd veel meer aandacht geschonken aan het effect van
specificerende factoren. Overzien we de literatuur dan blijken deze factoren deels subjectbepaald en gebonden aan de beoordelaar,
deels objectbepaald en gebonden aan hetgeen beoordeeld wordt en
deels bepaald door de bijzondere interactie tussen subject en object. Eerst een woord over de beoordelaar als variantiebron.

III.2 Factoren gebonden aan de beoordelaar
Бе bevindingen van menig experiment, dat vóór 1955 over sociale perceptie is gedaan, werden dus bij voorkeur verklaard vanuit
de hypothese, dat mensen in empathische begaafdheid verschillen.
We hebben dan te maken met een uitdrukkelijk subjectbepaalde variabele. We komen daarom nu terug op de resultaten van deze studies, die vaak hebben gezocht naar de persoonlijkheidskenmerken,
die iemand bestempelen tot "een goede beoordelaar". Taft (1955)
concludeert in zijn overzicht van de bestaande literatuur op dit
punt t "there does seem to be sufficient generality on this
ability to justify describing at least some judges as 'good' or
'poor'"(p. 20). Hij wijst op de volgende, ondanks verschillen in
experimentele opzet vrij consequent terugkerende gegevens :
1 . Vooral bij kinderen is een positieve correlatie gevonden
tussen het vermogen om emotionele expressies juist te beoordelen en de leeftijd ι oudere kinderen doen het beter,
beschikken vermoedelijk over de noodzakelijke ervarings
kennis waaraan het de jonge kinderen nog ontbreekt.
2. Het verschil tussen beide geslachten in functie van de
sociale intelligentie is niet significant. Be zogenaamde
vrouwelijke intuïtie wordt experimenteel niet aangetoond.
3. Over de invloed van gezinsachterstand en plaats in de
kinderrij zijn te weinig gegevens bekend.
4. Er is een positieve samenhang tussen het vermogen om anderen te beoordelen en algemene intelligentie.
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5. Psychologen zijn ір о facto geen betere beoordelaars dan
niet-psychologen; integendeel, enkele studies geven aan,
dat mensen uit de bêtha-faculteit superieur zijn. Ook lijkt
het erop, dat training in de psychologie niet leidt tot
verbetering van de empathische vaardigheid. (Vergelijk in
dit verband ook de studie van Kremers (i960)).
6. Het vermogen om anderen te beoordelen lijkt beter ontwikkeld te zijn bij mensen met esthetische en artistieke interessen,
7. zo ook bij personen met een emotioneel aangepast en stabiel
karakter.
. Het vermogen om te voorspellen hoe proefpersonen antwoorden
op opinie-items covarieert met criteria van sociale vaardigheid, zoals leiderschap, verkoopbekwaamheid en populariteit.
9· Ook lijkt de attitude, die men als sociale afstandelijkheid
("social detachment") beschrijft, een vereiste om tot juiste
beoordelingen van de ander te komen.
Be meeste van deze correlaties zijn ons niet onvertrouwd; we
hebben soortgelijke verbanden al eerder genoteerd bij de bespreking van de diverse sociale intelligentie tests. We herinneren
met name aan de moeilijkheid om sociale intelligentie los van de
algemene, abstracte intelligentie te meten en aan de positieve
samenhang van sociale testscores met criteria van sociale vaardigheid. Onbekend vanuit hoofdstuk II is de gevonden superioriteit van de fysicus - ten opzichte van de psycholoogbeoordelaar;
Gough vond het juist zo bemoedigend, dat de gemiddelde score op
Chapin's Social Insight Test hoger lag bij beroepsgroepen, die
meer sociaal inzicht eisen.
Wat is nu de verklaring van de aangetoonde verbanden ? Gegeven de correlatie tussen het vermogen om anderen te beoordelen
en algemene intelligentie, kan men zioh afvragen of niet juist
deze laatste variabele de verantwoordelijke operator is - deze
vraag stelden we ook in het vorige hoofdstuk.
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De experimentele psychologie van ná 1955 heeft in ieder geval
heel duidelijk vastgesteld, dat er naast de empathische begaafdheid zeker ook andere subjectbepaalde factoren in het spel zijn.
Zo is er gewezen op de invloed van de impliciete persoonlijkheidstheorie van de beoordelaar. Stel, dat een beoordelaar een
goede voorspelling doet over de manier waarop de beoordeelde persoon zichzelf beschrijft. Men mag dan nog niet besluiten tot een
indringend empathisch vermogen. De goede voorspelling kan een
weerspiegeling zijn van het toevallige feit, dat beoordelaar en
beoordeelde dezelfde ideeën hebben over de wijze waarop de persoonlijkheid is georganiseerd. De beoordelaar kan dan tot een
juiste voorspelling komen zonder zich zelfs in de te-beoordelenpersoon te hoeven verplaatsen. Hij "weet" eenvoudigweg : bij
trek χ behoort trek y; een overtuiging, die hij met de beoordeel
de deelt.
Een andere complicerende factor is de "general evaluative set"
van de beoordelaar. Beoordelaars verschillen in hun algemene
neiging om op anderen gunstig danwei ongunstig te reageren. Is
een beoordelaar vrij mild in zijn beoordelingen, dan maakt zijn
voorspelling van de zelfbeschrijving van de te-beoordelen-persoon veel kans van slagen : het is immers bekend, dat zelfbe
schrijvingen doorgaans gesteld worden in sociaal-wenselijke be
woordingen.
Een derde storende subjectbepaalde factor tenslotte staat in
de literatuur gekend onder de naam "assumed similarity", het
veronderstellen van gelijkheid. De beoordelaar kan de neiging
hebben aan anderen antwoorden toe te schrijven, die hijzelf in
die omstandigheden zou geven. Vanneer nu toevallig beoordelaar
en beoordeelde zeer veel punten van daadwerkelijke overeenkomst
vertonen, dan kan alleen daarom al een voorspelling juist zijn.
Vooral Hastorf en Bender (1952) hebben zich met deze vorm van
projectie op het gebied van de interpersonale waarneming bezig
gehouden.
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III.5 Factoren gebonden aan hetgeen beoordeeld wordt
Men kan een juiste beoordeling van de ander afhankelijk zien
van waarachtige sociale intelligentie en van empathische vaardigheid, maar ook van toevallig in de goede richting werkende
stereotype beoordelingsgewoonten van de beoordelaar. Beide onafhankelijke variabelen kregen als subjectbepaalde factoren een
plaats in de vorige paragraaf.
Er is sprake van objectbepaalde specificiteit, waar de Juistheid van een beoordeling blijkt te variëren met het karakter van
de te beoordelen persoon of met de aard van het te beoordelen
persoonlijkheidskenmerk. Daaromtrent leert ons de ervaring genoeg. De ondoorgrondelijkheid van de Mona Lisa glimlach is
fameus, evenals de intrigerende en ondoorzichtige lachende trek
op het gelaat van de Chinees. Buytendijk (1958) wijdt een hoofdstuk aan de geheimzinnige innerlijkheid van de vrouwelijke verschijning. Hij schrijft ι "De ervaring dwingt er blijkbaar toe
de vrouw te zien als een sfinx, de kameleon, de zwijgende of
de veranderlijke, de onberekenbare dromerige, de donkere afgrond
of het stralende licht - in ieder geval als een wezen, dat in
nerlijk een verborgen waarde of onwaarde meedraagt, onbegrijpe
lijke bedoelingen heeft en meer verzwijgt dan openbaart" (p. 195)·
Het is de vraag of men mag poneren, dat mensen verschillen in
"transparantie", dat de ene persoonlijkheid meer open ligt dan de
andere. Deze onderstelling is voor de voorwetenschappelijke er
varing klaarblijkelijker dan voor de experimentator : Foa (195S)
bijvoorbeeld moest in een onderzoek de hypothese van de trans
parante persoonlijkheid verwerpen. Wel is er algemene overeen
stemming over het feit, dat het type gedrag, dat beoordeeld moet
worden, een open dan wel een meer verborgen karakter kan hebben.
Zo zijn gedragingen, die een doelgerichte betrekking tot de om
geving manifesteren, gemakkelijker te begrijpen en te interpre
teren dan gedragingen, die deze onmiddellijke verwijzing missen.
Een van de verklaringen, die Buytendijk geeft voor de als on
doorgrondelijk ervaren vrouwelijke gestalte is dan ook, dat het
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mannelijk gespierd zijn intentionaliteit uitdrukt en verwijst
naar een mogelijk doel, terwijl de vrouwelijke vormen en ge
laatstrekken geen doelgerichtheid hebben, maar een demonstratie
ve zijnswaarde (p. 209).
In dit verband zijn ook de experimenten van Prijda (1958) in
teressant. Hij toonde aan zijn proefpersonen foto's en films van
louter gelaatsuitdrukkingen en vroeg deze expressies te duiden.
Slechts zelden kwamen antwoorden voor, waarin het puur subjec
tieve beleven, het innerlijk leven van de beoordeelde werd aan
gegeven, zoals dit bijvoorbeeld gebeurt bij een antwoord als ι
ze is blij. Veruit het merendeel bestond uit hypothetische si
tuatiebeschrijvingen, zoals : ze kijkt alsof ze twee auto's
ziet, die elkaar rakelings passeren. "Deze situaties werden er
ongevraagd door de proefpersonen bij bedacht als een hulpmiddel
om de betekenis van de expressies te vatten. Zij kunnen als een
dergelijk hulpmiddel dienen, omdat men ook in het dagelijks le
ven de zin van de expressie in de situatie vat....de zin van de
expressie bestaat uit wat de andere persoon tegenover de situatie
doet, en welke houding hij er tegenover aanneemt"(p. 29). Het
object van beoordeling wordt transparant gemaakt door ad hoc een
zinvolle relatiestelling tot een concrete omringende situatie
te ontwerpen.
Waar het nu gegeven is, dat een te beoordelen gedragswijze
aan stimuluswaarde, duidelijkheid en transparantie wint, wan
neer deze in een zinvolle context is geplaatst, dan doet het
vreemd aan, dat men zo vaak heeft gepoogd om sociale intelligen
tie en interpersonale waarneming te meten aan de hand van plaat
jes met gezichtsuitdrukkingen, die volledig van iedere context
ontdaan zijn. We hebben dit in de tests van Moss en van O'Sullivan gezien, vooral ook in het besproken onderzoek van Wedeck.
Taft (1955) en Tagiuri (I969) geven een overzicht van de talrij
ke auteurs in de sociale psychologie, die deze methode gebruikt
hebben. Men stelt met deze procedure wel hele hoge eisen aan de
beoordelaar. Het verwondert dan ook niet, dat men bij de inter
pretatie van losse gezichtefoto's tot heel wat minder accurate
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en betrouwbare beoordelingen komt dan bijvoorbeeld bij filmopnamen,
die temporele en situationele aspecten in zich sluiten (Frijda,
1958, p. 73; Linschoten, I964, p. 280), toegegeven dat er ook
expressies bestaan waarin zulk een fundamentele en ondubbelzinnige affectieve toestand wordt uitgedrukt - o.a. hartelijk lachen,
verdrietig huilen - dat er nauwelijks meer informatie nodig is om
de boodschap bij de waarnemer te doen overkomen (Munn, 1940;
Janis, Mahl, Kagan en Holt, 1969).

III.4 Factoren gebonden aan de verhouding : beoordelaar - beoordeelde
Wil men een adequate beoordeling van iemand geven, dan zal deze
taak gemakkelijker zijn, wanneer men de te beoordelen persoon min
of meer heeft leren kennen in zijn gedragingen ten opzichte van
voor die beoordeling relevante situaties. In veel sociaal-psychologische experimenten op het gebied van de interpersonale waarneming wordt danook een kennismakingsperiode ingelast, waarin de
beoordelaar de beoordeelde(n) kan ontmoeten en gadeslaan. Zo'n
informatieve periode geeft de verhouding tussen de beoordelaar
en de ander meer inhoud; indrukken worden geconsolideerd. Ook
deze interpersoonlijke verhouding blijkt een belangrijke onafhankelijke variabele te zijn, die men in beoordelings-experimenten onder controle moet zien te houden.
Het maakt bijvoorbeeld nogal wat uit of de beoordelaar sympathiek danwei niet-sympathiek tegenover de ander staat, of het
gedrag van de ander hem bevalt of niet. In functie van deze
waardering blijken de gedragskenmerken en persoonlijkheidseigenschappen, die men de ander toeschrijft, sterk te wisselen.
Pastore (i960) vindt in een onderzoek, dat vergeleken de sympathieke, de niet-sympathiek gevonden persoon wordt getaxeerd als
iemand, die minder vrienden heeft, minder instemming met zijn
overtuigingen ontmoet, minder geïnteresseerd is in reizen, minder gevoel voor humor heeft, minder behoefte heeft om liefde te
ontvangen alsook om genegenheid uit te drukken, meer eet als hij
honger heeft, heviger tandpijn voelt. Nog frappanter, omdat daar
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het object van de beoordeling eenduidig is en het juistheidscriterium onometotelijk vast ligt, zijn de partijdige waarnemingen, die
Zillig

-geciteerd door Linschoten (i.e., p. 111,112)-

vermeldt.

Zij liet een schoolklas de vijf aardigste en de vijf minst aardige
klasgenoten bepalen en vertelde aan de resterende leerlingen, dat
het tiental een gymnastiekoefening zou doen en dat ze goed moesten
opletten, of het ook naar behoren gebeurde. De tien leerlingen
kregen de instructie : rechterarm omhoog - en na tien seconden arm omlaag ! De vijf aardige kinderen waren echter vlak tevoren
bewerkt om in plaats van de rechter- de linkerarm op te steken.
Alle aardige leerlingen deden het dus fout, alle onaardige goed.
Maar blijkbaar ziet de klas het de aardigen goed doen en de onaardigen fout : 86$ van de aardigen krijgt namelijk de beoordeling "goed" en bij de onaardigen is het percentage slechts 50.
Pastore en Zillig illustreren fraai hoe tendentieus de beoordelingen zijn, hoe afhankelijk van de gevoelstoon van de verhouding : beoordelaar - beoordeelde. Hier is sprake van het zogenaamde "halo"-effect.
Er wordt bovendien op gewezen, dat er een zekere gelijkheid,
een duidelijke graad van overeenkomst moet zijn tussen de beoordelaar en de ander. Taal, ras, leeftijd, milieu, rol en status
van beide partijen mogen niet te ver uit elkaar liggen. Zo ook
kan men een vrouw horen zeggen : "om dát te kunnen begrijpen
moet je een vrouw zijn !" Ook Allport (i.e., p. 518) schrijft,
dat het gemeenlijk waar schijnt te zijn, dat mannen de persoonlijkheid van mannen beter begrijpen dan die van vrouwen, en omgekeerd. In een bekende test als de T.A.T. zijn sommige platen
voorzien van de afkortingen G (girls), Ρ (older females), В
(boys) of M (older males) naar hun geschiktheid voor gebruik
bij respectievelijk meisjes, vrouwen, jongens of mannen. Op deze
platen zijn de identificatiefiguren aan leeftijd en geslacht van
de proefpersoon aangepast en dit betekent hier : gelijk gemaakt.
Murray (194З) merkt in zijn handleiding op : "Experience has
shown that in the long run the stories obtained are more reveal
ing and the validity of the interpretations is increased if
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moat of the pictures include a person who is of the same sex as
the eubject" (p. 2 ) . Genoegzaam bekend tenslotte zijn de vooroordelen, die vooral bij ras-, milieu-, en statusverschillen tussen
beoordelaar en beoordeelde tot stereotypieën leiden.
III.5 Discussie en samenvatting
In onze samenvatting van het testconstructie-onderzoek op het
gebied van de sociale intelligentie vermeldden we als een van de
steeds weer terugkomende bevindingen, dat accentuering van de
verbale modaliteit een sociale intelligentietest doet opgaan in
de grote menigte van beschikbare procedures om algemene intelligentie te meten. Plaatjes hebben dit ongelukkige effect minder
en blijken voor de discriminerende validiteit geschikter. In dit
hoofdstuk over de sociale waarneming zijn we eveneens tegengekomen, dat er een positieve samenhang bestaat tussen het vermogen
om anderen te beoordelen en algemene intelligentie. De sociaalpsychologen hebben hier kennelijk niet zo'n probleem van gemaakt:
de literatuur zwijgt hierover althans, enige uitzonderingen daargelaten (bijvoorbeeld : Sechrest en Jackson, I96I). Overigens is
dit niet onverklaarbaar t de sociale psychologie beoogt vooral
het complex aan proceseen, dat de interactie tussen de mensen
bepaalt, terwijl de testconstructeur juist op de vaardigheid in
de mensen doelt, die zulke processen op gang brengt.
De moeilijkheid bij het bepalen van de nauwkeurigheid van
sociale perceptie concentreert zich vooral rond de "responsebias" veroorzakende projectie, waaraan waarnemer en beoordelaar
zich doorgaans ondoordacht schuldig maken. Het blijkt mogelijk
om in het proces van de intermenselijke beoordeling de werkzaamheid aan te tonen van antwoordtendenties, die het zuiver bepalen van empathisch verstaan of sociale intelligentie in de weg
staan. Het organiζerend vermogen van de waarnemer is begrensd :
stereotypieën en globale ordeningscategorieën helpen hem de
enorme stroom aan informatie de baas te worden, maar beïnvloeden
en versimpelen tegelijkertijd zijn verdere observaties. We heb-
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ben het aandeel van de impliciete persoonlijkheidstheorie besproken, die de beoordelaar tot de zijne heeft gemaakt, diens algemene waarderingstendens, de neiging anderen gelijk aan zichzelf
te zien, de gewoonte om krachtens het "halo"-effect de samenhang
in het gedrag van een ander sterk te overdrijven. Is nu een bepaald oordeel gegeven, hoeveel komt er dan op rekening van het
waarachtige aanvoelingsvermogen van de beoordelaar, hoeveel op
rekening van diens starre en constante antwoordgewoonten ?
Tot op zekere hoogte kan men de werkzaamheid van globale beoordelingsgewoonten elimineren door ervoor te zorgen, dat het
beoordelingsobject voldoende transparant is voor de beoordelaar.
Zo hebben we gezien, dat een gedragswijze, die een betekenisvolle relatiestelling tot een concrete omringende situatie uitdrukt,
gemakkelijker te doorgronden en accurater te beoordelen is dan
een expressie, die buiten iedere context is geplaatst. Hoe meer
cues in een zinvolle context, des te groter de kans op een waarheidsgetrouw reactief oordeel. Het te beoordelen waamemingsgegeven spreekt dan immers voor zich, is zonneklaar geworden. We
herinneren aan het plaatje uit het onderzoek van Burns en Cavey,
waarop een dokter met injectienaald staat afgebeeld; de jongen,
die geprikt moet worden, zit breed lachend op zijn stoel. Heel
jonge kleuters hebben er moeite mee zich daadwerkelijk te verplaatsen in de gevoelstoestand van dit lachende kind en geven de
gevoelens weer, die zij zelf in een dergelijke situatie zouden
hebben - een fraaie illustratie van "assumed similarity", van de
neiging anderen gelijk te zien aan zichzelf. Het is echter, gezien de zin van het geheel der tekening, hoogst onaannemelijk,
dat een ouder kind of een volwassene zich bij htm beantwoording
zouden laten leiden door een dergelijke constante beoordelingsgewoonte.

We hebben tot nu toe de term sociale intelligentie in een zeer
ruime zin gebruikt. Bij de bespreking van de tests was dit al
duidelijk : onder de overkoepelende categorie sociale intelligentie noteerden we tests voor de bepaling van empathische
vaardigheid, praktisch oordeel, sociaal inzicht en psychologische
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bekwaamheid. We hebben dit gemotiveerd met erop te wijzen, dat we
in al deze termen verschillende aspecten zien van het vermogen om
situaties, waarin menselijk gedrag het hoofdthema is, te beoorde
len en van de vaardigheid om van dit oordeel adequaat gebruik te
maken

-een noemer, die we vooralsnog hebben geduid als sociale

intelligentie.
Maar ook in dit hoofdstuk hebben we de term gebezigd en daar
door mogelijk nog verruimd. We zien namelijk, dat de basiвvarla
belen van testconstructeurs en sociaal-psychologen elkaar sterk
overlappen, zowel conceptueel ale operationeel. Merz (1963) zegt:
"Die von Allport getrennt (n.l. van sociale beoordeling) be
sprochene 'soziale Intelligenz' ist schwer eindeutig zu erfassen;
u.U. besteht eine Beziehung zur Beurteilung per definitionem :
in einer von G.W. Allport gemeinsam mit seinem Vetter veröffentlichten Arbeit wird die soziale Intelligenz geprüft, indem man
Photographien beurteilen lÉtsst" (р. ДО). Het beoordelen van fo
to's is eveneens een techniek, die sociaal-psychologen gebruiken
voor hun studies omtrent "social perception". Ook Sechrest en
Jackson wijzen op voornoemde paralleliteit : "The relationship
of accuracy of interpersonal predictions to the now rather
hoary variable 'social intelligence' (Hunt, 1928) is evident"
(i.e.,p. 167). Ze vervolgen met de verduidelijking, dat de
George Washington Test of Social Intelligence voornamelijk be
staat uit items, die van de respondenten beoordelingen vragen
omtrent het gedrag van anderen hetgeen overeenkomt met predictieve nauwkeurigheidstaken, die men in de sociale psychologie
zo vaak tegen komt. Nochtans eindigen Sechrest en Jackson hun
artikel met een anticlimax; ze kunnen de evidente parallel in
hun eigen experiment niet aantonen. "We would conclude tentative
ly that the overlap between predictive accuracy and what is
ordinarily called social intelligence or social effectiveness
is limited, to say the least" (i.e., p. 179).
Dit brengt ons terug tot de vraag of het vermogen mensen te
beoordelen één vaardigheid dan wel een complex vaardigheden is.
De controverse, zo stelden we vast, is vooralsnog niet opgelost.
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Zolang het pleit nog niet beslecht is in het voordeel van de al
gemene trek, doet iedere onderzoeker er goed aan zijn eigen ор rationalisatie van sociale intelligentie zo duidelijk mogelijk
weer te geven. In het komend hoofdstuk geven we aan, hetgeen wij
in het vervolg onder sociale intelligentie zullen verstaan en ho
pen we te verhelderen waarom ons de methode van de meer-keuze-test
voorkomt als een minder geschikte procedure om sociale intelli
gentie te meten. We leiden hiermee onze eigen experimentele on
derzoekingen in.
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IV

SOCIALE INTELLIGENTIE l EEN NADERE BEGRIPSBEPALING

IV.1 Redenering

егвцв onmiddellijke aanschouwing

Wanneer mensen van elkaar indrukken opdoen, elkaar beoordelen,
spelen zowel constante als reactieve processen een rol. We zagen
in de vorige paragrafen hoe aktief het aandeel van de constante
processen is. In de experimenten wordt vaak de schijn van subtie
le sociale Invoeling ontmaskerd en blijken primair globale dis
posities verantwoordelijk. Be beoordelaar is dan geenszins onbe
vangen, stelt zich in het extreme geval helemaal niet open voor
de "cues", die de ander hem biedt, maar laat zich leiden door
allerlei al dan niet bewust aanwezige voorkeursneigingen. Be so
ciale intelligentie, in de periode vóór 1955 nog als de belangrijkste oordeelsbron aangenomen, heeft veel terrein moeten prijsgeven. Toch is duidelijk, dat niet alléén stereotype beoordelingsgewoonten het soepele verloop van complexe, menselijke interacties kunnen verklaren, dat het ervaren van echt contact een
flexibele ontvankelijkheid van de partners veronderstelt, dat
het strijdt met ieders ervaring, wanneer men het bestaan van
authentieke inleving en aanvoeling loochent. Hoe moet men zich
nu het verloop van deze sociale reagibiliteit voorstellen; hoe
is het mogelijk om inzicht te krijgen omtrent de gevoelens en
de intenties van de ander ?
Een oude, maar door het werk van Sarbin, Taft en Bailey (i960)
toch ook weer actueel geworden theorie is die van de inferentie,
van het trekken van een conclusie uit een redenering. Beze theorie is door de verschillende aanhangers niet steeds op dezelfde
wijze uitgewerkt. Maar de essentie komt immer hierop neer, dat
men een nieuwe informatie in verband brengt met een reeds bekende reeks van gegevens, dat men deze plaatst binnen een gereedliggende struktuur. Men kan zich dit categorizerings-proces voorstellen als een syllogisme. Als major fungeert de reeds bekende
reeks van gegevens - bijvoorbeeld een onbetwistbare eigen ervaring of een uit empirisch onderzoek gebleken waarschijnlijke
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propositie-, als minor de juist ervaren informatie. Er ontstaat
een "etiimilus-eguivalentie" : men leert een recente prikkel gelijkwaardig te zien aan eerder ervaren stimuli. Men kan de inferentie-leer ook binnen het associatiemodel zien, zonder verwijzing naar het syllogisme van de logica. Zo besluit men tot andermans toestand omdat de context waarbinnen deze zich manifesteert, geassocieerd wordt met zelf ervaren omstandigheden, die
een eigen persoonlijke en affectieve resonantie hebben teweeggebracht. Naar analogie aan zichzelf schrijft men dan de ander
soortgelijke gevoelens toe.
De tegenhanger van deze leer is de theorie van de onmiddellijke aanschouwing, van de intuïtie, die in de stimulus-equivalentie
een waarnemingsgegeven ziet, dat vooraf gaat aan iedere vorm van
redeneren en categorizeren. Бе inferentievoorstelling verklaart
immers niet hoe het komt, dat men juist déze minor, dít observatiegegeven in verband brengt met díe major, dát postulatensysteem, dat men een gelijkenis opmerkt tussen juist déze recente
situatie, waarin een persoon zich bevindt en díe in het verleden
zelf-ervaren omstandigheid. Zij veronderstelt dan toch, hetgeen
ze wil verklaren. We herinneren aan Merleau-Ponty (i960), die
deze objectie aanvoert in zijn stellingname tegen de associationisten en intellectualisten : "En fait, la psychologie moderne
a mis en évidence cette appréhension immédiate des structures
qui est la conditiqn de possibilité de tous les jugements de
reconnaissance, comme de toutes les associations d'idées" (p.
170). Aan iedere inferentie gaat in laatste instantie een spontane intuïtie vooraf. Men verstaat op een oorspronkelijke en
onmiddellijke manier de zin van gedragsbetrekkingen, die iemand
met zijn natuurlijke omgeving onderhoudt alsook bepaalde elementaire vormen van mimische expressie (vgl. ook Strasser, I962,
p. 154-155)· De spontane contactreactie van de waarnemer is niet
het gevolg van een categoriseringsproces, men zou juist omgekeerd moeten zeggen t de categorisering vindt in de spontane
waarneming zijn program; de spontane waarneming geeft aan wát
met wát geassocieerd zal worden.
Een combinatie van deze twee gezichtspunten geeft vermoede-
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lijk de meest bevredigende verklaring voor de wijze waarop men
anderen kent en begrijpt (Allport, 1962, p. 547; Tagiuri, I969,
p. 4I6). Het zal ook van het niveau van intermenselijk beoordelen
afhangen welke theorie de meest vruchtbare uitleg geeft. In een
wetenschappelijke en expliciete oordeelsvorming zal men bijvoorbeeld veel meer door middel van redenering en inferentie nagaan
of een intuïtie al dan niet waarheidsgehalte heeft, dan in de dagelijkse praxis.
We wijzen tenslotte nog op een studie van Bierkens (I966),
waarin onder andere aan de hand van praktische voorbeelden uit
de psychodiagnostische praktijk, dit op elkaar aangewezen zijn
van rechtstreeks vatten enerzijds en redeneren anderzijds wordt
aangetoond op het punt van klinisch-psychologische oordeelsvorming.

