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VOORWOORD

Bij deze sociaal-psychologische studie van reactieve agres-

sie stonden we voor de keuze ofwel (1) een verslag te schrij-

ven van ons empirisch onderzoek voorafgegaan door een korte

aanduiding van de relevante literatuur en empirische eviden-
tie ofwel (2) een grondig overzicht te geven van de bestaande

(sociaal) psychologische agressietheoriein, gevolgd door en-

kele empirisch verkregen data. We hebben - op grond van de

conceptuele status van het verschijnsel agressie in theoriebn
en onderzoek - besloten (1) en (2) te combineren. Het theore-

tische gedeelte (I) pretendeert een poging tot integratie van.

de verschillende psychologische agressietheorieen voor vol-

wassen mensen te zijn, toegespitst op de betekenis van deze

theoriein voor (reactieve) agressie in een sociale interactie.

In hoofdstuk 5 en deel II proberen we een leemte, die we in

deze theoriefn geconstateerd hebben, theoretisch en empirisch

op te vullen: het effect van schending van interactienormen

op de waarneming van agressie en op reactieve agressie. Afhan-

kelijk van zijn/haar interesse kan de lezer kiezen uit:

(1) theorie: I, hst. 1-5, II, III.

(2) empirisch onderzoek: I, hst. 5, II, hst. 6-8, III.

Een groot aantal mensen hebben mij geholpen bij de totstand-

koming van dit proefschrift. Ik wil hen allen bedanken, maar

ik weet nu al, dat ik sommigen zal vergeten te vermelden die

op mijn erkentelijkheid zeker recht hebben (INpa). Aan deze

laatsten vraag ik: schrijf deze schending niet toe aan na-.

latigheid" of "kwade opzet" maar aam mijn "huidige geestelijke

vermogens".

Ik dank mijn promotores, Jos Jaspars en John Rijsman voor de

wetenschappelijke stimulans en de morele steun die ze mij de

afgelopen jaren gegeven hebben. Jorge da Gloria komt de eer

toe mij op het spoor van de relatie tussen interactienormen
en agressie gezet te hebben. Wij hebben samen de eerste expe-



rimenten (uit hoofdstuk 7) naar dit verband gedaan. Cees Ekkers,

Robert Pag#s, Ype Poortinga en Paul Saager gaven commentaar

op gedeelten van het manuscript en/of eerdere verslagen van

hier gerapporteerde experimenten.

Ik dank allen die als proefpersoon hebben deelgenomen aan de

experimenten. Voor de werving van hen hebben m.n. de volgende
personen zich ingezet: J.W. B#neker, Drs. M. de Boer, Dr. Th.H.

van Doorn, C.M.J. Grbit-Buddingh', G.C. Janssen, W. Muller en
Drs. J.W.J.H. Noor.

Aan het ontwerp en de bouw van de diverse apparatuur hebben

Claude Kervella, Jos Rovers, Nico van Rossum en Mijndert van

der Stelt een onmisbare bijdrage geleverd.

Assistentie bij de experimenten verleenden: Frans van Berkel,

Francoise-Marie Foral, Guus Klein Hofmeijer en Millie Veldhuis.

A.M. van Helfteren en E. Sad4e verzorgden de tekeningen in

dit proefschrift.

Plaeg Schmeitz en Sandra Schruijer lazen het manuscript uren

lang door op taal- en typefouten. Deze laatste waren onvoor-

stelbaar weinig gemaakt door Ine Maas. Plaeg, Sandra en Ine
bedankt.
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I  OVERZICHT THEORIE

1)In de psychologie wordt agressief gedrag bestudeerd vanuit

verschillende theoretische benaderingen (psycho-analyse, leer-
theoriefn, e.d.). We zullen de belangrijkste benaderingen in

dit proefschrift bespreken. Ieder overzicht van de literatuur

over agressie is echter partijdig. De belangrijkste reden

hiervoor is, dat de schrijver van het overzicht, de litera-

tuur impliciet of expliciet ordent en interpreteert vanuit

zijn eigen theoretisch referentiekader. Op deze regel vormt

dit geschrift geen uitzondering. We geven daarom, ter in-

leiding op het theoretisch gedeelte van dit proefschrift,
eerst onze theoretische stellingname; vervolgens de ordening

die wij aangebracht hebben.

Theoretische steZZingname

Dit proefschrift is geschreven vanuit een sociaal-psycholo-

gisch perspectief op agressie. We pretenderen een aanvulling

te geven op de gangbare individueel psychologische theorieen

over agressie. Ons perspectief houdt in, dat agressief gedrag
benaderd moet worden vanuit de subjectieve interpretatie van
de waarnemer in een sociaZe interactie. De elementeB "sociale

interactie", "in" en subjectieve interpretatie van de waar-
.

nemer zijn in deze formulering elk van essentieel belang.
'

Het eerste element waarin deze studie afwijkt van de be-

staande opvattingen over agressie is ons uitgangspunt van een

sociaZe interactie. We beperken ons in dit proefschrift hoofd-
zakelijk tot een sociale interactie tussen twee personen: P

en A (Persoon· en Ander) .