17.2 Sociale intelligentie en keuze-test-techniek
Sociale intelligentie licht op in de praxis van het leven van
alledag. Het gaat niet om het intellect waartoe men besluit op
grond van het kunnen oplossen van moeilijke abstracte problemen,
maar om de begaafdheid, die zich manifesteert in het verstaan
van het gewone dagelijkse leven, zoals het zich voltrekt tussen
de mensen "in de straat". In deze betekenis gebruikten we het
begrip in het eerste hoofdstuk. In deze betekenis ook gebruikt
Allport de term in zijn al eerder geciteerde uitspraak :
"social intelligence lies at the behavioral rather than at the
conceptual level".
In hoofdstuk II, waar we verschillende testauteure aan het
woord lieten, zagen we welke moeilijkheden zich voordoen wanneer
men een test voor sociale intelligentie ontwerpt. Men weet het
conceptuele niveau niet genoegzaam op afstand te houden en komt
langs een omweg weer uit bij het discursieve taaldenken. Ook in
de research over de interpersonale waarneming, het onderwerp van
hoofdstuk III, pleegt men niet bij het leven van alledag te beginnen. Bij het lezen van de verschillende onderzoekingen krijgt
men soms de indruk, dat het studie-object aan de methode wordt
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opgeofferd. Be experimenten voldoen doorgaans aan hoge methodi
sche eisen, maar de veralgemening der bevindingen wordt vaak be
moeilijkt door de kunstmatigheid van de opdracht, waarin bijvoor
beeld "freshmen" en "sophomores" aan de hand van een portret van
iemand moeten voorspellen hoe diens protocol van een bepaalde
test eruit zal zien (Bierkens, I966, p. 139; Kaminski, 196З»
Ρ- 53).
Intelligentie is niet identiek aan het vermogen tot discursief
denken (bijk, 1964i Ρ· 21), omvat ook de prereflectieve en im
pliciete ken-processen. Het zijn juist deze laatste, die naar
onze mening in het sociale leven een overheersende rol spelen.
Vaar men in de gnostische, formeel-logische denkvorm het ene
element uit het voorafgaande ziet voortkomen als schakels van
een keten, worden in het leven van alledag vaak snel en spon
taan conclusies getrokken zonder dat de onderliggende informaties
expliciet met elkaar in verband worden gebracht. Frijda geeft
een verhelderend voorbeeld van wat men in een concrete situatie
ziet : "Ik bevind mij in een stationswachtkamer. Schuin tegen
over mij zit een man, die aan het lezen is. Hij kijkt op, zijn
blik dwaalt dromerig door de zaal. Opeens schrikt hij op, hij
kijkt verschrikt op de klok, springt haastig overeind, waarbij
zijn stoel omvalt, trekt jachtig zijn jas aan, rent weg, strui
kelt over de drempel en verdwijnt door de deur naar het perron"
(p. 22). Mijn onmiddellijke en spontane zingeving "opschrikken"
gaat vooraf aan het thematisch uiteenleggen van de premissen
of middentermen. Ik weet misschien zelfs achteraf niet wat het
precies was, dat mij van "opschrikken" deed spreken. Бе waarne
mer is zich zelden bewust van de fundamenten waarop hij zijn be
oordeling van andere mensen baseert (vgl. ook de bekende "im
pression-formation" experimenten van Asch, 1946), de praxis van
het dagelijkse leven verloopt niet primair van een weloverwogen
reflectie aangaande de antecedenten naar een uitdrukkelijk oor
deel. Is men zich wel bewust van het verband tussen de conclu
sie en de gegevens waarop deze steunt, dan herkent men in deze
uitgangsgegevens geen elementen van een formeel-logische rede-
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nering, men herkent hoogstens een veelheid van
nige-

-op zich meerzin-

aanwijzingen, die zich alle tesamen spontaan in één rich-

ting groeperen. Calon (i960) schrijft, dat men in een concrete
situatie tot een conclusie komt, die "volgt

op convergerende

waarschijnlijkheden, die een redelijk, alhoewel niet syllogistisch
bewezen bewijs vormen en de gang van het bewijs is niets einders
dan een accumulatie van details en van gevolgtrekkingen, die alle
in elkaar passen. Het is een voortschrijden : niet van het afzonderlijke en bijzondere naar het algemene, evenmin van het algemene naar het bijzondere, maar van het éne concrete gegeven
naar het andere" (p. 33). Het redeneerproces verloopt min of meer
impliciet, en de redenen zijn dan ook vaak pas achteraf gezien
antecedenten.
Wij zullen in het vervolg sociale intelligentie opvatten als
de begaafdheid om zich open te stellen voor alledaags tussenmenselijk gedrag. Wij beschouwen iemand als sociaal intelligent,
die er in de dagelijkse praxis blijk van geeft, dat hij de mensen in hun betrokkenheid tot de hen omringende alledaagse werkelijkheid verstaat.
Is het nu, gegeven deze begripsbepaling, niet strijdig met
het voorafgaande wanneer de testconstructeur bij het maken van
tests, die deze begaafdheid zoeken te meten, gebruik maakt van
de meer-keuze-antwoordvorm ?
Zo vanzelfsprekend als heden ten dage is de geprecodeerde
vraagstelling van enquêtes en tests in het verleden bij lange
na niet geweest. De multiple-choice techniek, overgewaaid uit
Amerika, werd door enkele West-Europese auteurs als een gevaar
voor de ontwikkeling van de toegepaste psychologie gezien. De
onderzoeker weet zich immers, dankzij het door deze methode
ingebrachte stroomlijningseffect voor de beoordelingen van protocollen, al vlug ontslagen van de plicht om meer indringend op
de individuele kenmerken van zulk een protocol in te gaan. Hij
gaat het in de kwantiteit in plaats van in de kwaliteit zoeken;
de individuele proefpersoon verdwijnt in de anonimiteit van de
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proefgroep. Het argument, dat een groot aantal proefpersonen vereist is, wil men verantwoord statistische methoden kunnen toepassen, vond bij de eerste Franse intelligentietest-ontwerpers weinig instemming. Statistische analyse werd door hen nog niet als
een noodzakelijke fase in het proces van de testconstructie beschouwd. Binet (1922) bijvoorbeeld schrijft op een wat badinerende manier : "Les auteurs américaine, qui aiment faire grand,
publient souvent des expériences qui ont été faites sur des
centaines et des milliers de personnes; ils obéissent instinctivement à ce préjugé d'après lequel la valeur probante d'un
travail est proportionnelle au nombre des observations. Ce n'est
qu'une illusion.... si on prend des tests mentaux sur mille
sujets, on est obligé d'aller très vite, d'examiner chacun d'une
façon très sommaire, de se faire aider par des collaborateurs
en sous-ordre qui travailleront avec plus d'automatisme que de
réflexion; c'est ce que j'appelle la méthode statistique...."
(p. 297). Ook Bebesse (I948), vijfentwintig Jaar later, acht de
wet van het grote getal voor de psychologie van twijfelachtige
waarde : "Le questionnaire peut être posé à un très grand nombre
de sujets, ce qui faisait dire à Th. Hibot qu'il

'est une

adaptation du suffrage universel aux problèmes de la psychologie,
une sorte de referendum' "(p. 9θ) en iets verder ".... si l'en
quête est un moyen d'investigation beaucoup plus pratique que
l'examen des confidences spontanées, sa valeur psychologique
est sensiblement inférieure" (p. 101).
Een testuitvoering in multiple-choice vorm is dankbaar voor
de praktijk maar ook theoretisch interessant. Men voorkomt door
de keuze-antwoord-vorm veel "ruis"-variantie, die men wel bij
de vrije-antwoord-vorm ontmoet. Men kan het denkproces van de
proefpersoon immers beter straminiseren. Men verkleint de kans,
dat de proefpersoon de bedoeling van de vragensteller voorbij
schiet. Dit alles heeft de algemene waardering met betrekking
tot de meerkeuzetest doen toenemen. "Het is niet overdreven te
zeggen, dat in de tegenwoordige experimentele test- en enquêtetechniek het keuzeprincipe
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-precodering van de vraagstelling-

vrijwel overal de boventoon voert, zeker voor zover het toetsingsonderzoek betreft. Belangrijk is daarbij de bevinding, dat de objectieve vraagvormen, indien met voldoende raffinement gehanteerd,
veel rekbaarder en veelzijdiger zijn gebleken dem men aanvankelijk
verwechtte" (de Groot, 1961, p. 216). Men zie naar de evaluatie
van de tests door de Test Research Commissie van het N.I.P. (I969)
waarin blijkt,dat keuze-antwoorden-tests gemakkelijker in de
hoofdprijzen vallen dan vrije-antwoorden-tests. Er is in deze
tijd toch wel enige moed voor nodig om een artikel te schrijven
met als titel : Waarom vragenlijsten het niet doen (de Jong, 1970)·
OTerigens wordt erkend, dat de multiple-choice-techniek niet voor
alle gebieden van onderzoek even geschikt is : "als men bijvoorbeeld wil weten of een leerling in staat is om een goed opstel
te schrijven, dan moet men hem een opstel laten schrijven" (de
Groot en van Naerssen, I969» P·?)· Men moet erop verdacht zijn,
dat sommige opgaven van inhoud veranderen als er een keuze- in
plaats van een produktievraag van wordt gemaakt. De bekende test
"figuur-ontdekken" bijvoorbeeld zal, in de keuzevorm gegoten,
een factorieel ander gedrag te zien geven.
Blijkens het willig toepassen van het keuzeprincipe in het
testonderzoek op het punt van sociale intelligentie - we hebben
hierop gewezen in de samenvatting van hoofdstuk II - acht men
kennelijk dit begaafdheidsgebied wel geschikt voor toetsing
door middel van de keuze-antwoordvorm. Men kan hierover twisten.
Ons inziens induceert deze antwoordvorm een specifiek gedrag
bij de proefpersoon, dat wij nu juist niet typerend voor sociale intelligentie vinden. Bij een meer-keuzetest wordt aangegeven,
zelfs voorgeschreven in welke richting de proefpersoon moet
denken. Eet denken wordt gestuurd naar een vergelijking van enkele aangeboden oplossingen. Be pp beoordeelt ieder alternatief op
een aantal kriteria, die hij onder andere ontleent aan de gegeven informatie van de vraagstelling; hij redeneert en kijkt of
al dan niet aan de kriteria wordt voldaan. Van hem wordt bijgevolg een uitgesproken discursieve benadering gevraagd : dít ie
de vraag, dít zijn de alternatieven, welke daarvan is de juiste
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oplossing. In de vorige paragraaf duidden we op de spontaniteit
waarmee men zin geeft aan de concrete omringende werkelijkheid.
In de praxis van het leven van alledag worden geen alternatieven
puntsgewijs op een presenteerblaadje aangeboden. Боог een eigen
ontwerp, een eigen vindingrijkheid leest men de oplossing van
problemen af uit de volheid van de sociale situatie, zonder eerst
premissen thematisch uiteen te leggen, vaak zonder zich zelfs be
wust te zijn van de fundamenten van zijn oordeel. Be sociaal-in
telligente persoon taxeert meer dan hij redeneert, ontdekt zelf
waar de aangrijpingskansen voor zijn praxis liggen meer dan dat
hij kiest uit alternatieven die een ander hem aanreikt.
Nogmaals, men kan erover twisten of de geprecodeerde test een
opportuun middel is om sociale intelligentie te meten. Onze be
gripsbepaling, die deze techniek voor ons doel ongeschikt maakt,
і

niet dezelfde als die van alle besproken auteurs. Toch komt

het ons voor, dat niet allen op dit punt even consequent hebben
gedacht. Herinneren we ons bijvoorbeeld de Practical Judgment
Test van Cardall, die zich op de eerste bladzijde van de handlei
ding de vraag stelt : "What is practical judgment ?" Cardall ant
woordt onder meer : "It may be observed that in ordinary situations
a number of alternatives spring Instantly to mind (onderstreping
door ons), the element of judgment operating when one course of
action is chosen over others". En meteen daarop volgt zijn
multiple-choice-test} Cardall biedt de proefpersoon een aantal
alternatieven aan, die wellicht nooit spontaan en onmiddellijk
in diens geest zouden zijn opgekomen. De keuzetechniek tilt de
oplossingsstrategie van de proefpersoon uit het "behavioral
level" en maakt er een "conceptual level" van.
Ook Hastorf, Richardson en Dombusch (1965) waarschuwen tegen
het onvoorzichtige gebruik van de keuzetest in de studie van de
interpersonale perceptie : "The experimenter has set the cate
gories the subject must employ with little concern for the
relevance of these to the subject's cognitive map of other
people" (p. 56).
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17.3 Samenvatting
Alvorens over te gaan tot het experimentele gedeelte van deze
studie, waarin we een eigen ontwerp voor een sociale intelligentietest introduceren en toetsen, vatten we nog even summier en
puntsgewijs samen door welke overwegingen wij ons bij de planning
van een dergelijke test laten leiden.
1. Onze klinisch-psychologische praktijkervaring evenals onze
ervaring van alledag pleiten voor de opvatting, dat het
bij de algemene en de sociale intelligentie gaat om twee
onderscheiden grootheden. Iemand, die we uitgeslapen noemen hoeft niet schrander te zijn; de score op een I.Q.-test
staat dikwijls ver af van de gegevens betreffende de sociale begaafdheid, die via anamnese, interview en observatie
tot ons komen. Het gaat hier overigens slechts om een
"observationele evidentie"; construct-valide tests, waarmee we tot een exactere differentiatie zouden kunnen komen,
staan ons nauwelijks ter beschikking.
2. Blijkens de bevindingen uit de literatuur is het voor de
discriminerende validiteit bevorderlijk, dat we bij de
constructie van een sociale intelligentietest afstand doen
van een primair verbaal-semantische testuitvoering. Het is
gebleken, dat plaatjes en afbeeldingen geschikter zijn.
Overigens is het de vraag of we ieder appèl op de verbaliteit uit de weg kunnen en moeten gaan. Als drager van de
communicatie tussen de mensen is de verbaliteit immers een
belangrijk exteriorisatiekanaal voor sociale intelligentie.
J. Gegeven een juiste taxatie van de ander, een accurate beoordeling van tussen-menselijk gedrag, dan impliceert dit
nog niet noodzakelijk waarachtige sociale intelligentie.
We bespraken de interfererende werkzaamheid van globale
antwoordtendenties en stereotype beoordelingsgewoonten.
We hebben gesteld de invloed van dergelijke stereotypieën
te kunnen verkleinen door voor voldoende transparantie van
het beoordelingsobject te zorgen. Werken we met plaatjes,
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dan moet als het ware de zin van het geheel van de afbeeldingen voor zichzelf spreken. Het gedrag van de afgebeelde
mensen moet een betekenisvolle relatiestelling tot een concrete omringende situatie te zien geven.
Onder sociale intelligentie verstaan we de begaafdheid zich
open te stellen voor alledaags tussen-meneelijk gedrag. Dit
openstellen speelt zich af op "behavioral level", realiseert zich in de praxis van het leven van alledag, waar
men de ene na de andere situatie binnenloopt, op straat,
op school, thuis en op het werk. Men is in deze situaties
verwikkeld en taxeert doorgaans op een impliciete en prereflectieve manier. Maken we nu een test van het multiplechoice type, dan vrezen we bij de proefpersoon een trapsgewijze en discursieve denkstijl te induceren, die tot
gevolg kan hebben, dat het "behavioral-level" voor het
"conceptual level" wordt ingeruild. Ons inziens staat de
vrije-antwoorden-vorm dichter bij hetgeen we willen meten.
We zijn ons er overigens goed van bewust, dat het aan
iedere test eigen is, dat men de proefpersoon ook tegenover een situatie plaatst, dat afstandname en reflectieve
benadering in een test bijgevolg nooit helemaal kan worden uitgeschakeld.

V

EEN PLATEN-SERIE ALS EXPERIMENTELE VARIABELE VAN EIGEN ON
DERZOEK
Se platenserie, die wij in dit experimentele gedeelte gaan in

troduceren, doet qua voorstelling denken aan de bekende tekeningen,
die Binet (190Θ) gebruikte voor zijn opdracht "présentation d'une
gravure". Zowel bij Binet - en in het verlengde van diens intelligentieschaal bij Bobertag (Norden, 1953)» alsmede Terman
(1937; 1960) - als bij ons gaat het om afbeeldingen van een alledaags tafereeltje thuis of op straat, waarbij mensen betrokken
zijn. De proefpersoon krijgt in beide gevallen de taak om verslag te doen van hetgeen hij op de schetsjes ziet. Toch is er
een groot verschil in de bedoeling van beide platentests.
Het is Binet wel verweten, dat hij niet consequent is in de
verwoording van de opzet van zijn test. Spearman (1927» Ρ· 24)
en Guilford (1967» Ρ· 12) wijzen erop, dat Binet de ene keer
zegt, dat de verschillende mentale vermogens van iemand onder
scheiden ontwikkeld kunnen zijn, dat met weinig geheugen heel
wel een scherpe oordeelsfunctie kan samengaan, dat zijn testonderdelen ieder hun eigen bereik hebben. Anderzijds spreekt
Binet een duidelijke voorliefde uit voor complexe tests, be
paalt hij één enkele eindscore als de totale schaal is afgenomen, meet hij de functies niet één voor één. Omtrent Binet's
visie betreffende de subtest "gravures" kan er evenwel geen
enkel misverstand bestaan. Zijn presentatie maakt van deze test
een schoolvoorbeeld van het Tireedbandonderzoek" : men krijgt
weinig toegespitste informatie over een breed gebied. "Non
seulement il va parler, développer ce qu'il a de langage au
service de ses idées, mais on lui laisse la liberté de regarder
et de choisir dans l'image ce qui lui plaît; il va donc nous
apprendre ce qui le frappe le plus, et en même temps quelle
idée le dirige, quelle mentalité il a, comment il perçoit,
comment il interprète, comment il raisonne" (p. 8 ) . En even
verder zegt hij zonder aarzeling deze platentest te zullen
uitkiezen, mocht hij slechts één onderdeel van zijn serie kun-
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nen behouden. Binet bedoelt, dat deze test beter dan alle andere
taken van zijn schaal een Indruk geeft van iemands Intelligentie
in de meest algemene en ruime zin van het woord.
Wij daarentegen gebruiken onze platentests als een middel om
een speciaal intelligentiegebied, hetwelk we sociale intelligentie noemen, te markeren. In onze experimenten hopen we juist te
kunnen aantonen, dat de scores op deze tests zich samen groeperen binnen een cluster, dat zich onderscheidt van het cluster,
dat bij het onderzoek naar de algemene intelligentie wordt gevonden. Daarmee ontkennen we niet, dat protocollen van platentests heel rijk kunnen zijn aan aanwijzingen en dankbaar gebruikt kunnen worden ten behoeve van andere terreinen in de
diagnostiek. Het interpreteren van platen wordt bijvoorbeeld
met succes in het neuropsychologisch onderzoek toegepast. Bepaalde interpretatiestoomissen kunnen samenhangen met en verwijzen naar bepaalde beschadigingen in het zenuwstelsel
(Ettlinger, I960; Fogel, I967)· Veel bekender nog is het projectieve gebruik van platen in de klinische psychologie. Men
kan uit de protocollen een indruk krijgen over persoonlijkheidskarakteristieken van de respondent, zijn attitudes, instellingen, stemmingen. Leuba en Lucas (1945) laten een drietal proefpersonen, bij wie in hypnose een bepaalde stemming is
gesuggereerd, werkelijkheidsgetrouwe afbeeldingen interpreteren.
Het blijkt, dat de effecten van de geïnduceerde stemming zeer
duidelijk in de protocollen aantoonbaar zijn, zowel in datgene,
wat wordt geobserveerd alsook in de gedachtengang, die deze observaties teweegbrengen. Het zou onjuist zijn deze en andere
kwaliteiten in onze protocollen te negeren. Maar ons onderzoek
beperkt zich tot de validatie op het punt van de sociale intelligentie. Het is dan even onjuist om andere conclusies dan betreffende de sociale intelligentie aan onze testprotocollen te
verbinden.
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VI

EEN EERSTE ONDERZOEK BIJ KINDEREN

VI.1 De Sociale Interpretatie Teet t materiaalbeschri.jving en
Instruktle
Als aanzet tot de ontwikkeling van een test voor sociale in
telligentie

publiceerden we onlangs de Sociale Interpretatie

Test (Vijftigschild, Berger en van Spaendonck, I969). Deze test
bestaat uit een tweetal gekleurde platen, die ieder een moment
opname van het dagelijks leven moeten uitbeelden. Plaat A stelt
een kleine aanrijding voor. Twee auto's zijn tegen elkaar ge
botst, de bestuurders staan wat te bekvechten ten overstaan van
een politieagent. Een groepje mensen staat op straat nog wat na
te praten over het voorval; twee jongens kijken onder een van
de beschadigde wagens, waarin een wat oudere vrouw nog heel be
duusd zit te kijken. Het is een zonnige dag, in zomer of lente,
in een tamelijk nieuwe, rustige buitenwijk van een stad of
stadje. Verder ziet men nog twee jongens vechten, iemand opbel
len in een telefooncel en twee mannen op een bankje zitten
de een leest een krant en de ander kijkt, de zweetdruppeltjes
van zijn voorhoofd vegend, naar de politie en de betrokken
chauffeurs. Op de achtergrond zijn enkele winkels, een bioscoop,
een groot gebouw en een begin van een zijstraat getekend. Uit
die zijstraat komt juist een ziekenauto rijden.
Plaat В is bedoeld als parallelvorm. Ook hier gaat het om een
gekleurde schets van een straatsituatie : door een ongelukje is
de ladder weggevallen onder een schilder, die de raamkozijnen
van een huis aan het bijwerken was; de schilder heeft zich nog
net aan een vlaggestok kunnen vastgrijpen. Hetgeen we verder over
de testuitvoering, de instruktle en de afname zeggen, lichten we
toe aan de hand van concrete details betreffende plaat A. Al het
onderstaande kan gemakkelijk op plaat В van toepassing worden
gedacht.
De instruktle bestaat uit een aantal open-antwoordvxagen :
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1. Bekijk dit plaatje eens.... Vertel me er eens wat van.
IA Als de pp weinig zegt. Kun je er nog meer van vertellen ?
IB Als pp het ongeluk niet heeft vermeld. Wat is er gebeurd?
2. Vind je het een leuk plaatje ?

Waarom ?

3· Vind je iets vreemds, iets geks, iets opvallends aan het
plaatje ?

Waarom ?

4. Waar, in wat voor soort plaats, gebeurt het ?

Waaraan

zie je dat ?
5· Wanneer gebeurt het ?

Waaraan zie je dat ?

6. Als de bestuurders, of één van hen^ nog geen rol hebben
£heeft^ gekregen. Wat hebben deze mensen ^wijzend og de
bestuurders) ermee te maken ? (Wat heeft deze man ermee
te maken ?)
7. Wat is dit voor een soort man, en wat is dat voor een soort
man ? ibeurtelings_de bestuurders aanwijzend^.
Θ. Als de bestuurders als zodanig zijn onderkend. Welke man
hoort bij welke auto ?

Waaraan zie je dat ?

9. Wat heeft de ziekenauto ermee te maken ?

Waarom

(niet) ?
Deze vragen worden letterlijk en één voor één gesteld; de
antwoorden worden ook weer letterlijk en één voor één geprotocolleerd of hetgeen minder afbreuk doet aan de onbevangenheid
van de pp - diens spreektempo, zijn instelling - op de band opgenomen.
De eerste vraag plaatst de proefpersoon voor een ruime en
persoonlijk te interpreteren opdracht. De instruktie ontzegt
hem de steun van nader bepalende aanwijzingen; hem wordt gevraagd spontaan, naar eigen goeddunken de situatie te beschrijven. De daarop volgende vragen richten zijn waarneming telkens
op een bepaald aspect van de situatie. We onderstellen nu, dat
de prestatie, welke de proefpersoon middels zijn antwoorden
moet leveren, varieert in functie van zijn sociale intelligen58

tie. Of andere gezegd : we maken onze begripsomschrijving van
sociale intelligentie operationeel door aan de gegeven bepaling
"de begaafdheid zich open te stellen voor alledaags tussenmenselijk gedrag" toe te voegen "hetwelk op het testplaatje is afgebeeld".
71.2 De Sociale Interpretatie Test : taxeren versus redeneren
Aan de hand van deze test is het wellicht mogelijk om nader
te concretiseren hetgeen we al eerder, in een algemener perspectief, schreven over het denkverloop, dat de sociale intelligentie typeert. We herinneren aan het onderscheid tussen de expliciete, analytische redeneertrant van het formeel-logische denken en de primair impliciete en prereflectieve kenprocessen in
het alledaagse leven.
Stellen we ons de proefpersoon voor, die zojuist heeft kennis gemaakt met het tafereel op de plaat. Hij zal deze afbeelding op slag als vertrouwd en levensecht ervaren. Haast automatisch betekent dat voor hem een andere houding tegenover het
onderzoek dan wanneer het ging om een formele denk-opdracht.
Zijn oplossingsontwerpen en beslissingen bij beide types ran
tests zijn betrokken op onderscheiden referentiesystemen. Bij
een logische redenering onderwerpt hij zich aan de strenge
eisen van de logica; de proefpersoon heeft te maken met onontkoombare noodzakelijkheden, moet zich laten normeren door een
strak denkmodel. Bij zijn beoordeling van een concrete, sociale
situatie evenwel is het referentiepunt de subjectief ervaren
klaarblijkelijkheid. De proefpersoon neemt aan en vertrouwt
erop, dat de feiten zijn zoals hij ze ziet. Deze klaarblijkelijkheid is vanuit logisch standpunt gezien niet onbetwistbaar.
Men zou kunnen zeggen, dat aan deze klaarblijkelijkheid het
formeel-logische predicaat "waarschijnlijk" toekomt.
Naar aanleiding van de eerste vraag van onze instruktie maakt
de proefpersoon zijn ronde langs de details. En vrijwel onmiddellijk wordt zijn aandacht getrokken naar een vooruitspringende groep op het plaatje, naar enkele elementen met een veel
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pregnantere betekenis dan de rest. Hij ziet twee auto's tegen
elkaar, een politieagent, en zegt : "daar is een botsing gebeurd".
Het plaatje gebiedt de proefpersoon als het ware om hier het
hart van het gebeuren, het centrum van de dynamiek te onderkennen. lal meteen bevestigt deze interpretatie zichzelf. De bestuurders geven elkaar de schuld; twee jongens kijken onder de
auto naar een eventuele beschadiging; de dame in de rode wagen
kijkt verschrikt; enkele toeschouwers staan met elkaar het voorval te bepraten

-het past alles in het geheel. Kan men bij een

formeel-logische redenering pas tot een onbetwistbaar oordeel
komen na uitdrukkelijke analyse van de antecedenten, in ons geval is het oordeel bij wijze van intuïtie gegeven vóórdat de
antecedenten geëxpliciteerd zijn. Hoogstens ervaart de proefpersoon in enige min of meer vluchtige indrukken tegelijkertijd
een veelheid van aanwijzingen, die allen tesamen spontaan in
één richting convergeren.
De proefpersoon wordt in zijn zienswijze bevestigd doordat
de details zich hierin als vanzelf schikken, zonder forceren,
zonder kunstgrepen van gezochte en ingewikkelde redeneringen.
Zijn gevoel van klaarblijkelijkheid groeit naarmate de situatie
zich meer openbaart en wordt ook niet meer aangetast wanneer
hij enkele "onlogische" elementen op het plaatje ontdekt :
er is een ongeluk gebeurd en even verderop blijft een man rustig zijn krantje doorlezen; in plaats van nieuwsgierig toe te
kijken zijn twee jongens op de stoep aan het vechten; er komt
een ziekenauto aanrijden en er zijn helemaal geen gewonden.
In een formele redenering zouden onlogische elementen een gegeven conclusie moeten aantasten. Het gaat hier echter slechts
om ongerijmdheden, die verbazen. Als zodanig merkt de proefpersoon deze elementen dan ook binnen het kader van zijn gegeven
interpretatie op.
Men twijfelt aan een ontwerp wanneer er een omslachtig verhaal nodig is om de interpretaties aannemelijk te maken. Alleen
de meest vanzelfsprekende en meest eenvoudige verklaring wordt
als juist geaccepteerd. Pas dan komt de proefpersoon in zijn
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antwoord tot rust, weet hij dat hij zich aan de feiten van het
plaatje heeft onderworpen. Een voorbeeld uit de reeks "plaatjes
rangschikken" van de H.A.W.I.K. illustreert wat we bedoelen. Men
zou de plaatjes van de strip DIEB kunnen leggen in de volgorde
BDIE met de uitleg : "Deze man komt uit de gevangenis; hij
heeft geen geld en nu gaat hij stelen". Dit is geen onzin, maar
iemand die deze volgorde aanbrengt, zal, zo de psycholoog ze
"goed" legt, zeggen : "Och ja, natuurlijk, zó moet het !".
Als een misdrijf wordt gepleegd, zal het worden achterhaald of
niet; op het achterhalen volgt veroordeling en straf. Van deze
in het leven voor de hand liggende gang van zaken, keert men
zich slechts noodgedwongen af om tot een andere, ingewikkelder
uitleg te komen.
VI.3 De Sociale Interpretatie Test ; interfererende factoren
Het ie in principe mogelijk om de details op het plaatje, de
gedragingen van de hierop afgebeelde mensen ieder een louter op
zich zelf staande betekenis toe te kennen. Daarbij nog gegeven
de ruime, persoonlijk te interpreteren opdrachten van onze instruktie, is het niet irreëel te veronderstellen, dat een respondent zich in zijn beantwoording van de vragen hoofdzakelijk
zal laten leiden door zijn toevallige stemmingen of stereotype
beoordelingsgewoonten, en in mindere mate door de werkelijkheid
zoals die op de plaat tot uitdrukking is gebracht. We zijn er
ons van bewust, dat de protocollen van de Sociale Interpretatie
Test dergelijke individueel-typische eigenschappen van de
proefpersoon weerspiegelen. We zullen ons dan ook door de uitslagen van de zo dadelijk te rapporteren experimenten moeten
laten informeren of we, ondanks de aanwezigheid van deze "ruis"variantie, onze test inderdaad als een valide instrument ter
peiling van sociale intelligentie mogen beschouwen.
We hebben evenwel gepoogd om al te veel interferentie van
deze storende subjectbepaalde factoren tegen te gaan. Elke
testopdracht is gevoelig voor de toevallige stemming, waarin de
proefpersoon op het moment van de afname verkeert. Het is vooral
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van een angstige en onwennige inzet bekend, dat deze de betrouwbaarheid van de testuitelag nadelig beïnvloedt. Vele instrukties
beginnen dan ook met de algemene richtlijn : gebruik deze test
niet als begin van het onderzoek. V/ij kunnen ons alleen maar
aansluiten bij zulk een algemene bepaling. De onderzoeker zorge
ervoor, dat de proefpersoon "gewend is aan de onderzoeksituatie"
voordat hij aan deze opdracht begint.
In de tweede plaats gaat tot op zekere hoogte de regel op,
dat er een omgekeerd evenredige verhouding bestaat tussen de
raate waarin zich de neerslag van dergelijke stemmingen en stereotypieën in een testprotocol doet gevoelen en de graad van
transparantie van het te taxeren waarnemingsgegeven. Een gedragswijze wint aan intersubjectieve duidelijkheid wanneer zij geplaatst is binnen een ondubbelzinnig kader. Wij hebben bij het
ontwerpen van onze prenten op transparantie gemikt. "Het ongeluk" is nadrukkelijk op de voorgrond geplaatst, het tafereel is
opengewerkt, de details zijn geselecteerd en rond het centrale
gebeuren gerangschikt. Deze opzet verkleint de vrijheidsmarge
van de proefpersoon. Hij kan als het ware niet voorbij aan de
evidentie van de feiten. Het gedrag van de wijzende man op het
plaatje kan op eich genomen vele betekenissen hebben. Zo kunnen
we ons bij respondenten, bij wie het een tweede natuur is geworden om moraliserende kritiek te leveren, voorstellen, dat ze
misprijzend oordelen : "Deze man is onfatsoenlijk; wijzen hoort
niet !" Echter gezien het geheel van de tekening is een dergelijke interpretatie hoogst onwaarschijnlijk. Immers de botsing
maakt van deze man een verontwaardigd gebarende bestuurder. Zo
maakt de ruzie van de bestuurders het luisteren van de agent
-en voor een fijnzinnige waarnemer zijn onbewogenheid-

begrij-

pelijk; en op zijn beurt verklaart de rol van de agent de houding der bestuurders.
Overigens is het ook weer niet de bedoeling om de transparantiegraad tot maximale hoogte op te voeren. In dat geval zou de
test aan differentiatiekracht inboeten. Stel een plaatje waarop
een park is te zien, wat oude mensen op een bank, wandelende
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vrouwen met kinderwagens, eendjes in een vijver - dit alles zonder één onduidelijk of storend element. Dan zou iedereen al na
een vluchtig bekijken zeggen : een rustige namiddag ! We hebben
dan ook voor wat verzwarende condities gezorgd door hier en daar
op het plaatje elementen toe te voegen die niet onmiddellijk te
plaatsen zijn. Sommige details zijn niet relevant, staan los van
het centrale gebeuren, andere vallen zelfs een beetje uit de toon.
Is een proefpersoon in staat de zin van het gebeuren op het
plaatje zo duidelijk af te bakenen, dat hij tevens vaststelt wat
hierin niet past, dan waarderen we dit als een blijk te meer van
zijn sociale intelligentie.
Voor de scoring van de Sociale Interpretatie Test verwijzen
we naar het betreffende hoofdstuk in de handleiding (Vijftigschild, Berger, van Spaendonck, I.e., p. 30-34)· Het komt er in
grote lijnen op neer, dat we iedere vanzelfsprekende en goedaangevoelde relatie, die de proefpersoon constateert tussen de
details en het centrale gebeuren, benevens iedere juiste taxatie
van de encadrering, met een positief punt waarderen, iedere armoedige of vergezochte interpretatie met een negatief punt. Vat
als vanzelfsprekend, goed-aangevoeld, armoedig of gezocht moet
worden beoordeeld, hebben we in een zo uitvoerig mogelijke antwoordenlijst aangegeven. Deze lijst blijkt in de praktijk goed
bruikbaar en een objectieve scoring in de hand te werken. Teneinde de interbeoordelaar betrouwbaarheid te toetsen verzochten
we indertijd twee psychologen onafhankelijk van elkaar onze
testhandleiding door te lezen en daarna 102 protocollen (plaat
A) van kinderen uit de zesde klas lagere school te scoren. De
product-moment correlatie was r » .92 (X1 = 11,8; X2 = 11,9»
sigma 1 - З.56; sigma 2 = 3·59)·
VI.4 Onderzoek I : vraagstelling; beschrijving van proefgroep
en materiaal
We trachten nu aan de hand van experimentele gegevens te con
troleren hetgeen we in het voorafgaande omtrent de betekenis
inhoud van ons testontwerp beschreven hebben. Daarbij voegen
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we ons naar de richtlijnen, zoals die sedert de publikaties van
Cronbach en Meehl (1955) alsmede Campbell en Piske (1959) in de
testconstructie zijn aanvaard. We hebben de Sociale Interpreta
tie Test gepresenteerd als een middel om sociale intelligentie
te peilen en hebben sociale intelligentie als een entiteit af
gebakend en onderscheiden van de algemeen-theoretische begaafd
heid, dit alles vooralsnog zonder experimentele toetsing. We
zullen dan ook in het navolgende verslag doen van een drietal
onderzoeken, die we om wille van de begripsbepaling hebben uit
gevoerd. Het hier te rapporteren eerste onderzoek vond plaats in
het tweede trimester van het schooljaar 1966-1967. De resultaten
publiceerden we reeds in de handleiding bij genoemde test (Vijftigschild, Berger, van Spaendonck, 1969, p· 35-43)·
Oogmerk van dit onderzoek ia de beantwoording van de vraag :
valt de spreiding in prestaties op de Sociale Interpretatie
Test overwegend te herleiden tot de variantie van een algemene
intelligentietest, of moeten we veeleer andere condities aan
nemen, zijn er andere operatoren werkzaam ?
De proefgroep bestond uit 1Θ2 kinderen van elf en twaalf jaar;
allen waren leerlingen van een zesde klas lagere school in Deven
ter en omstreken. Het aantal jongens was ongeveer even groot als
het aantal meisjes, respectievelijk 93 en 89. We hebben geselec
teerd naar een normale verdeling van de intelligentie. De scores
op de Differentiatietest van Vijftigschild

-een klassikale

intelligentietest van het traditionele type '-

varieerden van

58 tot 145 met een gemiddelde van 107,7 (het gemiddelde I.ft. op
deze test is lOS^en een sigma van 16,89·
We weten ook vrij nauwkeurig hoe de verschillende sociaaleconomische milieus in onze proefgroep zijn gerepresenteerd.
1) Van alle kinderen bleken de testprotocollen op het R.K. Schooi
en Beroepskeuzebureau te Deventer beschikbaar. We besloten om
praktische redenen van dit materiaal gebruik te maken, ook al
zijn ons geen gegevens betreffende betrouwbaarheid en validi
teit van deze test bekend.
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Van Tulder (I962) geeft aan, dat de Nederlandse beroepsbevolking
van 1954 voor 5 procent bestond uit "hoger sociaal milieu", voor
27 procent uit de middengroepen en voor 68 procent uit "lager
milieu"; in onze steekproef zijn die percentages achtereenvolgens
Θ, 33 en 59De volgende tien variabelen zijn ontleend aan Tijftigschild's
Differentiatietest en vertegenwoordigen de algemeen-theoretische
intelligentie in ons onderzoek. Letten we op het type opdracht,
dan zien we, dat het verbaal-educatieve aspect overweegt.
1. Woordenschat. Aan de proefpersoon wordt gevraagd om een
juiste omschrijving te geven van een Nederlands woord.
Bijvoorbeeld : Wat is een kwartje...; Wat betekent talmen..
2. Algemeen inzicht. Bijvoorbeeld : Wat moet je doen als ie
mand je vraagt tien minuten bij een huis te wachten en te
fluiten als er een politieagent aankomt...; Wat moet je
doen als een Arabier je in zijn eigen taal de weg zou
vragen...
3. Verbale overeenkomsten. Bijvoorbeeld : Wat is de overeen
komst tussen een jas en een jurk...; tussen koken en bra
den. ..
4. Spreekwoorden. Aan de hand van een tweetal voorbeelden
legt de proefleider uit, dat een spreekwoord altijd iets
zegt over mensen. Daarna volgt de experimentele reeks;
bijvoorbeeld : Wat betekent na regen komt zonneschijn...;
blaffende honden bijten niet...
5. Verbale analogieën. Na enige voorbeelden moet het kind
vraagstukjes oplossen zoals : boog-pijl, geweer-....;
luiheid-armoede, ijver-....
6. Cijferen. Bijvoorbeeld : Hoeveel zijn 40 mannen en 7 man-,
nen...; Als 24I ploegen manschappen een loopgraaf van
4338 meter moeten graven, hoeveel meter moet elke ploeg
dan graven... (Hoofdrekenen is geen eis).
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7. Eenvoudige algebra. Na enige verklarende voorbeelden worden
opdrachten gegeven zoals : gegeven a = 6,

Ъ = θ. Hoeveel

Is dan За + 4Ъ - ab.
θ. Blokken tellen. De kinderen moeten de blokken tellen van
stapeltjes, die drie-dimensionaal zijn getekend.
9- Figuren natekenen. De kinderen moeten drie-dimensionaal
afgebeelde figuren natekenen.
10. I.Q. De scores, die een proefpersoon behaalt op subtest 1
tot en met 9, resulteren in een totaal I.Q.

In deze vari

abele zal dan ook de variantie van een algemene intelli
gentiefactor geconcentreerd liggen.
In dit onderzoek hopen we onze vooronderstelling waar te ma
ken, dat algemeen-theoretische en sociale intelligentie onder
scheiden entiteiten zijn. We verwachten, dat genoemde tien va
riabelen onderling nauw samenhangen en zich als groep afzonderen
van de variabelen, waarin we de sociale intelligentie operatio
neel hebben gemaakt. Twee besproken subtests verdienen enige
speciale aandacht, omdat ze vermoedelijk een middenpositie be
kleden, minder zullen differentiëren tussen algemene en sociale
intelligentie. In de eerste plaats betreft het de test "algemeen inzicht". Wechsler (1944) schrijft : "the answers to these
questions show a considerable correlation with age and social
maturity", maar ook : "we have found that poor verbalizers and
those unaccustomed to setting forth their ideas in words often
make low scores on the test" (p. 81). Deze opdracht is een vertrouwde variabele binnen een algemene intelligentieschaal, waarin immers het onder woorden brengen van hetgeen men denkt een
belangrijke rol vervult. Maar we hebben in hoofdstuk II gezien,
dat ook diverse auteurs van sociale intelligentie tests een
plaats voor "algemeen inzicht" in hun tests hebben gereserveerd.
Vergelijk onder meer de test van Moss, Hunt en Omwake, die van
Cardall en van Chapin.
We verwachten eveneens een tussenpositie bij "spreekwoorden".
Woodrow (1939) en Wedeck (1947) vonden een soortgelijke variabele
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in hun onderzoekingen terug zowel met een lading op een verbale
factor als ook op een dimensie, die we sociale intelligentie zouden kunnen noemen. Wedeck vond bovendien een aanzienlijke "g"verzadiging bij deze test.
Terwille van de operationalisering van sociale intelligentie
construeerden we de volgende vier variabelen ;
11. Sociale Interpretatie Test .
12. Opstel.
13. Gedragsbeoordeling door de onderwijzer .
14· Gedragsbeoordeling door de psycholoog.
Over variabele 11 is al uitvoerig gesproken; dit is de variabue waarvan de betekenis nader moet worden onderzocht. We hebben de kinderen alleen plaat A voorgelegd. De variabelen 12,
13 en 14 zijn nieuw en behoeven dan ook enige toelichting.
Eerst een woord over variabele 12 : het opstel.
We hebben de kinderen een opstel laten schrijven naar aanleiding van een plaatje waarop een juwelier in de gedaante van
een oud, wat angstig kijkend heertje is te zien; hij staat in
zijn winkel achter de toonbank en praat met een lange, goedgeklede en dreigend uitziende man, die een boef of een klant zou
kunnen zijn. Onze ervaring met vele elfjarigen, die we dit
plaatje in de loop der jaren hebben voorgelegd, leert, dat de
meerderheid een juwelen- of een gelddiefstal tot onderwerp
neemt, terwijl ook tamelijk vaak een gewone winkelkoop wordt
beschreven. Met uitzondering van een enkeling, die niet verder
komt dan een opsomming van wat hij op de prent ziet, blijken
alle kinderen een verhaaltje van een concreet alledaags gebeuren te maken, waarin mensen betrokken zijn wier gedragingen
meer of minder op elkaar zijn afgestemd, wier plannen en akties
meer of minder functioneel zijn binnen de gefantaseerde context. Dit werkelijke leven van alledag is juist het gebied
waarop we onze begripsbepaling van sociale intelligentie hebben toegespitst en waaraan de beide platen van de Sociale Interpretatietest hun concrete voorstelling hebben ontleend.
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Daarom is het misschien mogelij]p,dat ook deze opstellen een pei
ling toestaan van de begaafdheid van de kinderen om zich open te
stellen voor alledaags tussen-menselijk gedrag. We kunnen al
thans proberen om die aspecten van de opstellen te beoordelen,
die ons op het punt van sociale intelligentie relevant voorkomen.
In dit verband leken ons de volgende vier gezichtspunten belang
rijk.
a. Maakt het kind gebruik van de gegeven situatieschets op de
tekening ? Laat hij zijn verhaal spelen binnen het raam van
het plaatje, benut hij de gegevens, die hij op de prent
aantreft, de mensen en de dingen, die daarop zijn afge
beeld ?
Gegeven onze instruktie, die het kind uitnodigt een opstelletje te schrijven over het plaatje, beschouwen wij het
als een teken van werkelijkheidszin wanneer het kind ervoor
zorgt, dat zijn opstel inderdaad aansluit bij de feitelijk
heden, die hij op het plaatje ziet.
b. Wordt het gedrag en het karakter van de afgebeelde mensen
indringend en rijk aan dynamische kwaliteiten beschreven ?
Gaat het kind in op de uitdrukking van de twee afgebeelde
figuren ?
Het plaatje heeft een bepaald "Aufforderungs-charakter",
suggereert twee verschillende types mensen. Бе juwelier is
getekend als een oud, deftig, vriendelijk en geïntimideerd
mannetje; de klant of dief als een dreigende, arglistige
en norse man. Ten aanzien van de eerste figuur achten we
dan ook beschrijvingen goed als : "de winkelier schuifelde naar voren...."; "hij antwoordde stamelend....") en ten
aanzien van de tweede : "hij zei met brommende stem....";
"hij keek gauw rond....", enzovoorts.
c. Is de fantasie van het kind realistisch ? Is het opstel
naar het leven geschreven, zou het verhaal zich zo ook in
het werkelijke leven kunnen afspelen ?
Sommige kinderen houden bij het schrijven van hun opstel onvoldoende rekening met wat in het praktische leven
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van alledag mogelijk, haalbaar en waarschijnlijk is. Ze
zijn bijvoorbeeld heel naïef in hun fantasieën; de juwelier
geeft zomaar iets heel duurs op zicht mee; de juwelier valt
zijn eigen koopwaar af. Of hun fantasieën zijn wild en buitenissig, vreemd en irreëel, op drift geraakt.
d. Weet het kind een zekere spanning in zijn verhaal op te
roepen of beperkt hij zich tot louter "redenerend proza",
legt hij alles wat hij schrijft dubbel en dwars vast in
overbodige uitweidingen en onnodige herhalingen ?
We waarderen het positief als een kind in zijn compositie laat merken, dat hij weet, wat hij moet vermelden en
wat hij aan de fantasie van de lezer kan overlaten, wat
hij in zijn verhaal nu juist naar voren moet halen en wat
hij beter weg kan laten. Er zijn kinderen, die niet aanvoelen hoe ze een verwachting of een suggestie kunnen laten
overkomen.
ledere categorie moet beoordeeld worden op een vijf-puntenschaal opklimmend, van "zeker niet van toepassing" tot "zeker
wel van toepassing", bij welke extremen we steeds een tweetal
voorbeeld-opstellen voegden. Het cijfer van een beoordelaar
wordt verkregen door diens waarderingen op de vier schaaltjes op
te tellen. In ons onderzoek werd de score bepaald door de beoordeling van twee onafhankelijk werkende psychologen te summeren. De interrater agreement bleek hoog : r = .87 (X1 =

7,5',

X2 - 7|1; sigma 1 «»4,29; sigma 2 = 4,18). De intercorrelaties
van de categorieën varieerden van г - .07 tot r = .64.
We zijn er ons van bewust, dat aan bovengenoemde scoringsformule nog een en ander te verbeteren valt; we weten echter
eveneens, dat de research naar opstelbeoordelingstechnieken nog
weinig voor de praktijk handzame procedures heeft opgeleverd
(Wesdorp, 1969).
Resteren nog de variabelen 13 en I4. In deze twee laatste
variabelen hebben we sociale intelligentie operationeel trachten
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te maken in criteriumgedrag· Hoe gedragen de kinderen zich feitelijk in het leven van alledag, geven ze daar blijk van sociale intelligentie ? In welke richting wijzen de observatiegegevens hieromtrent ?
Het invoegen van deze obeervatiegegevens in ons onderzoek is
om tweeërlei reden belangrijk. In de eerste plaats geeft de mate
van correlatie van de Sociale Interpretatie Test met dergelijke
observaties een indruk omtrent de praktische relevantie van de
test, zijn vermogen om concreet gedrag te voorspellen. In de
tweede plaats is het bij een onderzoek naar de constructvaliditeit van een test wenselijk, dat gevarieerd wordt in de toegepaste methoden, die het construct moeten peilen. Anders kan het
gebeuren, dat een bepaalde cluster-verdeling niet zozeer het
gevolg is van bedoelde gemeenschappelijke persoonlijkheidstrekvariantie als wel het gevolg van niet-bedoelde gemeenschappelijke meetmethode-variantie. Zo hopen wij de variantie van de
Sociale Interpretatie Test te kunnen interpreteren in termen
van de persoonlijkheidstrek sociale intelligentie, en niet in
termen van de in ons validatie-onderzoek gebruikte maar voor
het construct niet relevant geachte meetmethoden. Het is daarom
niet onverstandig, waar we in variabelen 1 tot en met 12 slechte
test-items hanteren, in variabelen 13 en I4 in plaats daarvan
(bijvoorbeeld) observatie-items te gebruiken.
We hebben in variabele IJ de gedragsobservaties van de onderwijzers betreffende hun 1Θ2 leerlingen gerepresenteerd. Deze
onderwijzers werd gevraagd op een vijftal schaaltjes hun uit
spraak betreffende ieder kind aan te geven. Wij hopen, dat uit
de beoordelingen op deze schaaltjes zal oplichten of het kind
daadwerkelijk het gedrag van mensen in alledaagse situaties
doorziet, of hij de motieven van dit gedrag onderkent en de
gevolgen anticipeert, of hij overweg kan met de mogelijkheden,
die een bestaande situatie biedt. De gebezigde schaaltjes zijn
de volgende :
a

staat open voor het leven zoals het zich om hem (haar)
heen afspeelt;
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doet veel nieuwe indrukken op.

b. Zou....bij een ongelukje op de speelplaats, als er geen
onderwijzer in de buuxt is, zijn hoofd niet verliezen en
weten wat hij (zij) moet doen ? (Bijvoorbeeld : water halen;
de onderwijzer waarschuwen; in elk geval flink optreden).
c. Als er geld moet worden ingezameld voor een goed doel,
komt

dan op leuke ideeën ?

d. Als een ander kind....erin wil laten lopen,....bijvoorbeeld met een gekke boodschap naar de onderwijzer stuurt,
zal hij (zij) zich dan laten beetnemen ?
e. Als een groepje kinderen gaat spelen zonder dat de onderwijzer erbij is, zou

dan in staat zijn het spel te

regelen ?
Ook hier werken we met een vijf-punten-systeem, opklimmend
van "zeker niet van toepassing" tot "zeker wel van toepassing".
De schaaltjes blijken een hechte samenhang te vertonen; de intercorrelaties variëren van r = .61 tot r = .75·
Op een soortgelijke manier construeerden we variabele I4»
waarin de gedragsobservaties opgetekend door een psycholoog
zijn gevat. Alle kinderen van onze proefgroep zijn op het R.K.
School- en Beroepskeuzebureau in Deventer getest in verband met
advisering over de te volgen weg na het verlaten van de lagere
school. Dit schoolonderzoek bestaat uit bovengenoemde Differentiatietest, een interview en enige praktisch-manuele proefjes.
De psycholoog maakt aan de hand van deze schriftelijke en mondelinge gegevens een rapport op. In zo'n rapport wordt naast
een schooladvies tevens een beeld van de persoonlijkheid van
het kind genoteerd. We lieten nu deze rapportages door twee
psychologen onafhankelijk van elkaar coderen op grond van de
volgende vijf schaaltjes :
а

staat open voor het leven zoals het zich om hem (haar)
heen afspeelt; ....doet veel nieuwe indrukken op.

b

is zelfstandig, flink en ondernemend in het praktische
leven van alledag.
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с

reageert slagvaardig en met gezond verstand op een on
gewone situatie.

d

oordeelt op grond van eigen ervaring realistisch en
genuanceerd.

e

denkt fris en onbevooroordeeld.

Het systeem van beoordelen is hetzelfde als hij de onderwij
zers. De intercorrelaties van de categorieën zijn vergeleken hij
die van variabele 13 iets lager, variëren van г = .50 tot
г =• .64. Zoals hij het opstel worden de scores van de twee be
oordelaars van de psychologische rapporten opgeteld. De interrater agreement ie r = .82 (X1 = 10,2; X2 = 10,0; sigma 1 - 5,02;
sigma 2 = 4,97).
VI.5 Onderzoek I : Interpretatie van de berekeningen
We rangschikken de 14 besproken variabelen met de bijpassende
gegevens betreffende de geobserveerde variatiebreedte, het ge
middelde, de spreiding en de al dan niet gevonden normale verde lings vorm in tabel 2 :
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Tabel 2: Onderzoek I : Variatiebreedte, gemiddelde, spreiding, vorm van de verdeling
Variabelen

variatiebreedte

gem.

sigma

vorm 2 van de verdeling
d.f.
Ρ

x

1. Woordenschat

2 tot 20

10,1

3,84

12,27

12

0,40

2. Algemeen inzicht

2 tot 20

10,3

3,60

10,64

11

0,40

3,62

9,05
15,08

11

0,50

13

0,30

3. Overeenkomsten
4. Spreekwoorden
5. Analogieën

0 tot 20

10,6

0 tot 21

9,2

4,33

0 tot 21

12,5

13

<0,0005

2 tot 21

13,1

4,44
4,21

51,10

6. Cijferen

51,16

13

7- Algebra
Θ. Blokken tellen

0 tot 21

12,3
10,6

4,51

18,59

14

<0,0005
0,20

4,64

9,3

3,62

11,73
171,81

Η
11

107,7
11,8

16,89

29,25

3,56

11,65

25
12

8,16

9- Figuren natekenen
10. I.Q.

0 tot 21
2 tot 19
58 tot 145

11. Sociale Interpretatie Test

2 tot 22

12. Opstel

2 tot 33
0 tot 21

14,4
10,8

1 tot 40

20,1

13. Onderwijzer
H . Psycholoog

5,41
9,66

0,70
<< 0,0005
0,25
0,40

56,44
28,76

21

<0,0005

17

0,05

52,21

26

<0,005

Tabel 3 geeft

de berekende intercorrelaties-Pearson r- weer :

Tabel 5 : Onderzoek I : Correlatiematrijs
1
2

.60

2

3

4

3

.48 .52

4

.65 .60 .56

5

.57 .52 .63 .64

5

6

7

θ

6

.52 .44 -50 .51 .57

7

.52 .44 .56 .46 .63 .68

θ

.39 .36 .44 .36 .45 -43 -46

9

.36 -32 .39 .33 .38 .43 -42 .35

10

9

10

11

12

13

.72 .68 .74 .76 .80 .73 .76 .61 .55

11

.31 -39 -ЗЗ -35 .27 .35 -25 .13 .21 .37

12

.27 .16 .19 .23 .23 .06 .18 .08 .14 .23

.21

13

.32 .40 .43 .43 -41 .36 .36 .20 .21 .52

.41

.18

Η

.29 .32 .28 .40 .27 .20 .18 .05 .19 .37

.28

.24

.43

Ter bepaling van het aantal factoren hebben we op deze matrijs
met behulp van het algemeen programma factoranalyse van Roskam
(1971) een vijftal verschillende oplossingen toegepast. Het is
immers uit de literatuur (Dirkzwager, I966; Boon van Ostade,
1969) bekend, dat er niet één duidelijke objectieve beslissingsprocedure bestaat om het aantal relevante factoren vast te stellen. We lieten achtereenvolgens uitvoeren :
1. de principale componentenanalyse met 1.0 op de diagonaal
en de toets van Kaiser;
2. Jöreskog methode van factorisering waarbij de extractie
wordt voortgezet totdat gemiddeld de uniciteit 70$ bedraagt
van de maximale uniciteit;
3· Se principale componentenanalyse met 1.0 op de diagonaal
en de significantietoets;
4· Jöreskog en de significantietoets;
5· De principale componentenanalyse met kwadraat multiple
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correlaties op de diagonaal waarbij alleen factoren met eigenwaarde groter dan 0,0 worden bepaald.
Se verechillende methodieken geven een sterk uiteenlopend
aantal factoren, respectievelijk : 2, 9, 13t 2 en 8. Gelet op
de aard van onze vraagstelling, die eerder mikt op een globale
beschrijving van de variantie met behulp van een minimaal aantal dimensies dan op een scherp gedetailleerde beschrijving in
termen van een veelheid specifieke factoren, bepalen we het aantal factoren in dit geval op 2 .
In tabel 4A zijn de factorladingen van de variabelen weergegeven na varimax-rotatie van de twee factoren, die werden g e ëxtraheerd volgens de hoofdassenanalyse met 1.0 op de diagonaal.
Tabel ДА;

Onderzoek I : Factormatrijs А

Variabelen
1. Woordenschat

I

II
.386

2. Algemeen inzicht

.654
.5Θ0

.460

3. Overe enk ome t en

.690

.341

4. Spreekwoorden

.614

• 521

5. Analogieën

.757

.310

6. Cijferen

.774

.159

7. Algebra

.142

Θ. Blokken tellen

.799
.728

-.099

9. Figuren natekenen

• 591

.095

11. Sociale Interpretatie Test

.895
.200

• 379
.616

12. Opstel

• 043

13. Onderwijzer

.291

.523
.658

14. Psycholoog

.063

.757

10. I.ft.

Overeenkomstig onze verwachting vinden we in factor I de d i 
mensie terug, die, gezien de hoge ladingen van al de Ï.Q.-variabelen en de plaats van variabele 10 binnen het profiel, kan
worden geduid als een algemene intelligentie factor. Het verbaal-educatieve aspect overweegt 1 we constateren immers de

hoogste ladingen op dit type tests.
De variantie van factor II ligt geconcentreerd in de variabelen 11, 12, 13 en 14· Dit zijn juist de variabelen waarin we sociale intelligentie hebben geoperationaliseerd. We menen dan ook
factor II als een sociale intelligentie factor te mogen identificeren. Dit temeer waar we de vermoede tussenpositie van "algemeen inzicht" en "spreekwoorden" bevestigd zien. Deze subtests
zijn nagenoeg gelijk in beide factoren vertegenwoordigd. Ze vallen in het profiel van factor I iets terug, terwijl hun ladingen
op factor II

-vergeleken bij die van de andere I.Q.-variabelen-

hoog zijn.
We zeiden reeds, dat de doelstelling van dit onderzoek de beantwoording van de vraag behelst

: valt de spreiding in presta-

ties op de Sociale Interpretatie Test overwegend te herleiden
tot de variantie van een algemene intelligentie test, of moeten
we veeleer andere condities aannemen, zijn er andere operatoren
relevant ? Onze bevindingen staan ons toe het eerste gedeelte
van de vraag negatief, het tweede gedeelte van de vraag positief
te beantwoorden. De uitslag maakt plausibel, dat algemeen-theoretische en sociale intelligentie onderscheiden entiteiten zijn,
en dat de Sociale Interpretatie Test primair sociale intelligentie peilt.
De validatiecoëfficiënt waarin de samenhang van de Sociale
Interpretatie Test met de gedragsbeoordeling van de onderwijzer
wordt uitgedrukt is hoger dan de correlatie van de test met de
beoordeling van de psycholoog, respectievelijk r = .4I en r » .28.
Dit hoeft ons niet te verbazen. De beoordeling van de psycholoog
was louter gefundeerd op de rapportage van de onderzoeksgegevens,
die schoolprestaties dienen te voorspellen. Er wordt weliswaar
in elk rapport een beeld van de persoonlijkheid van een kind geschetst, maar hierbij valt de nadruk op gedragskenmerken, die
voor deze voorspelling van belang kunnen zijn. Het beeld van een
kind, dat in het psychologisch rapport is neergelegd, hoeft niet
representatief te zijn voor diens gedrag op de speelplaats en
op straat. Daar ziet de onderwijzer hem bezig; hij is bij de
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kinderen, tijdens een uitstapje, een schoolfeestje, vóór en na
school, bij sport en gymnastiek. Hij ziet de kinderen in allerlei situaties, die niet rechtstreeks met het leren en studeren
te maken hebben : ontspannen momenten, als de kinderen samen
tekenen, toneel spelen, praten, een verjaardag vieren, als een
vreemde de klas bezoekt. Vooral als men hem vraagt zich een
kind voor te stellen in een bepaalde concrete situatie, is hij
bij de psycholoog in het voordeel : hij kan zijn oordeel immers
op meer referentiepunten baseren. We stellen echter tegelijkertijd vast, dat de psycholoog zich in zijn beoordelingen veel
duidelijker dan de onderwijzer distantieert van de algemeen-theoretische begaafdheid van de kinderen. In dit licht gezien
stelt de betrekkelijk lage correlatie van de Sociale Interpretatie Test met de beoordelingen van de psycholoog teleur.
We beschouwen de factoriële validiteit van onze test bij
nader inzien dan ook niet overtuigend aangetoond, temeer waar
we de volgende factorladingen zien na varimax-rotatie van de
twee factoren, verkregen bij extractie volgens de hoofdassenanalyse met de gekwadrateerde multiple correlaties op de diagonaal :
Tabel 4B; Onderzoek I : Factormatrijs В
r

ar iabelen

1. Woordenschat
2. Algemeen inzicht
3.
4.
5.
6.

I

II

.573

.461
• 523

Overeenkomsten

.489
.616

Spreekwoorden

• 521

.606

Analogieën

.697

.390

Cijferen

.411

.721

.238

7. Algebra
8. Blokken tellen

• 769

.204

.644

.038

9. Figuren natekenen
0. I.Q.

• 512

.176

.869

.476
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Tabel 4B; Onderzoek I : Factormatrije В
Variabelen

-vervolgI

II

11. Sociale Interpretatie Test

.I90

.498

12. Opstel

.086

.345

IJ. Onderwijzer

.256

.58I

14. Psycholoog

.076

.586

Bij deze oplossing vinden we dus zowel verbale als sociale
intelligentie variabelen op de tweede factor terug, die zich
eerst na rotatie van drie factoren blijken af te splitsen in
een sociale intelligentiefactor en een verbale subfactor.
Bovengenoemde onduidelijkheden hebben er ons toe aangezet
om de geldigheid van onze test in nader experimenteel onderzoek
te gaan controleren.
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VII

EES ONDERZOEK BIJ OUDERE MENSEN

VII.1 Testkeuze M.1 psychologisch onderzoek van oudere шепэеп
In onze oorspronkelijke conceptie hebben we de Sociale Inter
pretatie Test geconstrueerd ten behoeve van het individuele psy
chologisch onderzoek van kinderen. De uitvoering van de prenten
is op kinderen afgestemd. De antwoordanalyse waarop de scoring
van de test berust is gebaseerd op een antwoorden lijst, die
we hebben samengesteld uit de protocollen van kinderen van de
zesde klas lagere school. En ook voor de betrouwbaarheide- en
validiteitsberekeningen, alsmede voor de voorlopige normeringen,
hebben we ons tot kinder-protocollen beperkt.
Om tweeërlei reden hebben we de gelegenheid te baat genomen
om de test ook in te schakelen in het onderzoek van oudere mensen. De test komt immers, zo lijkt het ons, een heel eind aan
de volgende overwegingen tegemoet.
In de eerste plaats is het bekend, dat veel tests, die op
kinderen uitvoerig zijn beproefd en daar hun geschiktheid hebben bewezen, daarom nog niet vanzelfsprekend bruikbaar zijn
voor het onderzoek van oude mensen. Munnichs (I965) noemt het
aantal "weigeraars" onder de bejaarden in vergelijking met dat
onder andere leeftijdsgroepen groot en acht het een moeilijke
zaak om voldoende medewerking te verkrijgen. Hoe kan men het
onderzoek voortdurend boeiend houden ? In een andere publikatie
(1964) merkt hij op : "Vele bejaarden nemen de tests immers
niet au sérieux. Geplaatst tegen de achtergrond van hun levenservaring en levensinzicht kunnen zij deze methode slechts als
onnozel speelgoed beschouwen, waarvan zij de zin niet begrijpen" (p. 54). Hij kiest voor het open interview, dat als zodanig het beste aansluit bij de mentaliteit van de oudere mens.
Verhage (I964) wijst er meerdere malen op, dat individuele
testafname meer aan de bejaarde is aangepast dan papier-en-potlood-tests. Opdrachten, die bij eerste oogopslag moeilijk lijken of slechts na veel inspanning tot prestaties kunnen leiden,
schrikken hem af. De Sociale Interpretatie Test echter is een
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individuele test, die juist in zijn concrete voorstelling gemakkelijk het vertrouwen en de aanspreekbaarheid van de respondent
zou moeten kunnen winnen. Bovendien maakt de korte afnameduur
-hooguit tien minuten per plaat- de kans gering op vermindering
van de belangstelling der oudere mensen tijdens de test.
Belangrijker lijkt ons een tweede overweging. Het gebruik
van procedures, die oorspronkelijk voor bepaalde leeftijdsgroepen zijn ontworpen

-de meeste intelligentietests zijn in begin-

sel op kinderen afgestemd-

houdt mogelijk te weinig rekening

met onvoorziene functionele verschuivingen. Voor een jeugdig
verstand is beweeglijkheid van geest zeer belangrijk; het moet
de bekwaamheid bezitten om, zoals Lehman (1953, P· 330) dit
noemt, bij het leren van het nieuwe het oude af te leren. Prestatietests zullen vaak van de proefpersoon vragen, dat hij bij de
oplossing van de problemen verschillende aspecten tegelijkertijd beschouwt of dat hij snel van het ene gezichtspunt naar
het andere kan overgaan. In veel experimenten blijken oudere
proefpersonen juist wat dit betreft minder gunstige scores te
behalen, dit in contrast met opgaven, die een beroep doen op
verworven kennis en ervaring. Het is de vraag of men bij oudere
mensen überhaupt vel primair naar presterende intelligentie moet
zoeken. Munniche

(I965) acht een ruimer intelligentiebegrip

noodzakelijk : "Is intelligentie hetzelfde als leer-verstand,
dan is het duidelijk, dat wij met een test daarop gericht,
weinig wijzer worden over wat intelligentie feij bejaarden zou kunnen zijn". Hij ziet als een belangrijke accentverschuiving de
rol van de menselijke problematiek met het klimmen der jaren
toenemen. "De mens krijgt steeds meer tot taak het leven zelf
te analyseren en te interpreteren, hij moet de zin trachten te
lezen uit de ervaringen, die hij opdoet en uit de gebeurtenissen, die zich in zijn omgeving voordoen". Als informatiebron
houdt de Sociale Interpretatie Test, die om taxering van een
sociale situatie vraagt, wellicht meer rekening met de eigen
geestesgesteldheid en de belangstelling van de ouder wordende
mens dan een opdracht met primair technisch-presterend karakter.

Θ0

711.2 Onderzoek II ; Vraagetelling; boschrijving van proefgroep
en materiaal
Opnieuw trachten we de betekenis van de Sociale Interpretatie
Test, zijn plaats temidden van andere tests, nader te omlijnen
door deze test in een correlationele analyse met enige referentie-variabelen te vergelijken. Is de test ook bij oudere mensen
als een onderzoeksinstrument van sociale intelligentie te identificeren; kunnen we bij deze leeftijdsgroep feiten vaststellen,
die analoog zijn aan die van ons eerste experiment ?
We hebben elders al gepubliceerd over opzet en resultaten
van dit tweede onderzoek naar de betekenisinhoud van onze test
(Berger, 1970).
In het kader van zijn doctoraalscriptie zijn door Houben
(1970) 50 patiënten psychologisch onderzocht, die verpleegd of
gerevalideerd werden in het verpleegtehuis "Regina Pacis" te
Arnhem. Dit onderzoek vond plaats in het eerste trimester van
1969« Bij 43 patiënten

-31 vrouwen en 12 mannen-

viel de

leeftijd boven het door ons gestelde minimum van zestig jaar;
de gemiddelde leeftijd bleek 74,5 jaar. We hebben niet gecorrigeerd voor de variabele opnameduur omdat de proefgroepen dan
te klein werden om voldoende stabiele correlatiecoëfficiënten
te verkrijgen.
Voor de bepaling van de discriminerende validiteit namen we
twee condities in de variabelenreeks op, die ons belangrijk
voorkwamen. Hun bijdrage aan de totale variantie van de scores
op de Sociale Interpretatie Test laat zich raden.
Onze test bestaat uit een aantal vragen, die beantwoord moeten worden. De proefpersoon geeft zijn waarneaingen en interpretaties in woorden weer en zijn score wordt gebaseerd op hetgeen hij letterlijk zegt. Het is daarom niet te voorkomen, dat
verbale factoren zijn prestatie beïnvloeden. Om deze invloed
te controleren hebben we danook twee verbale tests ingeschakeld ; "woordenschat" en "algemeen inzicht" uit de W.A.I.S.
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De literatuur geeft aan, dat het verouderingsproces de vocabulairscores het langst intact laat (Bilash en Zubek, I960; Birren
en Morrison, 1961 ; Fox en Birren, 1950; Kamin, 1957; Riegel,
1959)> maar tevens, dat ook de woordenschat op oudere leeftijd
aan een duidelijk verval onderhevig is (Berkowitz en Green,
196З; Verhage, I964). Het kan dus blijken, dat juist hij oudere
mensen de verhaliteit een belangrijke storende variabele wordt,
die onze test als sociale intelligentie test voor deze leef
tijdsgroep ongeschikt maakt. Dit temeer, waar, hetgeen men aan
zag voor een sociaal concept, door verschillende validatie on
derzoekingen ook bij jongere proefpersonen is herleid tot een
verbale intelligentiefactor, vergelijk onze notities dienaan
gaande in hoofdstuk II.
Maar ook verval in de visuele waarneming kan de test als
meetinstrument van sociale intelligentie ongeschikt maken. Voor
zover ons bekend is, wordt de uitspraak van Anastasi (195Θ):
"among the largest age decrements are those found in tasks
calling for visual perception" (p. 246) telkens weer bevestigd
in de literatuur. De beide platen van onze test vergen wellicht
te veel van de perceptuele conditie van de patiënten. We hopen
deze interferentie te kunnen controleren aan de hand van twee
visuele "sluitingstests": "figuurontdekken" uit de G.I.T. en
Hooper's "visual organization test" (1957)·
Voor de bepaling van de convergerende validiteit gebruikten
we plaat A en В van de Sociale Interpretatie Test, alsmede een
gedragsbeoordeling van de patiënten door het hoofd van de verpleging. Volgens de directie van "Regina Pacis" kent deze de
proefpersonen het meest van nabij door een dagelijkse omgang
met hen en is zij bijgevolg de aangewezen persoon om voor ieder
van hen een aantal schaaltjes in te vullen, die we maakten om
sociaal intelligent gedrag te markeren. Het betreft de volgende
zes vijf-punten-schaaltjes, oplopend van "zeker niet van toepassing" tot "zeker wel van toepassing".
a. Stel, dat er een verjaardag of Jubileum van de directeur
zou worden voorbereid met medewerking van de verpleegden;
Θ2

zou .... dan een aardige bijdrage kunnen leveren ?
b. Heeft .... nog belangstelling voor gebeurtenissen, die
zich buiten de muren van het tehuis afspelen, bijvoorbeeld
voor gebeurtenissen van alledag zoals die in kranten en op
de televisie worden besproken ?
o. Is .... geestelijk nog zelfstandig, flink en ondernemend
in het praktische leven van alledag ?
d. Reageert ... . aangepast en reëel op een onverwachte
prettige of onprettige gebeurtenis of bericht ?
e. Kan .... een verhaal over iets, wat hij (zij) onlangs
beleefd heeft, helder en samenhangend vertellen ?
f. Als een andere bewoner van het tehuis .... op een goedmoedige manier voor de gek zou willen houden, zou hij
(zij) zich dan laten beetnemen ?
Evenals in vorig experiment blijken de schaaltjes hier onderling sterk samen te hangen: de intercorrelaties variëren
van r = .55 tot r - .80.
VII.5 Onderzoek II ; Interpretatie van de berekeningen
We rangschikken de variabelen met de bijpassende gegevens
betreffende de geobserveerde variatiebreedte, het gemiddelde
en de spreiding in tabel 5 en geven vervolgens de onderlinge
correlaties weer in tabel 6.
Tabel 5 : Onderzoek II : Variatiebreedte, gemiddelde, spreiding
Variabelen
1. Leeftijd
2. Algemeen inzicht

variatie
breedte

gem.

61 tot θθ

74,5

6,63

4 tot 27

14,8

4,48

11 tot 48

sigma

25,3

8,99

4· Figuurontdekken

2 tot 13

5,9

2,71

5· Hooper V.O.T.

5 tot 2Θ

13,4

5,23

3. Woordenschat

6. Soc.Int.Test A

5 tot 1Θ

9,8

2,91

7. Soc.Int.Test В

2 tot 16

7,4

2,98

θ. Gedragsobservaties

θ tot 30

18,8

6,49
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Tabel б ; Onderzoek II : CorrelatiematriJB

2

-.54

5

-.51

.78

4

-.09

.06

.15

5
6

-.22

.40

.50

.77

-.00

.52

.50

.52

-.17
-.10

.49

• 58 .48

.40

.14

7
8

.16

• 45
.50 .60
.21

.55

.55

De variabelen 2 tot en met 8 intercorreleren onbeduidend of
positief, terwijl hun samenhang met de leeftijd onbetekenend of
negatief blijkt te zijn. Deze verdeling in de plus- en mintekens
van de correlatiecoëfficiënten komt overeen met de bevindingen
in de literatuur (Guilford, 1964; Verhage, 1964j Wechsler, 1944)·
In strijd met de verwachting echter stellen we een geringe negatieve correlatie vast tussen "figuurontdekken" en "leeftijd".
Van deze sluitingstest is toch bekend, dat ze uitgesproken gevoelig is voor de factor leeftijd (Verhage, I.e., p. 49 e.V.).
We hebben ons materiaal dan ook op dit punt nader geïnspecteerd
en bemerkten, dat twee proefpersonen van respectievelijk 61 en
67 jaar hoofdzakelijk verantwoordelijk zijn voor de "gedrukte"
correlatie : beiden scoorden zeer zwak op deze variabele
-slechts twee figuren wisten zij ieder juist te duiden. Naar
alle waarschijnlijkheid hebben we te doen met een minder gelukkige samenstelling van onze proefgroep, die wellicht bij een
groter aantal deelnemers minder zou zijn opgevallen. We geloven
trouwens niet, dat onze resultaten ook in dat geval volledig
met die van Verhage zouden overeenstemmen. Het is immers niet
alleen de leeftijd van de betrokkenen, die tot opname in een
verpleegtehuis aanleiding is. Zo heeft bij de twee genoemde
proefpersonen vooral een neurologische indicatie vooropgestaan.
Het ziet er overigens niet naar uit, dat deze twee proefpersonen ook andere-zins een opmerkelijke invloed hebben gehad op de
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всoreverdeling : hun scores op de beide platen van de Sociale
Interpretatie Test liggen iets Ъо еп het proefgroep-gemiddelde;
hun scores op de resterende variabelen vallen iets lager uit dan
de geobserveerde gemiddelden

-in beide richtingen zijn de af

wijkingen minder dan één sigma.
In de correlatietabel is duidelijk te lezen,dat niet-bedoelde
variantie zowel van de verbale als van de visueel-perceptieve
dimensie meer bijdraagt tot de totale variantie van plaat В dan
tot die van plaat A. Plaat В is kennelijk moeilijker onder woor
den te brengen en stelt meer eisen aan het waarnemingsvermogen
van de oudere respondent, is minder factorieel valide dan plaat
A. Dit gegeven achten we niet onverklaarbaar : plaat В is qua
enscenering inderdaad minder overzichtelijk, de hoofdfiguren
zijn ruimtelijk meer verspreid, het centrale thema is niet zo
als bij plaat A in één woord te vangen.
De gelijkwaardigheid van beide platen is aan de lage kant :
r = .60. We beschikken over gunstiger test-paralleltest-betrouwbaarheidscoëfficiënten. Uit onze steekproef van experiment I
bijvoorbeeld namen we at random dertig proefpersonen, die we
naast plaat A ook plaat В lieten interpreteren. Hun scores op
de beide platen varieerden respectievelijk van 3 tot 23 en van
5 tot 17 bij gemiddelden van 11,7 en 10,1 en sigma's van 4,71
en 3»36. De rangcorrelatie van Spearman bedroeg : rho = .83
(Pearson r •= .82). Een andere aanwijzing betreffende de testparalleltest-betrouwbaarheid geeft ons een onderzoek door vier
psychologiestudenten van de universiteit van Glasgow. Bij 66
Schotse kinderen van elf en twaalf jaar blijkt de correlatie
tussen beide platen : r = .70, met een geobserveerde variatie
breedte, gemiddelde en standaarddeviatie bij plaat A van res
pectievelijk : 5 tot 17; 10,2; 2,67 en bij plaat В van :
4 tot 17; 8,6; 2,66 (op dit in Schotland uitgevoerde onderzoek
komen we zodadelijk nog even terug). Het is mogelijk, dat de
betrekkelijk geringe gelijkwaardigheid van de platen in dit
experiment bij oude mensen te wijten is aan onze scoringsformule,
die, zoals gezegd, niet op een bejaardengroep is afgestemd. Eet
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kan echter ook zijn

-gegeven de gebrekkige interne coneistentie

van de protocollen der oude mensen is dit zelfs heel aannemelijkdat onze bevinding een overweging van Foulds en Raven (1948)
illustreert, dat in een onderzoek bij oudere mensen "a distinct
ion must be made between the results of unreliable tests and the
test results of unreliable people" (p. 137)·
Ook nu weer lieten we het aantal factoren vaststellen met be
hulp van de vijf, in vorig onderzoek vermelde factoranalytische
methodieken. De verschillende beslissingsprocedures blijken
wederom een onderscheiden aantal factoren op te geven, respec
tievelijk 3, 5» 7, 4 en 5« Bij gebrek aan een eensluidende uit
slag kiezen we opnieuw voor de oplossing met het minste aantal
factoren : de hoofdassenanalyse met 1.0 op de diagonaal en de
toets van Kaiser.
Tabel 7 bevat de factorladingen na varimax-rotatie. Ter ver
gelijking vermelden we tussen haakjes de ladingen waarbij ge
werkt is met de gekwadrateerde multiple correlaties op de dia
gonaal .
Tabel 7: Onderzoek II ι Pactormatrijs
Variabelen
1. Leeftijd
2. Algemeen inzicht
3. Woordenschat
4. Figuurontdekken
5. Hooper V.O.T.
6. Soc. Int. Test A
7. Soc. Int. Test В
θ. Gedragsobservaties

I

II

III

-.17 : - . ι ι ) .28(- .02)
.02 ; .02) .47( .41)
.08 ' .07) .35( .29)
.81)
.00) .94 : .86) .10( • 19)
.86 ; .80) .20( .24)
-27)
.36 : .27) .74( .64)
.09)
.зб)
.47 : .39) .59( .61)
.ID .01 : .об) .72( .53)

-.74 [-.40)
.80)
.79

.80
-.02 '

.25 ;
.04 :
• 37 :
.10 :

De profileringen van de ladingen zijn markant en leveren bij
de interpretatie der factoren geen moeilijkheden op. Overeen
komstig onze opzet vinden we een verbale (factor l) en een vi86

suele (factor II) dimensie terug, die we, gelet op het type test
waarin de variantie van beide factoren geconcentreerd ligt, nader kunnen duiden als "woord kennis" en "visuele sluiting". We
mogen op grond van de marginale lading van de Sociale Interpretatie Test op deze factoren concluderen, dat we onze test niet
in termen van beide traditionele dimensies kunnen duiden, dat de
test ook in deze steekproef van oude patiënten primair een onderscheiden conditie peilt. Over de aard van deze conditie informeert ons factor III waarop juist die variabelen een lading
hebben, waarvan we convergentie onderstelden op grond van hun
gemeenschappelijk appèl op de sociale intelligentie der onderzochte personen. In dit verband wijzen we ook op het "gedrag"
van "algemeen inzicht", welke variabele op factor III alsmede
op factor I is terug te vinden. De resultaten van dit experiment komen in grote lijnen overeen met die van de analyse in
vorig hoofdstuk : beide onderzoekingen steunen de hypothese,
dat de Sociale Interpretatie Test, zo niet geheel exclusief,
dan toch met een redelijk discriminatieve index prestaties
vraagt van het sociale intelligentie type.

We spraken zojuist terloops over een onderzoek met de Sociale Interpretatie Test in Schotland. Het is hier niet de juiste
plaats om uitvoerig op dit onderzoek in te gaan : het betreft
immers geen nieuwe constructvalidatie-poging, de opzet was primair om na te gaan of de concrete verschijningsvorm van de test
ook bij kinderen in het buitenland zou blijken aan te slaan.
Het is immers niet onmogelijk, dat de tafereeltjes op de platen
al te uitdrukkelijk en exclusief verwijzen naar een typisch
Nederlands straatbeeld. Wel van belang in het bestek van deze
studie is de bevinding, dat er geen significante correlatie
—

rho « .11; N " 66 —

is gevonden tussen de scores op de So-

ciale Interpretatie Test enerzijds en de scores op een verbale
intelligentie test (de junior test of verbal reasoning —

een

test van het type verbale analogieën en overeenkomsten uit de
Wechsler) anderzijds. Ook hier blijkt dus een verbale intelli-
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gentie dimenaie niet relevant als verklaringsbron van de variantie van de scores op de Sociale Interpretatie Test (Jones, 1971»
Neilson, I97I; Shroff, 1971; Smith, 1971).
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TUI

EEN TWEEDE ONDERZOEK BIJ KINDEHEN

VIII.1 Uitbreiding van het aantal experimentele variabelen
De uitslagen van de experimenten, die we in de twee voorgaande hoofdstukken beschreven, achten we hoopgevend : de bevindingen
stroken immers met onze hypotheses omtrent de convergerende alsmede discriminerende validiteit van de Sociale Interpretatie
Test. Condities, die we op grond van ons idee als strijdig met
het begrip sociale intelligentie beschouwen, blijken zich factorieel af te zonderen van een aantal variabelen waarin ons
concept is geoperationaliseerd. We stellen evenwel tegelijkertijd vast, dat er nog een hele portie variantie van onze experimentele variabelen onverklaard blijft. Het gevaar van een
voorbarige conclusie is dan ook niet denkbeeldig. Het heeft
alle zin om onze betekenis-analyse voort te zetten.
In dit hoofdstuk brengen we verslag uit van een derde onderzoek waarin we de reeds verkregen resultaten op hun waarde en
stabiliteit willen toetsen. We hebben daartoe het aantal experimentele variabelen, het aantal referentietests alsook het
aantal analysetechnieken uitgebreid, terwijl de vraagstelling
onveranderd blijft : is de Sociale Interpretatie Test primair
een sociale intelligentietest ?
We gewaagden in hoofdstuk ? van ons voornemen om een aantal
prenten als experimentele variabelen te gaan gebruiken in een
onderzoek inzake sociale intelligentie. De Sociale Interpretatie Test en de opsteltaak lichtten we reeds toe. (We hebben
overigens gepoogd de opstel-prent meer transparant te maken :
naast de juwelier en de "klant" staat er een geheimzinnig
vrouwtje in de winkel, die van een afstand het gesprek rond
de toonbank volgt; een jongen kijkt door de etalageruit naar
binnen, eveneens in de richting van de toonbank; voor de winkel
staat een auto met chauffeur geparkeerd. Daarnaast hebben we
aan de vier scoringscategorieën een vijfde toegevoegd : de
(dys)harmonische opbouw van het verhaal in aanloop, intrige en
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afloop). Twee andere variabelen, een suggestibiliteitstest en
een proef waarin twee platen onderling moeten worden vergeleken,
behoeven op deze plaats een introduktie. Ook bij het ontwerpen
van deze nieuwe prenten-tests hebben de volgende overwegingen
vooropgestaan : de platen moeten een alledaags tafereeltje thuis
of op straat te zien geven waarbij mensen betrokken zijn; de afbeeldingen moeten een vertrouwd, levensecht en transparant karakter hebben; de proefpersoon moet in zijn antwoorden eerder op
taxeren dan op redeneren aangewezen zijn; hij moet zijn oplossingen zelf ontdekken, verwoorden en niet kiezen uit een aantal
alternatieven, die een ander hem aanreikt.

De suggestibiliteits-test.We beschouwen iemand als sociaal
intelligent, die er in de dagelijkse praxis blijk van geeft de
mensen in hun betrokkenheid tot de hen omringende alledaagse
werkelijkheid te verstaan. Het prototype van de persoon, die
hierin te kort schiet, is iemand, die zich keer op keer laat
beetnemen, die bedoelingen van een ander onnozel miskent. Gaan
we althans na wat de volksmond over sociale intelligentie zegt,
dan valt op, dat veruit het merendeel der spreuken en zegswijzen op dit gebied de lichtgelovigheid van mensen tot onderwerp
heeft. Sociaal intelligente mensen zijn uitgerust met een helder beeld van wat in een sociale situatie wel of niet haalbaar
en waarschijnlijk is, van wat al of niet verwerkelijkt kan worden. Het lijkt dan ook passend in een test voor sociale intelligentie een proef op te nemen waarin vatbaarheid voor suggestie
werkzaam is.
De plaat van onze suggestie-proef schildert een winters landschap : een besneeuwd park-veld met een rij kale bomen en een
bevroren slootje. Een groep jongens gooit sneeuwballen naar een
oude man, die met een handtasje gebogen door de sneeuw strompelt.
Deze man kan niet goed meer uit de voeten en weet zich niet te
verweren: hij bukt en trekt zijn hoofd in de kraag om de sneeuwballen te ontwijken. De gooiende jongens hebben vrolijke, frisse wintergezichten; het gooien is duidelijk niet vals of gemeen
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bedoeld, maar een kwajongens-spel. Op de achtergrond staan drie
jongens met verontwaardigde gezichten en een kordate houding,
één met gebalde vuist; ze willen er een eind aan maken, de oude
men beschermen. Er komt een keurig geklede man toelopen, zonder
zich te haasten, met een gezicht waarop te lezen staat, dat ook
hij van plan is in te grijpen.
Be proefpersoon moet een aantal vragen over dit uitgebeelde
tafereeltje beantwoorden. Wij hebben opzettelijk enkele misleidende vragen ingevoegd, zoals : Waarom huilt die jongen op de
grond ? —

terwijl er helemaal geen jongen op de grond zit te

huilen; wel knielt er een om een nieuwe sneeuwbal te maken. Waarom gooit de oude man een sneeuwbal terug ? —

terwijl hij hele-

maal geen sneeuwbal terug gooit, hiertoe met zijn kromme en
stijve houding niet eens bij machte lijkt. Waarom rent die
meneer met het keurige pak er zo hard naar toe ? —

terwijl hij

helemaal niet rent, juist heel rustig en bedaard komt toelopen
en daardoor heel overtuigend zijn overwicht uitdrukt. Tussen
deze vragen door stellen we ook "neutrale" vragen, zoals :
Waarom gooien die jongens met sneeuwballen ? ; Waarom zijn die
drie jongens, die eraan komen lopen, zo boos ? Deze neutrale
vragen dienen ertoe bij de respondent het opkomen van wantrouwen
tegen te gaan ; we hopen met behulp van deze vragen te voorkomen,
dat de valstrikken te zeer in het oog lopen.
Het bleek niet eenvoudig te zijn om een geschikte manier van
vragen-stellen te vinden. We besloten in ieder geval tot schriftelijke afname. De aard van de opdracht is te precair voor een
mondelinge methode : de invloed van de persoon van de onderzoeker achten we juist bij deze suggestibiliteitstest niet goed
voorspelbaar. We kozen aanvankelijk voor de open-vraag-vorm en
maakten een formulier van dertien vragen van het type, zoals in
bovenstaande voorbeelden is weergegeven : vijf neutrale en acht
misleidende vragen. Bij wijze van voorexperiment namen we de
suggestibiliteitstest af in een zesde klas lagere school bij
twee groepen van 15 jongens en meisjes. Ieder kind zat aan een
aparte lessenaar en kreeg na een korte instruktie onze test-
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plaat en het vragenformulier. De plaat werd niet weggenomen voor
alle vragen beantwoord waren. De uitslag was teleurstellend : de
test bleek nauwelijks te differentiëren. Van de dertig kinderen
waren er slechts twee, die tenminste 3 van de 8 misleidende vragen goed hadden beantwoord en de misleidende suggestie als zodanig hadden onderkend ! Zeven kinderen behaalden geen enkel punt,
zestien kinderen scoorden één punt en vijf kinderen scoorden
twee punten. Kennelijk gaat er van de onderzoekssituatie —

een

functionaris in het klaslokaal met een officiële, gewichtig
lijkende opdracht —

zo'n pressie uit, dat de kinderen niet aan

hun twijfels durven toe te geven. We denken in dit verband aan
de "brave proefpersonen" (Groffen, 1969) van Milgram (I963)» die
zo'n grote onderdanigheid van proefpersonen aan een wetenschappelijk onderzoek vaststelde, dat ze louter en alleen op gezag
van het experiment bereid bleken aan andere proefpersonen zware
elektrische schokken toe te brengen.
We hebben daarna de meer-keuze-vorm geprobeerd en gaven aan
tien jongens van een andere zesdeklas vier antwoord-altematieven
bij iedere vraag, waartussen het goede antwoord te vinden was.
In dit geval was er van geen enkele variantie sprake : alle suggestie-vragen werden unaniem goed beantwoord. De proefpersonen
werden kennelijk te nadrukkelijk op de falsificerende suggestie
gewezen : eenmaal genoteerd is het goede antwoord evident.
We besloten daarom tot een tussenvorm en lieten elke vraag
volgen door vier antwoordmogelijkheden, de eerste drie ingevuld
en het laatste opengelaten. Is één van de ingevulde antwoorden
goed, dan moet de proefpersoon dit antwoord aankruisen; is géén
der beschreven antwoorden goed, dan moet hij het antwoord zelf
op de daartoe opengehouden plaats opschrijven. Zo luiden de
eerste twee items van de test :
1. Waarom gooien die jongens met sneeuwballen ?
- om te kijken wie het verst kan gooien
- omdat ze ruzie

hebben met die andere jongens

- omdat ze het leuk vinden om die oude man te plagen
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2. Waarom huilt die jongen op de grond ?
- hij heeft zo'n koude handen
- hij werd op de grond geduwd
- hij is uitgegleden

Voor de volledige weergave van de vragenlijst zij verwezen
naar appendix 1. Er wordt in de instruktie op gewezen, dat iedere vraag slechts één antwoord mag hebben.
In deze vorm blijkt de test wel goed te differentiëren en
kunnen we hem opnemen in onze experimentele variabelenreeks· De
scoring is eenvoudig : ieder goed antwoord wordt met één punt
gehonoreerd. Evenals bij de Sociale Interpretatie Test hebben
we hetgeen als goed moet worden beoordeeld in een zo uitvoerig
mogelijke antwoordenlijst aangegeven.
Het is, gelet op bovengenoemde resultaten, heel wel mogelijk,
dat we de variantie op deze test niet zozeer in termen van sociale intelligentie dan wel in termen van zoiets als gezagsgevoeligheid moeten uitleggen. Wij zijn er ons van bewust, dat
de suggestie vanuit de ambiance van de testsituatie wordt opgevoerd. Men zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, dat het juist voor
de sociale intelligentie van het kind pleit, wanneer hij er
van uit gaat, dat een "officiële funktionaris" hem niet zal
beetnemen. We nemen de test evenwel in onze experimentele reeks
op, omdat we de winst groter achten dan het verlies. Door de
open antwoordmogelijkheid, die het kind geboden wordt, nemen we
immers een belangrijk stuk van de pressie weg, die de onderzoeker op hem uitoefent.
De vergelijkingstest. Deze proef heeft qua opdracht veel gemeen met de Sociale Interpretatie Test. Ook hier moet de proefpersoon aan de hand van een aantal vragen een tafereeltje van
alledag interpreteren. Het gaat er bij deze nieuwe test echter
vooral om te onderkennen, dat eenzelfde voorval door verschillende mensen verschillend wordt opgevat. De proefpersoon moet
zich inleven in een gebeurtenis, die op twee onderscheiden ma-
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nieren in beeld is gebracht; beide voorstellingen hebben hun eigen context en geven een verschillend beloop aan van een gelijk
uitgangsgegeven.
De test bestaat uit twee kleuren-prenten, die beide een huiskamer laten zien. Boor het raam heen ziet men uit op een rij
huizen aan de overkant van de straat. Bij de overbuurman is een
ruit ingegooid; deze komt zich beklagen bij het gezin van de
schuldige. De buurman staat in de deuropening en treft de hele
familie thuis aan : de kwajongen zelf, vader, moeder en grootvader. De ruimtelijke opstelling van de personen op de twee platen is nagenoeg hetzelfde; ook de in het oog springende, centrale positie van de breuk in de ruit van de overbuurman is identiek. Toch zijn het veeleer de verschillen,die opvallen.
Het ene plaatje schildert een antiek interieur. Het vertrek
is stijf en ordelijk. Vloerkleed, meubels en gordijnen hebben
zware, gedempte kleuren. De oudere zijn al wat grijzend en op
jaren. M e t s verraadt, dat er inwonende kinderen zijn. Het
huis ligt aan een saaie, ouderwetse straat. De buurman staat er
welwillend bij met een glimlach, ietwat serviel; hij maakt een
gebaar van : als u betaalt, is alles vergeven en vergeten. De
vader haalt geld uit zijn portefeuille met een ernstig en bezorgd gezicht. De jongen kijkt benepen en angstig toe, zit achter de rug van zijn moeder. Uit zijn houding blijkt, dat hij
bij haar bescherming zoekt. Moeder kijkt streng, zij heeft niettemin iets vergoelijkende. Grootvader zit met een pijpje vanuit
de hoek de zaak rustig te bekijken.
Van het tweede plaatje gaat een totaal andersoortige sfeer
uit. Het interieur is modem en luchtig, de kleuren zijn fel
en fris. In de kamer is het wat rommelig, een kast staat half
open, moeder is aan een borduurwerkje bezig, een knot wol ligt
op de grond. Sr slingert ook speelgoed van de jongen over de
vloer : een vliegtuigje, een prentenboek en de bewuste voetbal.
De ouders zijn nog jong en maken een sportieve indruk. Het raam
kijkt uit op een open buitenwijk. De buurman is een bullebak om
te zien; hij staat in hemdsmouwen, zo van het tuinieren wegge-
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lopen, met opgeheven armen te oreren. Vader maakt een sussend ge
baar, hij vril het redelijk uitpraten. De jongen kijkt met een
schalks gezicht naar de buurman, houdt wat uitdagend en spottend
zijn handen in de zij; hij voelt zich kennelijk veilig en denkt :
wat kan mij het schelen. Moeder lacht stiekem, ook zij vindt
buurmans opwinding wat overdreven. De grootvader zit wat terzij
de in een stoel en kijkt afkeurend, het is niet duidelijk naar
wie.
Beide prenten worden naast elkaar voor de proefpersoon gelegd
en de onderzoeker stelt de volgende vragen :
1. Op alle twee de plaatjes is hetzelfde gebeurd. Vat is er
gebeurd ?
Na de al of niet juiste beantwoording luidt de instruktie:
"Je ziet hier twee verschillende kamers en twee verschil
lende families. Hier heeft Jan een bal door de ruit ge
gooid en daar Piet. Nu komt bij allebei de buurman binnen
bij wie de ruit is ingegooid".
2. Wat denkt en voelt Jan erbij ?
J. Wat denkt en voelt Piet erbij ?
4. Wat denkt de vader van Jan bij zichzelf, hoe vat hij het
op ?
5. En de vader van Piet ?
6. En de buurman van Jan ?
7. En de buurman van Piet ?
θ. En de moeder van Jan ?
9. En de moeder van Piet ?
10. Als de buurman weg is, hoe loopt het dan voor Jan af ?....
Waarom ?
11. En hoe zou het dan bij Piet gaan ?

Waarom ?

12. Hoe zouden ze bij Jan een verjaardag vieren en hoe
bij Piet ?
Deze vragen worden letterlijk en één voor één gesteld, de
antwoorden letterlijk en één voor één geprotocolleerd.
Elk goed antwoord wordt met één punt gehonoreerd. Ook bij
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deze test hebben we een antwoordenlijst samengeeteld om de scoring zo objectief en betrouwbaar mogelijk te maken. Voor een
goed antwoord op vraag 1 is vereist, dat de proefpersoon twee
elementen noemt : a) er is een ruit ingegooid; b) buurman komt
binnen omdat hij de jongen verdenkt. Bij de volgende vragen wordt,
kort gezegd, een antwoord als goed beoordeeld, wanneer een adequaat contrast in de opvatting van de beide jongens, de beide
vaders, de beide buurmannen, de beide moeders wordt vastgesteld:
bij Jan de bedrukte, beteuterde, gegeneerde houding, bij Piet
het lakonieke, relativerende, kwajongensachtige gedrag. Om ongewenste woordkennis-interferentie tegen te gaan, letten we er
bij de scoring van de test niet op of het kind zich van al dan
niet kernachtige formuleringen bedient.
VIII.2 Uitbreiding van het aantal referentie variabelen
Aan de voorwaarde van discriminerende validiteit hebben de
meeste ontwerpen van de in hoofdstuk II beschreven sociale intelligentie tests niet voldaan. De nieuw geconstrueerde variabelen bleken immers substantieel te correleren met opdrachten
uit een algemeen-theoretische intelligentie-reeks. Het zou te
ver reiken uit een dergelijke covariantie de conclusie af te
leiden, dat er daarom in werkelijkheid geen verschil bestaat
tussen sociale en algemeen-theoretische vaardigheid, in welk
geval de testontwerper zijn uitgangspunt een fictie ziet worden.
Het uitgangspunt achten we niet discutabel : de werkelijkheid
van alledag gebiedt eenvoudig het onderscheid tussen iemand,
die goed kan leren, en iemand, die een goede kijk op mensen
heeft, als realiteit aan te nemen. Het ligt dan ook meer voor
de hand om de gebrekkige validiteit aan de tests zelf te wijten:
de ontwerpen blijken het observationeel zo evidente verschil
niet daadwerkelijk te kunnen objectiveren, aldus ook Bierkens
(1966, p. I56). Dit verklaart, dat er ondanks zoveel tegenslag
steeds nieuwe pogingen worden ondernomen om alsnog tot een test
voor sociale intelligentie te komen : juist de klaarblijkelijkheid van het uitgangspunt blijft hiertoe motiveren.
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De discriminerende validiteit is in het verleden vaak een
breekpunt gebleken; wij willen onze tests in dit opzicht nog
eens nadrukkelijk controleren in het navolgende experiment.
Naast de in beide voorafgaande onderzoekingen gerepresenteerde
anker-variabelen nemen we ook andere referentietests op, waarvan we ongewenste interfererende variantie vrezen. Beze vrees
geldt wellicht het minst als keuzemotief voor opname van twee
ruimtelijke oriëntatie tests : "draaien" uit de I.S.I. en
"space" uit Thurstone's Primary Mental Abilities serie voor
elf- tot zeventienjarigen. Het is mogelijk, dat we gemeenschappelijke variantie met onze sociale intelligentie variabelen
vinden op grond van de figuratieve verschijningsvorm, die genoemde ruimte tests met onze platen gemeen hebben. In de literatuur worden platentests wel op een ruimtefactor teruggevonden
(onder andere in het onderzoek van Jones, 1949)· French (i 96?)
omschrijft "spatial

orientation" als : "the ability to perceive

spatial patterns or to maintain orientation with respect to
objects in space". Platen zijn op te vatten als visuele stimulus patronen, waarin de elementen een bepaalde ruimtelijke positie ten opzichte van elkaar innemen, waarvan herkennen en
vasthouden een apriori voor interpretatie is. We achten deze
rechtvaardiging toch betrekkelijk gezocht en baseren het opnemen van de ruimtefactor op een andere, meer eenvoudige beweegreden. De ruimtefactor is samen met de verbale factor van oudsher de belangrijkste parameter van intelligentietests en als
zodanig een interessante traditionele referentie.
In de twee voorafgaande onderzoekingen hebben een algemene,
verbaal-educatieve dimensie, woordkennis en visuele sluiting
elk als referentie-factor gefungeerd. Mede om de continuïteit
te waarborgen en de mogelijkheid tot vergelijking van de uitslagen te garanderen, plaatsen we al deze operatoren opnieuw.
Dit betreft de volgende variabelen uit Vijftigschild's differentiatietest : woordenschat; algemeen inzicht; spreekwoorden;
analogieën, cijferen en algebra. Voordkennis wordt deze keer
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tevens gerepresenteerd in "synoniemen" uit de I.S.I. Voor

івті-

ele sluiting nemen we de test "figuurontdekken" uit de G.I.T.,
alsmede een serie "Gestalt completion tests", die deels plaatjes
uit French' "Kit of reference tests" omvat en deels tekeningen
naar ontwerp van de Wit (een niet gepubliceerde reeks voor ex
perimenteel gebruik).
We willen voorts het eerder gemaakte onderscheid tussen taxe
ren en redeneren experimenteel controleren. Het komt ons immers
voor, dat deze distinctie correspondeert met de onderscheiden
kwaliteit van de kenprocessen op "behavioral level" enerzijds
en die op "conceptual level" anderzijds. Op "behavioral level"
-het niveau waarop de sociale intelligentie werkzaam ia-

ont

wikkelt zich geen streng redeneerprogram, worden geen premissen
gesteld, die na reflektie tot een logisch onafwendbare conclu
sie voeren. Het IIcommon-sense"-denken is hoofdzakelijk prereflektief : in de praxis van alledag, in de interpretatie van
een concrete, sociale situatie vertrouwt men erop, dat de waar
genomen feitelijkheid is zoals men haar ziet. Bit vertrouwen
wordt gevoed vanuit een subjectief gevoel van klaarblijkelijk
heid, vanuit de eigen, concrete ervaring. Daarentegen is het
denkverloop op "conceptual level" wel strak gereglementeerd.
Als representant van het expliciete, trapsgewijze redeneren
kiezen we het syllogisme. Juist het syllogisme doet bij uit
stek een beroep op het vermogen om van gestelde premissen naar
noodzakelijke conclusies te redeneren,

op de vaardigheid om

van formeel-logische denkregels gebruik te maken bij het op
lossen van problemen. Nu tekent van Meel (i960, p. 59-60) te
recht aan, dat een goede oplossing bij syllogismen in meer-keuzeantwoord-vorm, waarbij de juiste conclusie tevens empirisch
waar is, zowel door logisch deduktief redeneren als door commonsense-denken kan worden bereikt. Vooral voor jongere kinderen
zou het kenmerkend zijn, dat beide soorten van denken vrij on
kritisch dooreenlopen. Het is in de literatuur dan ook gebrui
kelijk (vgl. French, 1963j Jtoteum, 1951} van Meel, I.e.) om
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naast syllogismen met empirisch ware premissen tevens syllogismen
met empirisch absurde premissen op te nemen. In deze laatste vorm
is de proefpersoon voor zijn goede oplossing immers wel uitsluitend op streng logisch denken aangewezen. Ook wij kiezen voor
beide modaliteiten, nemen de items van van Meel over, vullen
diens reeksen met nog wat eigen voorbeelden aan om variantie te
bevorderen. Een voorbeeld van de eerste modaliteit - de juiste
conclusie is tevens empirisch waar - is onder meer :
Ben roos is een bloem
Alle bloemen zijn mooi
Wat volgt hieruit :

- Een roos is rood
- Sommige rozen zijn mooi
- Alle rozen zijn mooi
- Alle bloemen ruiken lekker

Een item uit de tweede reeks - de juiste conclusie is tevens
empirisch absurd - is voorts :
Alle autobussen hebben wielen
Alle wielen zijn vierkant
Wat volgt hieruit :

- Alle autobussen hebben vierkante wielen
- Alle autobussen hebben ronde wielen

Voor de volledige series zij verwezen naar appendix 2.
Tests, die gesteld zijn in de meer-keuze-antwoordvorm, lijken
ons minder geschikt voor de objectivering van sociale intelligentie. Bij het ontwerpen van onze experimentele variabelen hebben wij dan ook heel bewust voor de open-vraag gekozen. Nu is
het mogelijk, dat proefpersonen met een radde tong tengevolge
daarvan onbedoeld in de kaart wordt gespeeld, dat mensen met
"oral-fluency" en "facility in writing" (Rogers, 1953) bij het
beantwoorden van onze tests in het voordeel zijn. Alhoewel we
niet de hoeveelheid verbale produktie scoren - bij de Sociale
Interpretatie Test waarderen we gezochte, armoedige interpretaties zelfs negatief - kunnen we ons toch voorstellen, dat
vlotheid in het opsommen van woorden, in het opperen van ideeën
een goede prestatie op onze tests bevordert. Vooral ten aanzien
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van het opstel vragen we ons af, of we de scores niet veeleer in
termen van "verbal fluency" dan in termen van sociale intelligentie moeten interpreteren. Bovendien kan het zijn, dat mensen met
een spraakwaterval ipso facto de indruk wekken sociaal intelligent te zijn. Vaar we ook in dit onderzoek observatiegegevens
- gedragsobservaties van de onderwijzer, alsmede van de psycholoog, vergelijk onderzoek I - invoegen, is het belangrijk met
een eventuele ongewenste interferentie van fluency rekening te
houden. We nemen daarom een tweetal fluency factoren in onze
variabelen-reeks op : "word-fluency" en "ideational fluency".
Beide dimensies worden in de literatuur onderscheiden gedefinieerd. "Word-fluency" is dan het vermogen om losse woorden, die
aan enige bescheiden strukturele eisen moeten voldoen, vlug te
produceren. We hanteren de gebruikelijke tests om deze factor
te representeren : de proefpersoon krijgt een minuut tijd waarin
hij zoveel mogelijk woorden moet noemen, die beginnen met de
letter "p"; daarna wederom een minuut voor woorden, die eindigen
op de letter "k". We nemen deze tests mondeling af en instrueren de proefpersoon, dat alle Nederlandse woorden goed zijn
behalve eigennamen en werkwoordsvervoegingen. "Ideational
fluency" betreft het vermogen om naar aanleiding van een gegeven situatie een veelheid ideeën te opperen waarbij op kwantiteit en niet op kwaliteit wordt gelet (Christensen en Guilford,
1965» Matin en Adkins, 1954)· We gebruiken hiervoor de open-endvragen van van Meel (i.e., p. 205) :
1. Stel je voor, dat het in Nederland altijd winter zou blijven. Dan zouden er natuurlijk allerlei veranderingen nodig
zijn. Probeer eens zoveel mogelijk van zulke veranderingen
te noemen.
2. Stel je voor, dat alle mensen in Nederland op een ochtend
wakker werden en ontdekten, dat ze niet meer konden spreken, dat ze geen stem meer hadden. Wat zou er dan allemaal veranderen ?
Deze test is schriftelijk. In de instruktie wordt benadrukt,
dat het erom gaat zoveel mogelijk gevolgen van de genoemde si-
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tuaties te noteren. Voor elke vraag worden drie minuten tijd gegeven. Be score wordt gebaseerd louter op het aantal en niet op
de diversiteit van consequenties.
Een sociale intelligentie test is een prestatietest, een meetprocedure, die een niveaubepaling mogelijk maakt. Dienovereenkomstig hebben we onze experimentele platen-tests geconstrueerd :
de beoordeling der prestaties geschiedt in termen van "goed" en
"fout" en niet, zoals bij gedragswijzetests, in beschrijvende
en typerende persoonlijkheidscategorieën. Ve nemen dit onderscheid tussen prestatietest en gedragswijzetest van Drenth (1966)
over; het heeft bewezen een dankbaar indelingsprincipe voor catalogisering van tests te zijn (vgl. onder meer de recente publikatie van de Zeeuw, 1971)· In de literatuur worden geregeld
belangrijke relaties tussen scores op beide types test geconstateerd. Hermans (196?) vindt negatieve correlaties van zijn Fschaal (negatieve faalangst) met scores op de W.A.I.S.; evenals
Cuppens (1967) toont hij aan, dat schoolvorderingen ten dele in
functie staan van de gedragsfactor prestatie-motivatie; White
(1968) stelt een duidelijke covariantie vast tussen extraversieintroversie en prestaties op divergerend-denken-tests.
Zo verdient het aanbeveling om gedragswijzetests te betrekken
in een onderzoek naar de betekenis van een potentiële sociale
intelligentie test. In het verleden is dit ook herhaaldelijk gebeurd. Kerr en Speroff (1954) vergelijken hun test met de scores
op de interesse-gebieden uit Kuder Preference Records; Cardall
(I942) geeft correlaties van zijn test met verschillende, ons
overigens onbekende aanpassings-indices; Cassel (1963) baseert
de scoring van zijn test op het criterium sociale aanpassing;
Gough (1965) valideert de test van Chapin onder meer door samenhangscoëfficiënten te berekenen met de dimensies uit de California Psychological Inventory en die uit de M.M.P.I.
Ook wij voegen ter controle aan de lijst van de tot nog toe
uitsluitend op het prestatie-type georiënteerde referentie-variabelen een persoonlijkheidsvragenlijst toe : de Children's

101

Personality Questionnaire (C.P.Q.) van Porter en Cattell (i960),
een test, die gemakkelijk in klassikaal verband kan worden af
genomen. Mogelijk duiden de scores op onze platen-tests vooral
op persoonlijkheidsfactoren, zijn onze tests slechts in schijn
prestatietests. We hanteren de vertaling van de C.P.Q., die ten
behoeve van experimenteel gebruik op de afdeling ontwikkelings
psychologie van de Nijmeegse universiteit gemaakt werd, en kie
zen vorm В (В1 en B2).
VIII.5 Onderzoek III ; Beschrijving van de proefgroep; korte
weergave van variabelen-reeks; tweeledige vraagstelling
Evenals bij onderzoek I bestaat onze proefgroep ook deze
keer uit leerlingen van een zesde klas lagere school. Op een
enkele zittenblijver na zijn alle proefpersonen 11 of 12 jaar
oud. Van het totale aantal van 102 kinderen zijn er 57 meisjes
en 45 jongens; ze zijn allen scholier in Deventer en omstreken.
Het onderzoek vond plaats in het voorjaar van 1970.
Voor de duidelijkheid maken we in onderstaande tabel een
lijst op van de besproken variabelen; we noteren daarachter de
geobserveerde variatiebreedte, het gemiddelde, de standaard
deviatie en de wijze waarop de test is afgenomen - schriftelijk
en klassikaal (s) dan wel mondeling en individueel (m).
Tabel 8; Onderzoek III : Variatiebreedte, gemiddelde, spreiding,
wijze van afname

'arlabelen

variatiebreedte

1. Syllogismen
2. Absurde syllogismen

0 tot

8

0 tot

8

3.
45.
6.
102

gem.

β igea

afη;

5,5
5,5

1,65

s

1,80

θ

Synoniemen

6 tot 20

13,0

2,68

8

Woordenschat

6 tot 19

12,1

2,59

θ

Analogieën

4 tot 21

13,0

3,83

S

Draaien

2 tot 21

13,9

4,26

θ

Tabel 8: Onderzoek III : Variatiebreedte, gemiddelde, epreiding,
wijze van afname

-vervolgvariatiebreedte

gem.

sigma

1 tot 18

11,4

4,67

в

2 tot 20

9,1

2,99

m

9. Woord-fluency 2
10. Ideational fluency 1

1 tot 17
1 tot 14

7,4

3,07

m

5,1

2,23

s

11. Ideational fluency 2

0 tot 12

s

3 tot 19
0 tot 20

3,9
10,1

1,83

12. Algemeen inzicht

3,31

s

9,4

3,58

s

Variabelen
7. Space
8. Woord-fluency 1

13. Spreekwoorden
14. Cijferen

2 tot 21

12,7

4,24

Б

1 tot 21

12,3

4,20

Б

11,5

1,92

S

12,0

2,66

Ξ

3,33

m

15. Algebra
16. Figuurontdekken

7 tot 16

17. Gestalt completion
18. Soc. Interpr. Test A

5 tot 17
3 tot 21

19. Opstel

5 tot 39
0 tot 25
0 tot 12

12,4
25,8

20. Onderwijzer
21. Suggest, teat

afname

23. Paycholoog

2 tot 15
1 tot 57

24- Cattell A
25- Cattell С

7,04

Б

12,5

5,91

η.v.t.

5,3

2,54

s

9,6

2,68

ш

19,0

8,35

η.ν.t.

3 tot 11
2 tot 10

5,2

1,49

s

5,4

1,32

s

26. Cattell D

1 tot

4,8

1,53

8

27- Cattell E
28. Cattell F

9
1 tot 10

6,4

1,58

S

2 tot 11

6,4

1,64

S

1 tot

9
1 tot 10

4,2

1,61

s

4,6

1,65

s

31. Cattell I

1 tot 10

4,8

1,54

s

32. Cattell J

2 tot 11

7,8

1,65

s

33. Cattell N

4 tot 11
1 tot 10

6,6

1,40

s

4,8

1,39

Б

4,9

1,55
1,70

Б

22. VergelijkingBtest

29- Cattell G
30. Cattell H

34· Cattell 0
35- Cattell Q3
36. Cattell Q.4

tot 11
1 tot 10
1

5,7

S

ЮЗ

De В factor van Cattell's C.P.Q. ie niet opgenomen; de grote
verecheidenheid van intelligentie-variabelen in de lijst maakt
genoemde factor overbodig.
Het opstel werd weer door twee beoordelaars onafhankelijk van
elkaar gescoord; de interbeoordelaar-betrouwbaarheid bleek
r = .71 (XI = 12,ß; X2 = 13,0; sigma 1 = 3,75; sigma 2 = 3,35).
De optelling van beide beoordelingen resulteerde in de uiteindelijke score. De categorieën blijken betrekkelijk homogeen t
de K.R. (20) bedraagt r = .69.
Ook bij variabele 23 —

gedragsobservatie van de psycholoog

—

is een interrater agreement berekend. De correlatie tussen de
beide psychologen, die elk voor zich de psychologische rapporten
van de 102 kinderen moesten waarderen op een vijftal schaaltjes
—

zie onderzoek I —

is r = .85. (XI = 9,5; X2 = 9,5; sigma 1 =

4,34; sigma 2 = 4,33)· We verkrijgen de score wederom door de
twee beoordelingen te summeren.
Tenslotte nog twee notities over de gedragsobservatie van de
onderwijzer. De gebruikte rating-schalen zijn dezelfde als die
van onderzoek I met uitzondering van één schaaltje, dat we hebben toegevoegd : "Geniet .... bij zijn (haar) klasgenoten enig
aanzien juist waar het praktische situaties en gebeurtenissen
van alledag betreft (beweegt hij zich gemakkelijk; sluiten anderen zich vlug bij hem aan )?".

De onderlinge correlaties

van de zes beoordeelde categorieën zijn hoog blijkens de K.R.
(20) van г = .88.
We hebben ons aan het begin van dit hoofdstuk de vraag ge
steld of de Sociale Interpretatie Test wel primair mag worden
opgevat als een sociale intelligentie test. We splitsen deze
vraagstelling in de twee volgende componenten :
a) Kunnen we de Sociale Interpretatie Test samen met de an
dere experimentele variabelen in een factor afzonderen van de
dimensies, die in onze prestatie-test-referenties zijn verte
genwoordigd ?
b) Kunnen we de Sociale Interpretatie Test samen met de
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andere experimentele variabelen in een factor afzonderen van de
dimensies, die in onze gedragswijze-test-referenties zijn ver
tegenwoordigd ?
VIII.4 Onderzoek III ; Interpretatie van de berekeningen inzake
prestatie-test-materiaal
Tabel 9 geeft de onderlinge correlaties weer (Pearson r) van
onze experimentele variabelen en de referentietests van het
prestatie-type. De nummering van de variabelen correspondeert
met die van tabel θ met uitzondering van variabele 24 waarin de
sekse van de proefpersoon is uitgedrukt

- het vrouwelijk ge

slacht werd met 0, het mannelijk met 1 gecodeerd
Tabel 9 : Onderzoek lila : Correlatiematrijs
1

2
3
4
5
6
7
8

.64
.27
.24
.30
.10
.10
-.06

9
10
11
12

.02

15
14
15
16

• 54

• 09

17
18

.17
.17

.15
.10
.30

2

5

4

5

6

• 31

.40

•55

• 44

• 34

.37
.29
.04
.10

.14
.06

.24
.26

.49
.48

.41

• 45

• 33

.43
.19
.12
.26

•35
•31
.17
•25
•39
•35
•39
• 37

.39
.22
•33

•57
.16
• 14

.48
• 39

.30
.41
.63
.59
.46
.51
.22
.15
.41

.28
.22
.26
.20
.28

-.01

-.00

-.04

-.02

.37

-.04

-.08

• 53

.18

.16

• 49

• 09

.14

.60
.56
.18
.21

.21

.18

.31

.27

• 38

• 37

• 37

.84
.15

.12

• 43

.35

.21

.17
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Tabel 9 : Onderzoek Illa : Correlatiematrijs

-vervolg—

1

2

3

4

5

6

7

.26

• 30

• 37

.31

.38

.23

.18

.39

• 47

• 44

.03

.13

21

.24
.11

.23

.35

• 33

.28

.36

.25

22

.21

.25
.26

• 37

.32

.04

25

.12

.41

.08

24

.10

.19

.29
.13

.25
.20

-.03

.06

-.04

.17

.24

.04
.28

8

9

10

11

12

13

14

9
10

.53
.06

.01

11

.21

.15

.60

12

.37

• 33

.38

13

.37

.29

• 36

• 39

.61

14

.17

.18

.20

• 32

.42

15
16

• 37

.41
.12

.18

.23

.52

.64

.22

.13

.15

.26

• 25

17
13

.11

-.10

.09

-.07

.24
.16

.46
.52
.30
.11

.17

.21

• 32

• 25

• 30

• 35

• 35

.27

19
20

• 32

• 43

.30

.44

.21

.36

.07
.22

.23

.33
.47

.27

.32

.26

.40

• 38

.35

• 47

21

.34

.21

.28

• 33

• 36

.21

.26

22

.24

.25

.36

• 29

.29

• 47

.15
.26

.23

.26

.19

-.01

.43
.01

.33
.08

.14
.12

19
20

23

.41

.27

24

-.11

-.18
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15

.46

.22
.14
.05

ТаЪеІ 9 t Onderzoek Illa > Correlatiematrije

16
17

.44

1

• 23

19

.43
.22

20
21
22

• 32

1?
.06
.18
.04
.13
.02

23

.09
.18

-.02

24

.24

.19

18

19

20

.46
.46

.40

• 45

• 54

.26

.50

.28
.26

.31
.34
.04

.31
.04

.04

-vervole-

21

22

.21
.28
.18

.26
.03

23

.14

Opnieuw blijkt het aantal factoren in functie van het toege
paste factoranalytische programma te variëren. De uit onze beide
vorige onderzoekingen bekende vijf onderscheiden methodieken b e palen het aantal dit maal respectievelijk op 6, 13» 23» 7 en 14·
Overeenkomstig het principe van de zuinigheid en onze idee om
naar een globale beschrijving van de variantie te zoeken met b e hulp van een minimaal aantal dimensies, laten we roteren op 6
factoren. In tabel 10 staan de factorladingen (na varimax rotatie) verkregen volgens principale componentenanalyse,1.0 op de
diagonaal en Kaiser's toets. Tussen haakjes vermelden we de ladingen wederom bij de oplossing met kwadraat multiple correlaties op de diagonaal.

107

ТаЪеІ 10 : Onderzoek Illa : Factormatrij

Variabelen
Syllogismen
Absurde syllogismen
Synoniemen
Woordenschat
Analogieën
Draaien
Space
Woord-fluency 1
Woord-fluency 2
10. Ideational fluency 1
11 . Ideational fluency 2
12. Algemeen inzicht
13- Spreekwoorden
14- Cijferen
15. Algebra
16. Figuurontdekken
17. Gestalt completion
18. Soc. Interpr. Test A
19- Opstel
20. Onderwijzer
21 . Suggest, test
22. Vergel!jkingstest
23. Psycholoog
24- Geslacht
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

I

- З О С -.18

-.18( -.10
.26( • 32
.50( .54
.19( .26
.03Ç .05
.ООС .02
.78'' .71
.64
.71
-.11 -.05
.16( .18
.40( • 43
.2б( • 32
.09 .17
.36 • 41
.14 .16
-.03 -.01
.19 .27
.29 .34
.27( .34
.22( .25
.07 .15
.46
.51
-.44( -.30

De variabelen gedragen aich in grote lijnen overeenkomstig onze
verwachtingen : we herkennen in de eerste vijf dimensies factoren
waarop de belangrijkste referentietests een lading hebben en zien
de variantie van onze experimentele variabelen voornamelijk geconcentreerd in factor VI.
Factor I kan als woord-fluency factor geïdentificeerd worden :
immers de twee exemplarische woordenstroom-tests hebben hierop de
hoogste ladingen. Woord-fluency omvat het produceren van woorden
als lettercombinaties en niet zozeer vein woorden in semantische
zin. Gezien de instruktie - Nederlandse woorden noemen - en de
restrictie - met de letter "p" beginnen en op de letter "k" eindigen - ie induceren van woordenschatvariantie evenwel onvermijdelijk. We stellen inderdaad de aanwezigheid van deze variantie
vast, al blijkt deze bescheiden van omvang.
De negatieve correlatie van variabele 24t het geslacht van de
proefpersoon, strookt met gegevens uit de literatuur : meisjes
en vrouwen scoren hoger op woord-fluency dan jongens en mannen
(Hobson, 1947; Guilford, I967).
Opmerkelijk is de vrij hoge lading van de gedragsobservatie
van de psycholoog. We komen hierover bij de interpretatie van
factor VI nog te spreken.
Factor II duiden we als ruimtelijke oriëntatie : de verantwoordelijke tests zijn vrijwel exclusief "draaien" en "space".
Het in deze dimensie gerepresenteerde vermogen lijkt specifiek
te verwijzen naar de vaardigheid om ruimtelijke patronen waar
te nemen. De zojuist geciteerde Hobson en Guilford geven een
sekse-verschil in het voordeel van de mannen aan, hetgeen er
in onze proefgroep nauwelijks uitkomt.
De twee syllogisme-opdrachten, het verbale analogie-redeneren
en de beide rekentests bepalen hoofdzakelijk de variantie van
factor III. Gemeenschappelijk aan deze variabelen onderkennen
we het redeneren met verbaal dan wel numeriek materiaal.
"Reasoning factors do not appear always to transcend the type
of test material used", zo luidt ook de bevinding van Green,
Guilford, Christensen en Comrey (1953)· We achten deze dimensie
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gelijkwaardig aan de eerste factor van onderzoek I.
Factor IV is, gelet op de hoge ladingen van de variabelen 10
en 11, een ideational-fluency factor. Het is merkwaardig, dat de
woordfluency tests in ons experiment nauwelijks blijken te cor
releren met de ideational-fluency opgaven. Matin en Adkins (1954)
vonden juist wel een positieve correlatie en identificeerden een
second-order-factor waarop beide typen tests laden hetgeen hen
doet spreken van een "general verbal fluency" factor. Alle
fluency-tests zijn toch ook onder dezelfde noemer van het divergerend-denken te brengen, al is er veel unieke variantie, al
verschilt de wijze van afname (i.e. schriftelijk dan wel monde
ling). We kunnen slechte constateren, dat in ons onderzoek de
verschillen de punten van overeenkomst overschaduwen.
Factor V is als visuele sluitingsfactor te benoemen. We heb
ben deze referentie reeds eerder gezien in het experiment bij
oudere mensen. Guilford (196?) ruggesteunt onze bevinding, dat
jongens bij "figuurontdekken" een overwicht hebben op meisjes.
Voor de marginale aanwezigheid van "synoniemen" op deze factor
hebben we geen verklaring. Бе gevonden factor-verzadigingen van
deze test wijken überhaupt nogal af van die van "woordenschat",
welke laatste meer in de lijn van de verwachtingen liggen. We
hadden in beide variabelen de woord-kennis willen terugvinden.
De variantie van factor 71 is overwegend verenigd in onze experimentele variabelen. De interpretatie van deze factor lijkt
dan ook het best te kunnen geschieden op grond van de conditie,
die we in de experimentele tests gemeenschappelijk onderkennen :
sociale intelligentie. We achten deze dimensie analoog aan de
tweede factor van onderzoek I en de derde factor van onderzoek II.
Toch mogen we de vraag of we de Sociale Interpretatie Test samen met de verdere experimentele variabelen factorieel kunnen
afzonderen van de andere prtstatie-test-dimensies niet zonder
meer positief beantwoorden. In dit opzicht zijn eigenlijk alleen
de Sociale Interpretatie Test en de vergelijkingstest overtuigend. Het opstel en de suggestibiliteitstest differentiëren minder - gezien de gunstiger resultaten bij onderzoek I hadden we
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de veranderingen aan het opstelplaatje en de beoordelingscategorieën beter achterwege gelaten-; de beide gedragsobservatie-variabelen zijn duidelijk meer-dimensioneel. In onderzoek I zagen
we reeds, dat de onderwijzers in tegenstelling tot de psychologen bij het invullen van de schaaltjes moeite hebben om zich te
distantiëren van de algemeen-theoretische begaafdheid van hun
leerlingen. We stellen nu echter tevens een andere belangrijke
interfererende variantiebron vast : woord-fluency. Mogelijk bevoordelen de door ons gekozen rating-categorieën de kinderen,
die kunnen ratelen, maar we vinden het aannemelijker, dat een
radde tong op het eerste gezicht gemakkelijk als teken van sociale intelligentie wordt geduid. In deze zin lijkt ons de frappante fluency-variantie, die we bij de gedragsobservatie van de
psycholoog aantreffen, te verklaren. De psycholoog immers heeft
zijn observaties slechts kunnen baseren op een kort interview
en op een vrijwel uitsluitend verbaal testprotocol; beide bronnen van informatie spelen de proefpersoon met een hoge score op
fluency in de kaart, hetgeen krachtens het "halo"-effect gemakkelijk voor de geconstateerde vertekening kan zorgen. We achten
deze bevinding een belangrijke correctie op de fraaie uitslag
van onderzoek I, die we vrezen voor een deel te kunnen toeschrijven aan het ontbreken van woord-fluency-referentie.

VIII.5

Onderzoek III ; Interpretatie van ds berekeningen inzake
gedragswijze-test-materiaal

Tabel 11 geeft de onderlinge correlaties weer (Pearson r) van
onze experimentele variabelen en de referentie-maten van het
gedragswijze-type. Variabelen 1 tot en met 6 zijn achtereenvolgens : de Sociale Interpretatie Test, het opstel, de gedragsobservaties van de onderwijzer, de suggestibiliteitstest, de
vergelijkingstest en de gedragsobservaties van de psycholoog;
de variabelen 7 tot en met 19 betreffen

de scores op de C.P.Q.

en wel op de respectievelijke factoren : A, C, D, E, F, G, H,
I, J, N, 0, Q3 en Q4.
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ТаЪеІ 11 : Onderzoek ІІІЪ : Correlatiematrij

1

2

3

4

5

6

2

.46

3
4
5
6
7

.46

.40

• 45

.34

.26

• 50

.28

• 31

.21

• 31

.26

• 34

.28

.26

.02

-.09

.10

.10

-.07

θ

.22

.05

.13

.14

.01

.15

9

.10

.09

.05

.03

.18

10

-.06

.13
.16

.01

.05

.11

11

•03

.02

.11

-.02

-.02

• 33

12

.19

•Η

.15

.22

.01

.10

I

-.09

• 07

13

-.25

-.05

-.13

-.10

-.14

-.09

14

.06

.04

.02

.19

.07

-.12

15
16

-.16

-.14

-.15

-.16

-.07

-.05

-.15

.07

-.01

-.20

-.05

.07

17

-.09

-.03

-.08

.03

-.06

-.01

18

.22

.01

-.04

19

-.07

-.16

.27
• 13 -.06

.10

10

11

12

.17
.16

-.13

13

.25

.07

.18

Η

-.26

.02

15
16

-.27
.08

.12

-.16

-.28

-.24

-.22

.20

.27

-.27

.04

-.19

17
18

-.10

-.07

-.04

-.18

.07

-.20

-.20

.25

.09

19

-.00

-.04

-.18

-.12

11

112

.07

12

13

-14
14

• 37
-.02

-.06

De vijf verrichte factoranalyses breken de extractie af na res
pectievelijk 7» 11» 18« 5 en 10 factoren. Waar de verschillende
methodieken ook dit maal onderscheiden aantallen opleveren, bepa
len we het te roteren aantal wederom op de zuinigste oplossing.
Hoofdassenanalyse met 1.0 op de diagonaal geeft na varimaxrotatie
de in tabel 12 weergegeven factorladingen. Tussen haakjes vermel
den we de ladingen weer wanneer we de communaliteiten schatten
met behulp van de kwadraat multiple correlaties.
Tabel 12; Onderzoek ІІГЬ : Factormatrijs
Variabelen

I

II

III

.79) -.08 (-.08)

1. Soc. Interpr. Test A

.82 I

2. Opstel

.66 ' .59)
.69 ; .60)

-.03 [-•04)

.62 [ -54)
.60 : .52)

-.17 ; - . i 7 )
-.01 ¡-•02)

• 58' .50)
-.03 -.02)

.06 : .05)

3. Onderwijzer
4. Suggest . test
5. Vergelijkingstest
é. Psycholoog
7. Cattell A
8. Cattell С

.01 ;

.oo)

-.23 : - i 9 )

.18

• 17)

-.37 ,-•30)

.23

•19)

11. Cattell F

.05
.10

.04)
.08)

.59 ' -51)
-.18 -.13)

12. Cattell G

.24< .22)

1?. Cattell H

-.29 - 2 4 )
.08( .07)

9. Cattell D
10. Cattell E

U . Cattell I
15. Cattell J
16. Cattell Ν
17. Cattell 0
18. Cattell Q3
19. Cattell 04

-.18 -.17)
-.08( -.07)
.00 -.02)

.051[ -07)
-.50('-.44)
-.52 :-.42)
-.23 ;-.22)

.12 I .11)
.11 ; .10)
-.16 ¡-•14)
-.08 ¡-•об)
• 33: .27)
-.13 ¡-.10)
• 43: .35)
.12 ¡ -ю)
.61

: -sc)

.63(: .52)
.01 ' .02)
• 38: .31)
-.58 ;-.4б)

.54)

.00 ¡ -oo)

.441I -40)

.5K ' .42)

.63

.15)

.511 .41)
-.60) -.56)

-.05( -.05)

• 471' .40)

.16

-.10 ¡-•09)

-.191: - . i 5 )
-.48 : - 4 i )
.051¡ -04)
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Uit de gegeven oorrelatiematrija en factor-structuux valt
heel overtuigend af te leiden, dat we onze experimentele variabelen niet moeten interpreteren in termen van typerende gedragscategorieën, aangenomen dat de C.P.Q. gedragstyperingen genoegzaam mogelijk maakt. Deze bevinding strookt met onze opzet. Het
gaat ons immers niet om de constructie van een gedragswijzetest,
maar om de objectivering van prestaties, die verwijzen naar sociale intelligentie. Op grond van deze uitslag hoeven we niet
af te dingen op de geldigheid van onze idee zoals we die in
de platen-tests hebben geoperationaliseerd.
In factor I herkennen we de dimensie, die we krachtens de hoge ladingen van de eerste zes variabelen sociale intelligentie
noemen. We hebben geen fluency tests opgenomen, die variantie
van de beide gedragsobservatie-variabelen naar zich toe blijken
te trekken; onderwijzer en psycholoog blijken nu weer hoog met
de factor te correleren.
Factor II identificeren we als de factor van de tweede orde,
die Porter en Cattell in hun handleiding bij de C.P.Q. (i960,
p. 46 e.v.) bespreken : angst versus aanpassing. We zien het
karakteristieke factorprofiel : C-, D+, H-, 0+, Q3- en Q4+i
respectievelijk : emotionele labiliteit, prikkelbaarheid, verlegenheid, geneigdheid tot verwijten aan eigen adres, gebrekkige zelfcontrole en rusteloosheid. We stellen bovendien een
drietal andere hoge correlaties vast : G- (wispelturigheid),
J+ (geremdheid) en ΪΓ+ (gewiekstheid). De psychologische bete
kenis van G- en J+ laat zich gemakkelijker met de gegeven fac
tor-benoeming rijmen dan die van N+, welke laatste we toch
moeilijk als teken van angst kunnen beschouwen.
Factor III is iets minder duidelijk te benoemen, alhoewel
het factorprofiel toch veel punten van overeenkomst vertoont
met de kenmerkende ladingen bij neurotic!, vergelijk de C.P.Q.
handleiding (p. 47) en Cattell (1957t P· 710 e.V.). In deze
publikaties wijst Cattell er op, dat angst en neuroticisme ieder
een eigen tekenend patroon hebben, dat het bij deze categorieen om weliswaar verwante maar toch onderscheiden entiteiten gaat.
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Veel neurotic! zijn gepredisponeerd tot angst, maar angst op zich
hoeft geenszins neurotioisme te beduiden en kan een zeer adequate en gezonde reaktie zijn op reële situationele dreiging. Vergelijken we onze factorladingen met de gegevens van Cattell, dan
pleiten de meeste hoge correlaties in onze analyse vóór de factorbenoeming: neuroticisme versus stabiliteit. We doelen op :
C+, E+, F+, H+, I- en N+, respectievelijk : emotionele stabiliteit, overwicht, enthousiasme, avontuurlijkheid, zakelijkheid
en gewiekstheid. Cattell noemt voorts de ladingen 0- (zelfvoldaanheid) en Q4- (ontspannenheid), die bij ons ontbreken. Een
dissonant achten we de vrij hoge lading van Q5- (gebrekkige
zelf-controle) op factor III. Voor deze correlatie hebben we
geen verklaring.
We zijn niet in staat om de factor van de tweede orde te identificeren, die Cattell extraversie versus introversie noemt,
ook niet na extractie van meerdere factoren.
Tenslotte constateren we nog de onbevredigende test-paralleltest correlaties van de gelijknamige factorscores op de twee
testhelften (BI en B2). We noteren de volgende Pearson correlaties : rA-A = .15; rC-C = .09; rD-B =.22; гЕ-Е = .09;
rF-F = .22; rG-G - .12; гН-Н = .35ï rl-I = .12; rJ-J = .17;
rN-N = .23; rO-0 = .14; rQ3-Q,3 - .33; rQ4-Q4 = .32.
Be conclusie moet dan ook zijn, dat de C.P.Q. zeer onbetrouwbare
scores geeft wanneer men louter de B-vorm afneemt.

VIII.6

Uitbreiding van het aantal analyse-technieken

Tot hier toe beperkten we onze analyses hoofdzakelijk tot de
hoofdassenmethode en de varimax rotatie. Met deze keuze hebben
we ons aangesloten bij de techniek, die om reden van zijn populariteit wel de standaardprocedure genoemd wordt. Toch wordt de
hoofdassenmethode de laatste jaren minder frequent toegepast dan
voorheen en neemt het vertrouwen in deze methode af. Boon van
Ostade (1969) formuleert dit groeiend onbehagen in zijn stelling : "de factoranalytische methode kan als een Rorschach test
worden gebruikt". Sr wordt op gewezen, dat de standaardprocedure
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vooral dan een onjuist beeld kan geven, wanneer er sprake is van
algemene en sterk dominerende factoren. In een dergelijke constellatie onttrekt de varimax methode te veel variantie aan de
eerste dominerende dimensie ten gunste van feitelijk niet bestaande groepsfactoren. Er zijn onderzoekingen bekend, o.a.
van H o m (1967), waaruit men "zinvolle" bevindingen zou kunnen
afleiden uit een factoranalyse met aselecte data als input.
Gelet op de desbetreffende literatuurgegevens en op de uitslagen van een aantal eigen simulatie-onderzoekingen acht Boon
van Ostade het gebruik van de hoofdassenanalyse adequaat, wanneer de steekproef bestaat uit tenminste 500 proefpersonen en
(of) wanneer de factoren in tenminste 20 variabelen zijn overgerepresenteerd. Wordt niet aan deze condities voldaan, dan
heeft het zin om de door middel van factoranalyse verkregen
uitslagen te controleren met een klassificatiemethode, die ook
zonder genoemde voorwaarden tot geldige resultaten leidt : de
iteratieve clusteranalyse (Boon van Ostade, 1969)· In deze paragraaf voeren we een dergelijke controle op onze bevindingen
uit.
De iteratieve clusteranalyse werkt met binaire variabelen
waarbij gestreefd wordt naar een gelijke en maximale spreiding.
Ve hebben onze variabelen dan ook gedichotomiseerd volgens de
mediaan. Het is bij deze clusteranalyse, die werkt volgens het
principe van "item-synonymization", gebruikelijk om de variabelen op item-niveau op te geven. We hebben evenwel testscores
moeten opnemen omdat de items van onze experimentele tests niet
experimenteel onafhankelijk zijn.
We gaan controlerend te werk en stellen de hypothese, dat
onze experimentele variabelen een cluster vormen. We toetsen
de convergerende validiteit met de nul-hypothese, dat de potentiële sociale intelligentie variabelen een te lage correlatie met de clusterscore hebben. Be divergerende validiteit
wordt getoetst met de hypothese, dat niet relevante condities
- geoperationaliseerd in de verschillende referentietests een te hoge correlatie met de clusterscore te zien geven. Als
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minimale overeenkometindex achten we een correlatie van r = .30
acceptabel. De grootte van onze steekproef (N = 102; zie voor de
beschrijving VIII.3) maakt deze waarde ook alleszins geoorloofd.
Daar significante correlaties tussen onze experimentele vari
abelen en de referentietests van het gedragswijζe-type vrijwel
ontbreken (vergelijk tabel 11), lijkt het verantwoord de toet
sing te bepalen tot de variabelenreeks waarin naast onze expe
rimentele tests de referentietests van het prestatie-type zijn
opgenomen. Een eventuele onvoldoende divergerende validiteit
zal zich immers hier moeten manifesteren.
Voor de overzichtelijkheid herhalen we de lijst van operato
ren : 1. Syllogismen; 2. Absurde syllogismen; 3· Synoniemen;
4· Woordenschat; 5· Analogieën; 6. Draaien; 7· Space; 8. Woordfluency 1; 9· Woord-fluency 2; 10. Ideational fluency 1;
11. Ideational fluency 2; 12. Algemeen inzicht; 13· Spreekwoorden; 14. Cijferen; 15· Algebra; 16. Figuurontdekken; I7. Gestalt
completion; 18. Sociale Interpretatie Test A; 19· Opstel;
20. Onderwijzer; 21. Suggestibiliteitstest; 22. Tergelijkingstest; 23. Psycholoog; 24. Geslacht.
Geven we de zes experimentele variabelen, 18 tot en met 23,
tesamen als pivot op, dan blijkt zowel een onvoldoende convergerende validiteit (de gedragsobservatie van de psycholoog correleert .25 met de clusterscore en ligt bijgevolg beneden de
door ons gestelde minimum overeenkomst index) als een onvoldoende divergerende validiteit (de gedragsobservaties van de onderwijzer alsmede het opstel bevorderen ongewenste samenhang van
de clusterscore met verbale en fluency variabelen). Deze bevinding vertoont een frappante overeenkomst met de uitslag van
de factoranalyse op dezelfde variabelen, vergelijk tabel 10.
Wel valide blijkt het cluster dat gevormd wordt warmeer we
de Sociale Interpretatie Test, de vergelijkingstest en de suggestibiliteitstest als pivot opgeven. De beide eerste variabelen
correleren .35 5 de correlatie van de somscore met de suggestibiliteitstest is eveneens .35· Beide correlaties liggen boven het
criterium. We kunnen dan ook de nulhypothese verwerpen waarin
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gesteld wordt, dat de potentiële sociale intelligentie variabelen te laag met de clusteraom correleren.
Uit onderstaande tabel 13 valt tevens een bevredigende divergerende validiteit af te lezen. Wanneer we ons criterium iets
scherper maken en verleggen naar r = .351 dan blijken alle correlaties van onze referentietests met de clusterscore lager te
liggen. We kunnen dus eveneens de nulhypothese verwerpen waarin
wordt gesteld, dat niet relevante condities een te hoge correlatie met de clustersom te zien geven. Enige correlatie is er overigens wel : het gaat niet aan uit de onderzoeksgegevens te concluderen, dat sociale intelligentie volkomen onafhankelijk van
andere intelligentiefactoren varieert.

Tabel 13: Correlaties van de prestatietest-variabelen met de
somsсore

1
2

.14
.14

7
θ

3
4
5
6

• 31

9
10
11
12

.32
.15
.26

.16

13
14
15
16

• 30

.25
.26
.26
.31
.22

17
18

• 31

.26
.22

19
20
21
22

.04
.74

23
24

.21
.10

• 29

.29
.72
• 75

Mede te wijten aan het geringe aantal variabelen is de b e 
trouwbaarheid van het cluster a a n de lage kant : K.R. (20) =
•57· De significantietoets geeft evenwel een duidelijk positief
resultaat : chi kwadraat = 225; df = 1 0 1 ; t = 7 (zie Boon van
Ostade, I.e. 1969» bijlage 9 ) . He kans is g r o o t , dat dit cluster
bij een steekproef van proefpersonen uit dezelfde populatie weer
wordt gevonden. Waar we bovendien met testscores en niet met
0-1
hoger.
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coderingen zullen werken, ligt de K.R.-waarde feitelijk

IX

ONTWIKKELINGSPSYCHOLOGISCHE ASPECTEN
We hebben ona in deze studie voornamelijk bepaald tot de

vraagetelling hoe eociale intelligentie in een adequate en geldige test te operationaliseren. Sociale intelligentie is immers
een grotendeels braakliggend terrein in de traditionele intelligentiemeting, dit terwijl de vele vragen, die de praktisch werkzame psycholoog op zijn weg ontmoet, een objectivering van sociale intelligentie alleszins relevant maken. Ons onderzoek, onze
tests, willen er een begin mee maken om deze leemte op te vullen.
We zijn er ons echter van bewust, dat onze vraagstelling tal
van problemen inzake het onderhavige concept onaangeroerd laat.
Zo hebben we een aantal instrumenten geconstrueerd, die individuele verschillen in sociale intelligentie peilen en daarbij de
antecedenten van deze individuele verschillen buiten beschouwing
gelaten. We onderzochten niet hoe de invloed is van onafhankelijke factoren als opvoedingspatroon, verhouding tussen ouders
en kind, opgedane taai-ervaring, sociaal-economische achtergrond.
We hielden ons buiten het ingewikkelde vraagstuk of sociale intelligentie nu een produkt is van een rijpingsgebeuren dan wel
van een leerproces. We zijn evenmin op een systematische manier
nagegaan of de factorstruktuur van onze tests op onderscheiden
leeftijden hetzelfde blijft. Uitgezonderd ons onderzoek bij
een groep verpleegde oudere mensen, hielden we de leeftijd juist
constant (op 11 à 12 jaar) om onze onderzoeksresultaten onderling des te beter te kunnen vergelijken.
Toch menen we over gegevens te beschikken, die aanknopingspunten bieden voor een interpretatie vanuit ontwikkelings-psychologisch perspectief. Alvorens deze te vermelden, releveren
we enkele bevindingen uit de overigens schaarse literatuur desbetreffend.
Geïnspireerd door Piaget is een groep Amerikaanse auteurs,
onder wie Flavell (196?; 1968) de meest toon aangevende lijkt,
begonnen met een ontwlkkelings-psychologische tracering van de
sociale intelligentie. Flavell gebruikt deze term niet, maar
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spreekt van "role-taking-behavior" waarmee hij een naam toevoegt
aan het rijtje trefwoorden, die een nagenoeg identieke lading
dekken, als "social perception", empathie, interpersonale waar
neming, sociale cognitie en sociale intelligentie. Afgaande op
de omschrijving, die Flavell van zijn researchthema geeft - het
ontwikkelingspsychologisch onderzoek van "the general ability and
disposition to 'take the role' of another person in the cognitive
sense, that is, to assess his response capacities and tendencies
in a given situation; and the more specific ability to use this
understanding of the other person's role as a tool in communica
ting effectively with him" (Flavell, Botkin, Pry, Wright, Jarvis,
19бб, ρ.Ί) - en op de inhoud van zijn experimenten waarvan we er
hieronder een tweetal zullen aanhalen, achten we het althans voor
ons doel geoorloofd de term "role-taking" en sociale intelligen
tie als synoniemen te gebruiken.
Zoals bekend stelt Piaget op grond van zijn observaties vast,
dat de cognitieve ontwikkeling van het kind verloopt volgens een
hiërarchie van stadia. Belangrijk op deze plaats is Piaget's
conclusie, dat de ontwikkeling van het kind is te beschrijven
als ontwikkeling uit egocentriciteit. Dit "egocentrisme logique"
(Piaget, 1956, p. 71) is de karakteristieke cognitieve stijl
van het jonge kind, die zich laat typeren als een onbewuste
perspectivische vertekening waardoor alles slechts vanuit eigen
gezichtshoek gezien kan worden. Het jonge kind (Piaget ziet het
egocentrische stadium als kenmerkend voor het kind tussen 1Θ
maanden en 7 jaar) is op grond van deze kenhouding nog niet in
staat om te "decentreren", om van zijn eigen perspectief los te
komen en door andermans bril te kijken. Piaget biedt met deze
visie een dankbare interpretatieve achtergrond voor de talrijke
experimenten, die Flavell en anderen (we noemen onder meer Feffer
en Gourevitch, 1960$ Flavell, Botkin, Fry, Wright en Jarvis, I968;
Miller, Kessel en Flavell, 1970; Borke, 1971) betreffende roletaking hebben uitgevoerd. Role-taking vraagt immers expliciet om
het vermogen om verschillende sociale perspectieven aan te nemen.
Om iemands intentie te kunnen taxeren moet men zich in diens rol
binnen een bepaalde situatie kunnen verplaatsen.
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We zien duidelijk een verwantschap tussen het zojuist genoemde
begrip cognitieve egocentrioiteit en het eerder vermelde (vgl.
Hoofdstuk III, par. 2) verschijnsel "assumed similarity" uit de
sociaal-psychologische literatuur. Le cognitieve egocentrioiteit
is de kenhouding "achter" deze vorm van projectie die men de
veronderstelde gelijkheid noemt. We herinneren eraan, dat "assumed
similarity" een storende subject-bepaalde factor is in het bepalen van de juistheid van interpersonale perceptie. Men mag immers nog niet besluiten tot een indringend empathisch vermogen
wanneer een beoordelaar een accurate voorspelling doet inzake de
manier waarop de beoordeelde persoon een gegeven situatie pareert.
Want in geval de beoordelaar inderdaad de neiging vertoont om die
antwoorden aan anderen toe te schrijven, die hij zelf in die omstandigheden zou geven en in geval de beoordelaar en de beoordeelde toevalligerwijs veel punten van daadwerkelijke overeenkomst hebben, kan alleen daarom al een voorspelling juist zijn.
Be beoordelaar kan dan een juiste voorspelling doen zonder zich
zelfs in de te beoordelen persoon te hoeven verplaatsen.
Deze overweging brengt Piave11 ertoe om in zijn research-programma ofwel af te zien van experimenten die role-taking-accuraatheid beogen en zich te bepalen tot role-taking-activiteit
op zich - deze benadering lijkt vooral bij kinderen bovendien
zeer geschikt omdat kinderen in hun ontwikkeling meer roletaking-activiteit blijken te gaan vertonen naarmate ze losser
komen van het egocentrische stadium - ofwel er voor te zorgen,
dat het perspectief van de beoordelaar in de experimenten duidelijk verschilt van dat van de beoordeelde. Om deze twee vormen van aanpak te verhelderen,citeren we een tweetal exemplarische onderzoeken.
Eet volgend experiment werd ontworpen teneinde door ontwikkeling bepaalde verschillen in role-taking-activiteit vast te
stellen. Be onderzoeker laat een proefpersoon twee ondoorzichtige bakjes zien die op de kop op tafel staan. Aan de bodem
van het ene bakje uit één dubbeltje vastgelijmd, aan de bodem
van het andere twee dubbeltjes. Beze munten geven het geldbe-
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drag aan, dat onder elk bakje verstopt kan zijn ι een dubbeltje
onder het eerste, twee dubbeltjes onder het tweede. De proef
persoon wordt verteld, dat er zodadelijk Iemand binnenkomt om
een van de bakjes te kiezen en het daaronder aangetroffen geld
In eigen zak te stoppen. De proefpersoon moet echter proberen om
deze bezoeker voor de gek te houden : hij moet raden welk bakje
zal worden gekozen en daarna het geld onder het betreffende bak
je wegpakken. Kiest de man nu inderdaad hetzelfde bakje uit dan
is hij gefopt en krijgt hij niets; kiest hij het andere bakje
dan heeft hij geluk. Het is de proefpersoon bekend, dat zijn
"opponent" op de hoogte is van dit plannetje om hem beet te
nemen, dat de proefpersoon zal proberen hem erin te laten lopen.
De onderzoeker vraagt de proefpersoon nu zijn keus te maken en
deze keuze hardop te verantwoorden. Deze keuze en de gegeven mo
tivering zijn de eigenlijke experimentele gegevens; het spelle
tje wordt natuurlijk wel om wille van de proefpersoon uitge
speeld.
Flavell kan zijn hypothese waarin hij stelt, dat de proef
persoon zijn tegenspeler een des te subtieler en complexer
spel-strategie zal toeschrijven naarmate de proefpersoon ouder
is, bevestigen. Bij de jongste kinderen (7 en θ jaar) is het
soms de vraag of ze überhaupt enige role-taking-activiteit aan
de dag leggen. Zij kiezen vrijwel altijd het bakje met twee
dubbeltjes : "het is meer geld" of "hij wil meer geld". Bij de
oudere kinderen wordt bij voorkeur voor een indringender strategie gekozen. De proefpersoon realiseert zich de motieven van
zijn opponent om een bepaald bakje te kiezen, maar beseft tegelijkertijd dat zijn tegenspeler zal bedenken, dat de proefpersoon dit heeft voorzien, reden waarom de tegenspeler dus toch
maar voor het andere bakje kiest. In dit verband herinneren we
aan de publicatie van Miller e.a. (1970) die hun artikel de
titel meegaven : "thinking about people thinking about people
thinking about

". De resultaten maken duidelijk, dat het

vermogen om van perspectief te veranderen, de bekwaamheid om
zich in de rol van de ander te verplaatsen, de frequentie en
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de complexiteit van rol-taking-activiteit leeftijdsafhankelijke
variabelen zijn.
In een tweede experiment is het criterium : role-taking-acçuraatheid. Flavell zoekt hier een verschil in perspectief tussen
de beoordelaar en de te beoordelen persoon experimenteel te fixeren. De onderzoeker toont zijn proefpersoon een beeldverhaal bestaande uit zeven plaatjes. Een jongen is aan het wandelen, ziet
een hond achter zich aan komen, klimt een appelboom in om de hond
te ontwijken en eet een appel terwijl hij wacht tot de hond weg
gaat. Alle proefpersonen blijken in staat om dit verhaal correct
te vertellen. Vervolgens neemt de onderzoeker 3 plaatjes weg,
zodat er nog vier blijven liggen. Deze vier plaatjes illustreren
een heel ander verhaal : een jongen is aan het wandelen, ontdekt
een appelboom, klimt erin en eet een appel (terwijl een onschuldig kijkend hondje op de achtergrond zit). De proefpersoon weet
dat er zo dadelijk iemand de kamer binnenkomt die deze plaatjes
nooit eerder gezien heeft. De proefpersoon krijgt nu de opdracht
om te voorspellen welk verhaal de bezoeker zal gaan vertellen
naar aanleiding van de vier plaatjes die deze man zullen worden
voorgelegd.
Ook nu weer pleiten de resultaten voor de opvatting, aat het
vermogen om te decentreren een leeftijdsbepaalde variabele is.
Jonge kinderen hebben er veel meer moeite mee dan de oudere
proefpersonen om zich te verplaatsen in de rol van de ander, om
zich van hun eigen perspectief te distantiëren. Eet jonge kind
houdt de eerste lezing, gebaseerd op zeven plaatjes, hardnekkig
aan. Hij hoort als het ware de ander vertellen, dat de jongen in
de boom klimt om. aan de dreigende hond te ontkomen.

De besproken auteurs kiezen allen voor een cognitieve benaderingswijze volgens welke de ontwikkeling overeenkomstig een niet
omkeerbare hiërarchie van stadia verloopt. De menselijke kenfuncties veranderen volgens deze opvatting in de loop van de ontwikkeling; de stadia vertegenwoordigen kwalitatief verschillende
organisatievormen, die zowel het produkt zijn van een leerproces
als van rijping. Het is jammer, dat genoemde auteurs vrijwel al123

leen over gegevens beschikken die zijn verkregen uit dwars-doorsnede-onderzoek. Immers slechts op basis van longitudinale bevindingen zou men met meer recht tot leeftijdsveranderingen mogen besluiten.
Hoewel de volgorde van de stadia vast ligt(kan men geen wet
vaststellen volgens welke de leeftijden met gegeven stadia zouden samengaan (Mönks, 1971, p. 39). Zo toont Borke (1971) in
haar experiment bij kleuters aan, dat ook zeer jonge kinderen
van juist drie jaar besef blijken te hebben van andermans perspectief. Vanneer andere auteurs tot onderscheiden bevindingen
komen dan is dit wellicht te wijten aan de toegepaste meetprocedure : "The specific task used to measure empathy appears to
be a crucial factor in determining whether or not young children
will demonstrate empathie ability" (p. 269).
We hebben in de literatuur geen ontwikkelingspsychologische
auteurs gevonden die sociale intelligentie benaderen vanuit een
andere dan cognitieve invalshoek, bijvoorbeeld vanuit een leertheoretische opvatting. Ons zijn ook geen gegevens bekend omtrent de invloed van onafhankelijke variabelen als opvoedingsstijl, platte land versus grote stad, e.d. op sociale intelligentie, antecedenten die men vaak binnen een leertheoretische
opstelling tegen komt.
Ve willen onze studie met het vermelden van enkele ontwikkelings-psychologisch relevante gegevens betreffende de Sociale
Interpretatie Test af ronden. Dankzij de nauwe relatie tussen
het ontwikkelingstempo van het kind en zijn verstandelijke begaafdheid, zijn kinderintelligentieteets meestal tegelijkertijd
als ontwikkelingspsychologische graadmeter te gebruiken. Zo ook
blijken op grond van de Sociale Interpretatie Test niet alleen
beoordelingen vanuit het gezichtspunt van de begaafdheid mogelijk maar ook positiebepalingen op een ontwikkelingsschaal.
Ve kunnen immers aantonen, dat de scores op deze test alsook
de inhoudelijke kwaliteit der protocollen variëren in functie
van de leeftijd. Ve hebben deze leeftijdsgebondenheid onderzocht
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aan de band van vier groepen kinderen : 50 leerlingen uit de
eerste klas lagere school, 100 uit de derde, 182 uit de zesde
(de proefgroep van experiment l) en 66 kinderen van veertien en
vijftien jaar verdeeld over de verschillende types vervolgonder
wijs. Bij iedere groep selecteerden we naar een normale algemeentheoretische intelligentie-verdeling. Bij de jongste groepen wa
ren we hiervoor aangewezen op een schatting op grond van de in
druk van de onderwijzer(-es), terwijl we ons bij de kinderen uit
de beide oudste groepen konden baseren op I.Q.-scores. Het aan
tal jongens is in elke groep ongeveer even groot als het aantal
meisjes.
We kwamen op die manier tot de in tabel 14 vermelde voorlopi
ge normen.
Tabel 14: Voorlopige normen van de Sociale Interpretatie Test
1e klas

3e klas

6e klas

14/15
jarigen

100

12,5

16,5

8,8

12,5
11,2

21,5
16,6

22,5

90
Θ0
70
60
50
40
50
20
10
0

14,9

15,9

Percentiel

7,7
7,1
6,6
6,1
5.6

16,9

10,5

13,6

15,0

9,7
9,0

12,8

15,8

11,9

12,9

8,3
7,4
6,5
5,3
2,5

10,9
10,1

11,7

5,1
4,7
3,5
2,5

8,9
7,5
1,5

9,7
8,8

Gemiddelde

6,24

8,99

11,84

12,88

Sigma

2,02

2,71

3,55

3,43

10,9

3,5

In de tabel zien we, dat de oudere groep steeds het niveau
van de jongere overtreft. De verschillen zijn, gemeten naar de
toets van Wilcoxon (of Mann-Whitney), significant :
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Je klas - 1e klas : W - 2123, Τ - -5,768, PL < 0,01
бе klas - Je klas : W = 9442, Τ - -6,778, PL < 0,01
14/15 І - 6e klas : W -10149. Τ = -1,876, PL - 0,03
Inzake de spreiding zijn alleen de eerste drie groepen signi
ficant verschillend (variantie-toets van Pisher). De spreiding
neemt eerst geleidelijk toe en lijkt zich dan te stabiliseren.
Er spelen dus ook hij de Sociale Interpretatie Test twee nor
matieve gezichtspunten door elkaar heen, zoals Snijders en Snijders-Oomen (I966, p. 17 e.v.) dit ten aanzien van de S.O.N, heb
ben vastgesteld. Men kan een gegeven score vergelijken met an
dere scores binnen één leeftijdsgroep en aldus het begaafdheidsniveau begroten; maar men kan die score eveneens situeren op de
groeicurve om zodoende het ontwikkelingsniveau te bepalen. Het
is jammer, dat we dienaangaande nog niet over longitudinale gegevens beschikken.
De leeftijdsgevoeligheid van onze test blijkt eens te meer
wanneer we op de inhoudelijke kwaliteit van de protocollen letten. Zo is het frappant, dat jonge kinderen vraag 1 - Bekijk
dit plaatje eens

vertel me er eens wat van - opvatten als:

zeg eens wat er allemaal op het plaatje te vinden is. Kinderen
van acht jaar en jonger maken nog geen helder onderscheid tussen wat centraal staat en wat niet; ze noemen in de ogen van
volwassenen onbelangrijk lijkende details, zoals :

een

hond, een lantaarnpaal, daar staat een boom.... Wanneer ze de
botsing noemen, dan gebeurt dat als betrof het één der details.
Er komt een inzicht naar voren, maar kennelijk geeft dit inzicht aan de waarneming geen bepalende richting. De kinderen
kunnen de waarde ervan nog niet schatten, er nog geen uitgangspunt voor interpretaties van maken. De waarneming, die dingen
los naast elkaar plaatst, overheerst voorlopig nog een beginnende neiging tot het waarnemen van samenhangen. Pas tegen het
elfde jaar begrijpt de meerderheid der kinderen, dat het de
psycholoog om de zin van de situatie is begonnen. Tabel 15
geeft hiervan een illustratief overzicht.
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Tabel 151

Prequentle-indlces (in percentages) van antwoorden op
vraag 1.
Noemen van het ongeluk

Noemen van het ongeluk plus
minstens twee Interpretaties

1e klas
3e klas
6e klas
U/15 ¡.

6

42
44
79

50

8Θ

53

15

Het is alsof de jonge kinderen alle details op het plaatje
als gelijkwaardig zien. Hun aandacht is nog niet gericht op
één centraal gebeuren, dat alle details hun zin geeft. Daarom
missen we in hun verslagen ook een chronologische opbouw: er
is nog geen thema, dat het verloop in de tijd bepaalt.
Reeds Binet (l.o. 1922) constateert, dat het overwicht van
"réponses par enumeration", "réponses par description" dan wel
"réponses par interprétation" in een verslag naar aanleiding
van een prent evenzoveel ontwikkelingsstadia van het kind markeren. Ook wij zien de eerste klasser voornamelijk opsommingen
geven : hij stelt vast dat er op het plaatje een aantal objecten of mensen zijn. Hij laat zien dat hij de dingen als zodanig herkent. Se derde klasser beschrijft veel meer : details
worden op zich verhelderd en krijgen een betekenis binnen een
(te) kleine samenhang. Een kind van de zesde klas of daarboven
begrijpt het plaatje als één situatie : bij hem is het inzicht
gegroeid, dat er binnen de grote hoeveelheid mogelijke betekenissen der details één bepaalde ontwikkeling gaande is in het
licht waarvan al het overige moet worden geïnterpreteerd. Hij
onderscheidt belangrijk van onbelangrijk en schept een onderlinge samenhang tussen de elementen.
Kinderen van verschillende leeftijden blijken ook de vragen
1) Met de term interpretatie bedoelen we hier een antwoord
waarin een verwijzing naar het ongeluk ligt opgesloten,
waarin een relatie wordt aangegeven tussen een detail en de
botsing.
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2 tot en met 9 onderscheiden te beantwoorden; we hebben hieraan
een hoofdstuk van onze handleiding (Vijftigschild, Berger, van
Spaendonck, I.e. 1969) gewijd. Zo menen veel kinderen van de
eerste klas, dat het antwoord op vraag 4
soort plaats, gebeurt het ? -

-Waar, in wat voor

concreet in het tafereel is af

gebeeld. Ze wijzen de plek waar het gebeurd is als het ware met
de vinger aan t "hier"; "op de hoek"; "op straat"; etc. Achtja
rigen vatten de vraag op een andere manier vereenvoudigd op als:
in welke plaats gebeurt het ? Zij menen dat het plaatje him, om
de een of andere reden, bekend voorkomt en antwoorden : "in Am
sterdam"; "in Arnhem". De kinderen uit de beide oudste groepen
begrijpen, dat het gebeuren dient te worden geplaatst in een
veld van ervaringen die het plaatje te buiten gaan, dat er een
beroep wordt gedaan op inzichten die men zich buiten deze con
crete situatie heeft eigen gemaakt : verschillen tussen stad en
dorp, tussen de sfeer van een oude en een nieuwe wijk. Ook dit
is te illustreren aan de hand van frequentie-indices, zie tabel
16.
Tabel 16;

Frequentie-indices (in percentages) van antwoorden
op vraag 4

"hier"; "op een
hoek"; etc.
1e klas
Je klas
6e klas
14/15 j

32
32
2Θ
10

"Amsterdam";

"een stad"; "een

"Arnhem"; etc.

buitenwijk"; etc.

26

14

40

15

16

50

12

75

Ook laat de manier waarop de personen van het plaatje worden
benoemd en beschreven een duidelijk verschil zien in de benade
ring van kinderen uit verschillende leeftijdsgroepen. De be
schrijvingen van het jonge kind blijven doorgaans aan de buiten
kant, weinig indringend. Hij blijkt bijvoorbeeld in zijn ant
woord op vraag 7« waar we hem om een kenschets van de twee auto128

bestuurders vragen, voornamelijk af te gaan op leeftijd, kleding
en postuur. Karakteristiek zijn antwoorden als : "deze ie nogal
oud, heeft grijze haren en die andere is lang en niet zo oud" of
"die heeft een witte trui en die een blauwe jas". Kinderen van
elf jaar en ouder geven daarentegen te verstaan zich in het karakter van de betrokkenen in te leven, de uitdrukking van gezicht en gebaren met een zekere diepgang te peilen. Zij zijn in
staat zich in de rol van de ander te verplaatsen. Van de ene bestuurder zeggen ze : "die denkt bij zichzelf: nou, nou, laat hem
maar eerst uitrazen" en "hij is een rustig iemand"; van de andere chauffeur : "die heeft al gauw commentaar" en "hij is een
opschepper". Soortgelijke bevindingen zijn we in de literatuur
inzake "role-taking" al eerder tegengekomen. Zo kunnen we Flavell met instemming citeren waar hij schrijft, dat in tegenstelling tot het kind van de eerste klassen der lagere school
"...the child 12 to 14 years old in our studies and in other
studies shows himself to be a surprisingly adept role taker
across a wide range of tasks and problems" (Flavell, 196?· p. 74)·
We herinneren in dit verband ook aan het onderzoek van Bies
(i960), die opstellen van kinderen analyseert geschreven naar
aanleiding van een stomme film waarin een egel een haas te slim
af is in een hardloopwedstrijd. Be egel spreekt met zijn vrouw
af, dat de een bij het startpunt gaat staan en de ander bij de
finish. Al suist de haas er nog zo hard van door, hij hoort
steeds vlak voor het eindpunt roepen : "ik ben er al"; de haas
moet ten einde raad zijn nederlaag erkennen. De opstellen van
de oudere kinderen blijken ook hier frequenter "psychische
aspecten", gedragskarakteriseringen, innerlijke belevingsinhouden betreffende de dieren te vermelden dan de verhalen van de
jongeren, die meer bij uiterlijkheden blijven staan.
Se duidelijke samenhang tussen de uitslagen van deze en soortgelijke onderzoekingen geeft steun aan genoemd theoretisch referentiekader hetwelk op grond van ontwikkelingspsychologisohe
analyse werd ontworpen.
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X

DISCUSSIE ΕΝ PERSPECTIEF
Naar een woord van Eysenck (i960, p. 97-98) koet het nauwe

lijks enige moeite het bestaan van een groot aantal persoonlijk
heidstrekken voorop te stellen om vervolgens gedragsobservaties
in functie daarvan te interpreteren. "With a certain amount of
ingenuity it is also reasonably easy to construct tests of
moderate or even high reliability which allegedly measure these
alleged traits. It is, however, extremely difficult to demon
strate that different measures of the same trait do in fact
correlate together and do in fact define one and the same factor".
Eysenck waarschuwt, dat men niet dan op straffe van een complete
chaos kan nalaten de functionele eenheid van een hypothetische
trek te testen met behulp van factoranalytische procedures.
Ve hebben deze wenk in het experimentele gedeelte van onze
studie ter harte genomen. Het is immers ook inzake sociale in
telligentie bekend, dat de ervaring van alledag vrijwel moeite
loos leidt tot dit

begrip als een onderscheiden persoonlijk

heidskenmerk, een parameter van menselijk gedrag. Men kan het
bestaan van deze trek een "observationele evidentie" noemen.
Ve hebben niettemin in de betreffende literatuur gezien, dat
de onderscheiden operationalisaties van sociale intelligentie
onvoldoende grond geven om ook tot een "statistische evidentie"
te kunnen besluiten. Bij nadere bestudering van een aantal tests,
die sociale intelligentie - in de ruime zin van het woord : de
begaafdheid om het gedrag van de ander te begrijpen en naar dit
inzicht te handelen - pretenderen te objectiveren, blijkt de
discriminerende validiteit vooral een struikelblok te zijn.
Prestaties, die sociaal intelligent worden genoemd, kunnen vaak
even zo goed in termen van algemeen-theoretische intelligentie
worden verklaard.
Ook wij pogen in deze studie sociale intelligentie te peilen.
Ve definiëren ons concept als de begaafdheid zich open te stellen voor alledaags tusaemneneelijk gedrag. Gelet op de bevindingen va.~ de desbetreffende testauteurs, alsmede op de resul-
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taten en Buggeetiee van het вociaal-psychologieeh onderzoek aan
gaande aociale intelligentie, ЬеЪЪеп we een viertal meetinstru
menten ontworpen : de Sociale Interpretatie Teet, een suggeetihiliteitsproef, een opgave om twee situatieschetsen met elkaar
te vergelijken en een opsteltaak. Vraag is nu of wij onze hegripabepaling van sociale intelligentie inderdaad met behulp van ge
noemde experimentele opgaven en enkele gedragebeoordelingsschalen
kunnen meten.
Vatten we in grote lijnen de bevindingen van onze correlationele analyses samen, dan kunnen we deels van positieve en deels
van negatieve resultaten spreken. We achten het een positieve
uitkomst, dat drie van de vier experimentele variabelen - de
Sociale Interpretatie Test, de suggestibiliteiteproef en de
vergelijkingstest - zich factoriëel blijken af te zonderen van
niet-bedoelde gedragswijzecategorieën, alsmede van niet-bedoelde
traditionele intelligentietestscores. In dit opzicht stroken de
resultaten met hetgeen we beoogden. Alleen inzake het opstel
zijn de uitslagen van de gebruikte analysetechnieken niet eensluidend . Het opstel oovarieert te veel met verbale en fluency
variabelen.
Eveneens bevredigend zijn de correlaties tussen onze experimentele tests onderling. Juist in deze tests hebben we kenmerken
geobjectiveerd, die wij voor het begrip sociale intelligentie
essentieel vinden.
Лів negatieve bevinding beechouwen we de gebrekkige begripsvaliditeit van de beoordelingsachalen waarin we one testconcept
hoopten te kunnen vertalen in criteriumgedrag. Het kan zijn,
dat we onze schaaltjes ongelukkig hebben gekozen, maar het is
waarschijnlijker, dat de foutenbron veel dieper ligt. "Overt
behaviour" is per definitie een complexe resultante van tal van
niet gecontroleerde invloeden. We hebben one evenwel bij gebrek
aan beter moeten behelpen met dergelijke globale criteria. Hoe
ook, het blijkt dat onderwijzer en psycholoog zich bij het in
schalen van hun gedragsbeoordelingen hebben laten misleiden door
nietbedoelde factoren. Se onderwijzer badeert zijn oordeel over
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de sociale intelligentie van zijn leerling op een te algemene
indruk en blijkt zich niet te kunnen distantiëren van de algemeen-theoretische begaafdheid van het kind, alsmede van diens
verbale fluency. De psycholoog gaat zelfs voornamelijk af op het
gemak waarmee het kind zich van woorden bedient - een vertekening, die wellicht werd bevorderd door de korte duur van het
interview.
Ve hebben ons in het onderzoek naar de constructvaliditeit
van onze tests hoofdzakelijk bepaald tot factoranalytische procedures. Met deze keuze beseffen we een zekere eenzijdigheid in
onze werkwijze te hebben ingebracht. Er zijn immers ook andere
methodes van onderzoek denkbaar en verantwoord. In het hoofdstuk over ontwikkelingspsychologische aspecten kozen we dan
ook zulk een onderscheiden invalsweg : het aantonen van verwachte groepsverschillen. Op grond van alledaagse observaties, experimentele resultaten en theoretische overwegingen betreffende
de cognitieve ontwikkeling van het kind, mag aangenomen worden
dat het oudere kind inzake sociale intelligentie het jongere
overtreft. Waar onze kwantitatieve en kwalitatieve bevindingen
deze verwachting blijken te bevestigen, zien we ook hier een
positieve indicatie voor een tot tevredenheid stemmende begripsvaliditeit van onze tests.
Alles overziend lijkt het gerechtvaardigd om de Sociale Interpretatie Test, de vergelijkingstest en de suggestibiliteitsproef te beschouwen als construct-valide componenten van een
sociale intelligentie test. We nemen ons voor om deze test op
grotere groepen proefpersonen te gaan normeren en ons in komende onderzoekingen vooral toe te leggen op de omlijning van de
praktische gebruikswaarde van dit nieuwe instrument. Er ontbreken ons immers nog vele gegevens. We missen cijfers betreffende
het longitudinale beloop der scores en kunnen bijgevolg niet
aangeven welke leeftijdsveranderingen optreden. Zo zijn we niet
nagegaan of de factoriële validiteit van onze test op onderscheiden leeftijden hetzelfde blijft. Be functionele betekenis
van het begrip sociale intelligentie kan op verschillende leef132

tijden veranderen. Waar de teet op het ene leeftijdsniveau een
valide maat is voor sociale intelligentie, kan dezelfde test
op het andere leeftijdsniveau een maat voor een andersoortig
kenmerk zijn. De testplaten spreken kinderen bijvoorbeeld meer
aan dan volwassenen, die zich een enkele maal onmiskenbaar gefopt voelen: voor hen blijkt de test te kinderachtig.
Het is belangrijk ook om te komen tot nieuwe en betere gedragscriteria. In dit opzicht zouden wij een groep "hoge
ecoorders" met een groep "lage scoorders" willen gaan vergelijken. We mogen verwachten, dat rechtstreekse gedragsobservatie
van deze twee groepen zal uitmonden in beter differentiërende
en relevanter categorieën dan die welke wij in onze beoordelingsschalen hebben gehanteerd. Be observaties zouden met behulp van
"checkn-lijsten operationeel te maken zijn. In dit verband zij
verwezen naar G-ough (I965), die op deze manier de Social Insight
Test van Chapín toetst. Mogelijk ook zijn sociogrammen geschikte
referentiematen. Het is denkbaar, dat sociaal intelligente personen hierin centrale posities innemen.
Teneinde de inzichtelijkheid van ons studiethema te bevorderen is ook onderzoek noodzakelijk naar de antecedenten van sociale intelligentie; we hebben hierover in vorig hoofdstuk
reeds gesproken. Een inventaris van anamnestische gegevens kan
vergeleken worden met de scores op onze test.
Even belangrijk als empirisch onderzoeksmateriaal achten we
een indringender theoretische fundering van ons concept. We releveerden de discussie tussen de voorstanders van de inferentieleer en die van de intuïtie idee. Беге beide benaderingen geven
ieder een eigen uitleg van hoe men zich tussenmenselijk beoor
delen en wederzijds empathiech verstaan moet voorstellen. Be
langrijker nog dan verdere explicatie van deze sociaal-communi
catieve modellen komt ons een nadere situering van sociale
intelligentie binnen intelligentietheorieën voor. We vinden in
de cognitieve ontwikkelingstheorie van Piaget een dankbaar kader
voor interpretatie, zijn er ons evenwel van bewust aan de theoretische vraagstellingen slechts bescheiden aandacht te hebben
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besteed. Zo is het vraagstuk interessant of we onze resultaten
moeten uitleggen binnen de intelligentie-opvatting van de G-factor en de hiërarchische struktuur dan wel binnen de theorie van
betrekkelijk onafhankelijk van elkaar bestaande fundamentele
aanlegdimensies. Tegen de achtergrond van deze discussie, die
kortelings door van Geffen (1971) werd besproken, blijkt thans
dat we onze test eigenlijk impliciet vanuit de laatstgenoemde
theoretische opstelling hebben geconstrueerd t vergelijk onze
keuze van het type referentietests en de door ons toegepaste
rotatiestrategie (varimazrotatie van alle geëxtraheerde factoren, inclusief de eerste). Inspectie van de correlatiematrices,
waarin we slechts enkele nul-correlaties aantreffen, geeft reden
om aan te nemen, dat we wellicht beter vanuit het hiërarchische
model hadden gewerkt.
Be vraagstelling waarmee we ons in deze studie hebben bezig
gehouden lichtte op vanuit onze klinisch-psychologische praktijkervaring. We hebben gepoogd op een praktisch probleem een
praktisch antwoord te geven. We zien in onze experimentele bevindingen voldoende ruggesteun om de genoemde desiderata tot
onderwerp van nieuwe studies te maken.
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SAMEfîVATTING
Oogmerk van deze studie is de constructie van een test voor
sociale intelligentie, een veelbesproken en verschillend beoordeeld begrip. Vaar deze idee voor de een een observationele evidentie is, komt zij de ander als louter fictief voor. Deze onderscheiden positiebepalingen worden gevoed vanuit twee verschillende bronnen : de naieve waarneming staat tegenover het wetenschappelijk onderzoek. In hoofdstuk I signaleren we deze impasse.
Bij nadere bestudering van een aantal tests, die sociale intelligentie beweren te meten, blijkt het in de naieve waarneming
bekende verschil tussen iemand die goed kan leren en iemand die
een goede kijk op mensen heeft niet te kunnen worden geobjectiveerd. We zien in hoofdstuk II, dat de vooral uit verbale items
bestaande tests ongeldig zijn bevonden dan wel een indringender
controle behoeven. Er zijn nochtans aanwijzingen, dat de responsie
op platen-tests zich wel in bedoelde richting van de traditionele intelligentietestscores onderscheidt.
In hoofdstuk III releveren we de resultaten van het niet primair op testconstructie gerichte experimentele onderzoek betreffende sociale intelligentie. De aldaar genoemde auteurs van voornamelijk sociaal-psychologische signatuur wijzen op de talrijke
stoorbronnen, die het zuiver bepalen van sociale intelligentie
in de weg staan. Men moet in het proces van de intermenselijke
beoordeling rekening houden met antwoordtendenties van de beoordelaar die vertekenend kunnen werken : welke impliciete persoonlijkheidstheorie heeft de beoordelaar tot de zijne gemaakt, wat
is diens algemene waarderingstendens, veronderstelt hij dat de
ander is zoals hijzelf ?
Teneinde de invloed van deze in de regel starre beoordelingsgewoonten tegen te werken, kan men ervoor zorg dragen de doorzichtigheid van het beoordelingsobjeot te bevorderen. Het peilen
van een gedragswijze, die een betekenisvolle telatie tot een
concrete omringende situatie uitdrukt, is doorgaans juister en
objectiever dan het taxeren van een expressie die buiten iedere
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context is geplaatst.
In hoofdstuk IV komen we tot een eigen begripsbepaling van
sociale intelligentie als de begaafdheid zich open te stellen
voor alledaags tussenmenselijk gedrag. Dit openstellen verwerkelijkt zich in de praxis van het leven van alledag, waar men
de ene na de andere situatie binnenloopt. Op dit "behavioral
level" is men eerder op een impliciet en prereflectief taxeren
dan op een expliciet en formeel-logisch redeneren aangewezen.
Om deze reden achten we de vrije-antwoord-vorm voor een potentiële sociale intelligentie test geschikter dan de meer-keuzevorm. Deze laatste modaliteit immers induceert bij de proefpersoon teveel een trapsgewijze en discursieve denkstijl.
Gelet op de bevindingen en suggesties uit de desbetreffende
literatuur kondigen we in hoofdstuk 7 een experimentele platenserie aan : 1) de Sociale Interpretatie Test : twee kleurenplaten waarop een alledaags straat-incident is te zien, hetwelk de proefpersoon aan de hand van een aantal vragen moet
interpreteren; 2) een vergelijkingstest : twee kleurenplaten
die met elkaar moeten worden vergeleken; eenzelfde voorval
lokt bij twee verschillende gezinnen onderscheiden reakties
uit; 3) een suggestibiliteitstest : een gekleurde plaat van
een kwajongensвtreek naar aanleiding waarvan de proefpersoon
enkele schriftelijke, misleidende vragen moet beantwoorden;
4) een opstel : een zwart-wit tekening waarover de proefper
soon een opstel moet maken. In de hoofdstukken VI, VII en VII!
rapporteren wij een drietal onderzoeken, die ertoe dienen te
controleren of wij het door ons omschreven concept daadwerke
lijk operationeel hebben kunnen maken.
Be resultaten van onze correlationele analyses zijn deels
positief, deels negatief. Drie van de vier experimentele vari
abelen (Sociale Interpretatie Test; vergelijkingstest; sugges
tibiliteitstest) blijken zich in de verschillende analysetech
nieken eensluidend af te zonderen van niet-bedoelde gedragswijzecategorieën, alsmede van niet-bedoelde traditionele intelligentietee tecoree. Ook blijkt een voldoende interne con-
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eistentie

ал deze drie tests gegarandeerd. We missen evenwel

constructvalide maten voor criteriumgedrag.
In hoofdstuk IX vermelden we de ons bekende ontwikkelings
psychologische literatuur inzake sociale intelligentie. Het
gemak waarmee men zich in andermans rol binnen een sociale si
tuatie kan verplaatsen blijkt leeftijdsafhankelijk. Ook deze
benadering ruggesteunt eigen onderzoeksgegevens.
Alles bijeen laat het zich aanzien, dat we met het door ons
ontwikkelde testontwerp op de goede weg zijn. We hebben echter
in hoofdstuk X nog vele leemten aangeduid ter opvulling waar
van nader onderzoek noodzakelijk zal zijn.
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SUMMARY
The purpose of this study has been to construct a test for
social intelligence, a concept that is open to much controversy.
To some it is observational evidence, to others pure fiction.
The source from which each point of view springs is for neither
side the same : informal observation versus scientific investigation. This impasse is signalized in chapter I.
Closer examination of some tests claiming to measure social
intelligence shows that the difference, which is known to informal observation, between those who are good learners and
those who are good judges of people cannot be established
objectively. In Chapter II we see that especially tests made
up of verbal items have proved to be invalid or to need more
rigorous control. There is, however, some evidence that pictorial test response differs from the traditional intelligence
test scores in the way we intend.
In chapter III special attention is paid to the results of
experimental work that was not primarily aimed at test construction. The authors discussed, essentially social-psychologists,
indicate the many sources that may obstruct the exact appraisal
of social intelligence. In the interpersonal assessment process
allowances must be made for any response sets of the judge that
may have a distorting effect : which implicit personality
theory has the judge adopted, what is his general evaluative
set, does he aesume the other person to be like himself ?
To counteract the influence of these set tendencies in
judging, care can be taken to increase the transparency of the
subject under consideration. The assessment of behaviour that
expresses a meaningful relation to a concrete, surrounding
situation is as a rule more correct and more objective than the
assessment of behaviour that has been taken out of its context.
In chapter IV we arrive at our own definition of social intelligence as the ability to assess everyday interpersonal
behaviour. This assessment takes place in the praxis of every-
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day life where one faces constantly changing situations. At this
behavioural level one usually has to rely more on implicit, prereflective judgment than on formal-logical reasoning. For a
poetulated social intelligence test therefore, it would seem
more advisable to employ the open-ended question form rather
than multiple choice, a modality that induces the respondent to
think too much in a logical and discursive way.
Having taken into account the findings and suggestions from
relevant literature we continue with the introduction of an
experimental picture series in chapter Y :
1. The Sociale Interpretatie Test : two coloured illustrations
of an everyday street-incident which the respondent is required
to interpret by answering a number of questions;
2. a comparison test : the respondent has to compare two
coloured pictures in which two separate families show different
reactions to one given situation;
3« a suggestibility test : a coloured illustration of a boy's
prank, about which the respondent has to answer a few misleading,
written questions;
4· a composition t a drawing in black-and-white, about which
the respondent is required to write a story.
In chapters VI, VII and VIII we describe three investigations
which have served to test whether we have succeeded in making
the stated concept operational.
The correlational analyses yield partly positive, partly
negative results. In the different analysis techniques three
of the four experimental variables (Sociale Interpretatie Test;
comparison test; suggestibility test) appear to show a similar
pattern of separation from the non-relevant categories of
behaviour as well as from the non-relevant traditional intelligence test scores. At the same time the internal consistency
of the three tests proves to be guaranteed. We need, however,
construct-valid measures for criterium behaviour.
In chapter IX we discuss some writings of developmental
psychologists on social intelligence. The facility with which
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one can think oneself into the rôle of another person seems to
be dependent on age. This approach too supports our own findings.
Summarizing we may say that the test we have designed yields
satisfactory results. In chapter X, however, we point out several
questions that still remain to Ъе answered and for which further
study will be necessary.
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HESmE
Le but de cette étude a été de construire un test d'intelligence sociale, notion fort discutée et jugée de façon différente. Tandisqu'à l'avis des uns cette notion est une évidence
d'observation, à l'avis des autres elle n'est qu'une fiction.
Ces deux points de vue différents se nourissent de sources
distinctes: c'est d'une part l'observation naïeve, d'autre
part la recherche scientifique. Au chapitre I nous signalons
cette impasse.
Une étude plue approfondie d'un nombre de tests, prétendant
de mesurer l'intelligence sociale, révèle, qu'il est impossible
d'objectiver la différence entre celui qui est fort en classe
et celui qui sait bien juger les hommes, une différence que
l'observation naïeve nous apprend. Nous voyons au chapitre II,
que l'on a constaté, que la validité des tests, consistant
surtout en items verbaux n'est pas suffisante ou du moins
qu'il faut les contrôler d'une manière plus pénétrante. Toutefois il y a des indices, révélant, que les réponses aux tests
d'images se distinguent des scores du test d'intelligence
traditionnel dans le sens voulu.
Au chapitre III nous relevons les résultats de la recherche
expérimentale concernant l'intelligence sociale et ne visant
pas premièrement à la construction d'un test. Les auteurs, que
nous y citons, - ce sont surtout des psychologues sociaux signalent lee nombreuses sources perturbatrices qui empêchent
de déterminer exactement l'intelligence sociale. Dans le procès
du jugement interpersonnel il faut tenir compte des tendances
responsives de celui qui juge, car celles-ci peuvent déformer:
de quelle théorie de personnalité implicite s'est-il approprié,
quelle est sa tendance générale d'appréciation, suppose-t-il,
que les autres sont comme lui-même ?
Afin de réprimer l'influence de ces habitudes de juger, en
général rigides, on peut essayer de rendre plus transparent
l'objet à juger. Il est généralement plus exact et plus objectif
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de pénétrer dans un comportement, exprimant une relation significative avec l'ambiance concrète, que d'appréhender une expression, placée en dehors de tout contexte.
Au chapitre IV nous parvenons à donner une définition propre
de l'intelligence sociale, étant l'aptitude d'être accueillant
au comportement interpersonnel de tous les jours. Cette aptitude
prend corps dans la vie pratique de tous les jours, ou l'on
entre dans toutes sortes de situations. A ce niveau de comportement on appréhende d'une façon implicite et préréflexlve plutôt
que de raisonner d'une manière explicite et formellement logique.
C'est pourquoi nous estimons la forme de la réponse libre plus
apte à un test d'intelligence sociale potentiel que la forme de
choix multiple. C'est que cette dernière modalité induit trop
un style de penser par degrés et discursivement au sujet.
Considérant les résultats et les suggestions, tirées de la
littérature à ce sujet, nous introduisons au chapitre 7 une
série d'images expérimentale :
1. le "Sociale Interpretatie Test": deux images en couleurs,
òu l'on voit un incident ordinaire de la rue, lequel le
sujet doit interpréter d'après d'un nombre de questions.
2. un test de comparaison: deux images en couleurs, que l'on
doit comparer; deux familles distinctes réagissent au même
incident de manière différente.
3. un test de suggestibilité: une image en couleurs, exprimant
une gaminerie, à propos de laquelle le sujet doit répondre
à quelques questions écrites et trompeuses.
4· une narration: un dessin noir et blanc, sur lequel le sujet
doit écrire une composition.
Aux chapitres VI, VII et VIII nous rapportons trois investigations qui servent à contrôler, si en effet nous avons réussi
à rendre opérationnel le concept circonscrit par nous.
Les résultats de nos analyses corrélationnelles sont en
partie positifs en partie négatifs. Il appert, qu'aux diverses
techniques d'analyse trois des quatre variables expérimentaux
(Sociale Interpretatie Test; test de comparaison; test de
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suggestibilité) ее séparent uniformément dea catégories de comportement pas visées ainsi que des scores de test d'intelligence
traditionnel visés non plus, une consistance interne suffisante
de ces trois tests se trouve être garantie aussi. Il nous
manque pourtant des mesures de comportement de critère qui ont
une validité factorielle suffisante.
Au chapitre IX nous faisons mention de la littérature de la
psychologie génétique qui nous est connue et qui se rapporte à
l'intelligence sociale. L'aisance de se déplacer par la pensée
dans le rôle d'autrui dans une situation sociale se révèle
dépendre de l'âge. Les résultats de nos investigations sont
aussi appuyés de cette méthode de recherche.
Vu l'ensemble nous avons l'impression d'être sur la bonne
voie en développant ce concept de test. Cependant au chapitre X
nous avons enoore indiqué beaucoup de lacunes. Pour y suppléer
il faudra des recherches complémentaires.
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Appendix 1
1. Waarom gooien die jongens met sneeuwballen ?
- om te kijken wie het verst kan gooien
- omdat ze ruzie hebben met die andere jongens
- omdat ze het leuk vinden om de oude man te plagen

2. Waarom huilt die jongen op de grond ?
- hij heeft zo'n koude handen
- hij werd op de grond geduwd
- hij is uitgegleden

3. Waarom zijn die drie jongens die er aan komen lopen zo boos ?
- ze mogen niet meedoen
- ze hebben ruzie met elkaar
- ze zijn niet boos

4· Waarom loopt die meneer met die blauwe hoed er zo hard naartoe ?
- hij loopt er niet hard naartoe
- omdat hij de oude man wil helpen
- omdat hij ook graag sneeuwballen gooit

3· Waarom gooit de oude man een sneeuwbal terug ?
- omdat hij zo boos is op die jongens
- hij speelt graag mee
- omdat hij niet vlug weg kan lopen
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- vervolg -

б. Vat doet die man daar bij de boom ?
- hij wil die jongens een lelijke poets bakken
- hij wacht op de oude man
- hij is de scheidsrechter

7. Waarom stuurt hij er zijn hond niet op af ?
- de jongens zijn veel sterker dan de hond
- hij bemoeit er zich liever niet mee
- hij stuurt er zijn hond wel op af

8. Waarom tilt die ene jongen zijn been op ?
- om hard weg te kunnen lopen
- dan kan hij beter gooien
- anders wordt hij zelf door een sneeuwbal geraakt

9. Waarom houdt die ene Jongen een sneeuwbal op z'n rug ?
- omdat hij niet kan gooien
- omdat hij bang is voor die oude man met de bril
- dan kan hij die onverwacht in het gezicht van die
jongen op de grond wrijven

10. Waarom lacht die jongen die een sneeuwbal op zijn rug
houdt die jongen met die blauwe broek uit ?
- omdat hij ziet dat die jongen achterover valt
- omdat hij weet dat die jongen altijd mis gooit
- omdat die jongens die eraan komen lopen hem zo
dadelijk van achteren aan zullen vallen
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11. Waarom zou die meneer met die blauwe hoed, die maar één arm
heeft, niet vlug de oude man kunnen helpen ?
- omdat hij maar één arm heeft
- omdat hij bang ie voor zijn mooie kleren
- omdat hij niet weet waar hij die tas moet laten

12. Waarom gooit die oude man dat zware koffertje niet weg, om
zelf weg te kunnen lopen ?
- er zit een heel dure radio in
- hij wil dat mooie koffertje niet kwijt
- hij kan er sneeuwballen mee tegenhouden
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Appendix 2
1. Een es is een boom.
Alle bomen hebben bladeren.
Wat volgt hieruit:
- Een es heeft wortels.
- Een es heeft bladeren.
- Een es groeit in de zomer.
- Een es heeft zaden.
2. Sommige honden zijn vals.
Valse honden bijten.
Wat volgt hieruit:
- Een hond is zwart.
- Een hond heeft tanden.
- Sommige honden bijten.
- Alle honden bijten.
3. Een tijger is een roofdier.
Alle roofdieren leven in de wildernis.
Wat volgt hieruit:
- Een tijger leeft in de wildernis.
- Een tijger is sterk.
- Een tijger is gevaarlijk voor mensen.
- Alle roofdieren zijn tijgers.
4. Sommige mensen zijn dieven.
Alle dieven moeten in de gevangenis.
Wat volgt hieruit:
- Alle dieven zijn slecht.
- Dieven stelen geld.
- Sommige mensen zijn goed.
- Sommige mensen moeten in de gevangenis.
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5. Een roos is een bloem.
Alle bloemen zijn mooi.
Wat volgt hieruit:
- Een roos ів rood.
- Sommige rozen zijn mooi.
- Alle rozen zijn mooi.
- Alle bloemen ruiken lekker.

6. Alle kippen leggen eieren.
Alle eieren zijn groen.
Wat volgt hieruit:
- Alle kippen leggen zwarte eieren.
- Alle kippen leggen groene eieren.
- Alle kippen leggen witte eieren.
- Alle kippen leggen bruine eieren.
7. Alle autobuseen hebben wielen.
Alle wielen zijn vierkant.
Wat volgt hieruit:
- Alle autobussen hebben vierkante wielen.
- Alle autobussen hebben ronde wielen.
8. Een muis is sterker dan een hond.
Een hond is sterker dan een kat.
Wat volgt hieruit:
- Een muis is sterker dan een kat.
- Een muis is zwakker dan een kat.
- Een muis is even sterk als een kat.
9· Piet is vijf jaar ouder dan Jan.
Jan ів vijf jaar ouder dan de vader van Piet.
Wat volgt Siieruit:
- Piet is ouder dan zijn vader.
- Piet is jonger dan zijn vader.
162

Appendix 2

- vervolg -

10. Iemand die geld verdient is een dief.
Een dief moet worden gestraft.
Wat volgt hieruit:
- Iemand die geld verdient is een eerlijk mens.
- Iemand die geld verdient heeft geld.
- Iemand die geld verdient moet worden gestraft.

11. Het is moeilijk om een muziekinstrument te leren bespelen.
Een piano is een muziekinstrument.
Wat volgt hieruit:
- Niet alle muziekinstrumenten zijn moeilijk te
leren bespelen.
- Niet iedereen leert even vlug piano spelen.
- In het begin is piano spelen moeilijk, later
valt het wel mee.
- Leren piano spelen is moeilijk.
12. Een fiets is een voertuig.
Alle voertuigen zijn van ijzer gemaakt.
Wat volgt hieruit:
- Een auto is van ijzer gemaakt.
- Sommige fietsen zijn van ijzer gemaakt.
- Alle fietsen zijn van ijzer gemaakt.
- Er zijn tegenwoordig ook fietsen van plastic.
13· Eerlijke mensen liegen graag.
Winkeliers zijn eerlijke mensen.
Wat volgt hieruit:
- Alle winkeliers liegen graag.
- Sommige winkeliers liegen graag.
- Winkeliers zijn ook maar mensen.
- Eerlijke winkeliers liegen niet.
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14. Wandelen і

- vervolg een sport.

Sport ів niet gezond voor de mensen.
Wat volgt hieruit:
- Wandelen ia niet voor iedereen gezond.
- Wandelen is voor niemand gezond.
- Teveel wandelen is voor de mensen ongezond.
- Mensen die wandelen hoeven nog niet aan
sport te doen.
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STELLINGEN
I
Sociale intelligentie is geen bedenksel, zoals Drenth
opmerkt, maar een klaarblijkelijkheid, die oplicht in
de waarneming van alledag.
Drenth, P.J.D. De Psychologische test.
Arnhem: van Loghum Slaterus, 1966
Dit proefschrift

II
De begaafdheid zich open te stellen voor een alledaagse
situatie waarbij mensen zijn betrokken wordt in de gangbare intelligentietests onvoldoende geobjectiveerd.
Dit proefschrift
III
Wanneer ontwerpers van psychologische tests niet uitgaan
van de dagelijkse werkelijkheid maar van een streng symmetrisch morfologisch model, dan is het gevaar niet denkbeeldig, dat "....leur règle n'est pas de parler juste,
mais de faire des figures justes".
Guilford, J.P. The Nature
of human intelligence.
New York: MacGraw-Hill,
1967
Pascal, B. Pensées, no.
27. Paris: Gamier, I96I
IV
Cognitieve egocentriciteit ie de kenhouding achter de
projectie die men in de sociale psychologie bestudeert
onder de naam "de veronderstelde gelijkheid".

ν
Een gescheiden kinderneurologische en kinderpsychiatrische
polikliniek doet gemakkelijk de onjuiste vuistregel ont
staan kinderen met leermoeilijkheden naar de eerste en
kinderen met gedragsmoeilijkheden naar de tweede instel
ling te verwijzen.
VI
Ontmanteling van een binnen de medische faculteit te
Nijmegen bestaande zelfstandige afdeling Medische Psy
chologie maakt het onderstrepen van een sociaal-weten
schappelijke oriëntatie binnen het medische denken in
het algemeen en binnen het medische onderwijs curriculum in het bijzonder tot een loos gebaar.
VII
Een klinisch psycholoog wordt vaak om verzekeringatechnische redenen via een medicus geconsulteerd.
VIII
Be zogenaamde anti-autoritaire opvoeding heeft een
nieuwe variant aan het type verwend kind toegevoegd.
IX
Bij kinderen met leermoeilijkheden blijkt een Röntgenfoto van de schedel een Irrelevant onderdeel van het
diagnostisch neurologisch routine-onderzoek.
Verhagen, H.J.A. Dyslexie
en dyscalculie. Utrecht:
Bijleveld, I968

χ
Het ів niet geoorloofd aan een in technocratische taal
geschreven sociaal-wetenschappelijk proefschrift een
aantal stellingen toe te voegen waaruit sympathie zou
moeten blijken met de culturele tegenbeweging die het
radicaal opneemt tegen het wetenschappelijke wereld
beeld.
Roszak, T. Opkomst van
een tegencultuur. Amster
dam: Meulenhof, 1972
XI
Er zijn psychotherapeuten die voor een uur "nietposseseieve warmte" jegens hun cliënten 125 gulden
vragen.

H.J.Chr. Berger