De bestaande opvattingen binnen de psychologie boschouwen

agressie niet als een sociale interactie, maar als een (so-

ciale) actie. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen

"vijandige agressie" en "instrument,1- agressie" (cf. Buss,
1961). Vijandige agressie is pen gpdrag, dat schade of lets-1

toebrengt aan pen andere persoon of hierop primair gericht is.

1)
De termen "agressie" en "agressief gedrag" hebben in deze
studie dezelfde betpkenis.
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Is agressief gedrag niet primair gericht op de negatieve ge-

volgen voor de ander, maar op de positieve gevolgen ervan voor

de dader, dan spreekt men van "instrumentele agressie". In

deze omschrijvingen zitten de elementen van een (sociale) ac-

tie vervat: het gedrag van P heeft effecten voor P zelf en
voor A. P is de agressor. A is het slachtoffer of doelwit.

In een sociate interactie tussen P en A heeft het gedrag

van P niet alleen effecten voor P zelf en voor de Ander, maar

voor persoon A geldt ditzelfde. D.w.z. tegelijkertijd of op

een later tijdstip (afhankelijk van externe factoren als taak-
structuur) Keeft A's gedrag ook effecten voor P. Er bestaat

dus tussen P en A in een bepaalde mate een wederzijdse afhan-

keZijkheid of uitwisseling van positieve en negatieve effec-

ten. Op grond van deze wederzijdse afhankelijkheid kan een

agressieve sociale interactie omschreven worden als: een uit-

wisseling van negatieve of schadelijke effecten tussen mini-

maal twee personen (b.v. een bokswedstrijd).
De uitwisseling van positieve en negatieve effecten in

een sociale interactie heeft voor de deelnemers het karakter

van een sociaZe transactie. "Transactie" houdt in, dat er bij

(aanvang van) een sociale interactie interactienormen ont-

staan. Deze interactienormen zijn regels die voorschrijven

hoe de interactiepartners zich t.o.v. elkaar behoren te ge-

dragen. Brengen we deze interactienormen in verband met agres-

sie aZs een sociale interactie, dan komen we tot de volgende

omschrijving. Een agressieve sociale interactie is een uit-

wisseling van negatieve of schadelijke effecten tussen mini-

maal twee personen die een schending van de interactienormen

inhoudt (b.v. slaan onder de gordel of elkaar schoppen in een

bokswedstrijd).
Het transactionele aspect van een sociale interactie be-

tekent, dat een definitie van agressie altijd reZatief is.
Slechts "letsel to,br-ngend" gedrag, dat in strijd is met de

interactienormen, is als agressie te beschouwen.

Ons uitgangspunt van een sociale interactie levert als

belangrijkste verschil met de bestaande benaderingen op, dat
agressief gedrag beschouwd moet worden als een aphending van
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de interactienormen. We handhaven van de bestaande benadering-

en, dat agressief gedrag schade of letsel of negatieve effec-
ten tot gevolg heeft voor het slachtoffer.

Agressief gedrag moet bestudeerd worden vanuit de subjec-

tieve interpretatie van de waarnemer. Dit uitgangspunt is nauw

verbonden met het perspectief van een sociale interactie tus-

sen P en A. De verbinding tussen beide uitgangspunten hebben

we gelegd met het woord "in". Hierboven hebben we agressief

gedrag niet gedefinieerd in een sociale interactie, maar aZA

een sociale interactie.

Plaatsen we agressief gedrag van P en A in een sociale

interactie dan doet zich het volgende probleem voor. Persoon

A is zowel agressor t.o.v. P (A brengt P schade toe) als

slachtoffer van P (P brengt A schade toe). Bovendien is per-

soon P, tegelijkertijd of op een later tijdstip, slachtoffer

van A en agressor t.o.v. A. M.a.w. P is stimulus voor A's

(agressieve) respons en A's (agressieve) respons is stimulus

voor P's agressieve respons.

Hoe moeten we agressief gedrag in bovenstaande situatie
defini6ren?

We kunnen ons niet beperken tot de agressieve respons,

omdat het gedrag van P en A zowel respons als stimulus is. We
zullen dus tevens het gedrag van P en A als stimulus moeten

defini#ren. Om het probleem op te lossen moet de onderzoeker
het gezichtspunt innemen van P en A. D.w.z. agressief gedrag

en een sociale interactie kan slechts gedefinieerd worden van-

uit het gezichtspunt van persoon P als slachtoffer en persoon
P als agressor of persoon A als agressor en persoon A als

slachtoffer.

De noodzaak om als onderzoeker in een sociale interactie

een gezichtspunt in te nemen houdt in, dat een definitie van

agressief gedrag altijd een subjectieve definitie is. Agres-

sie is namelijk een opvatting van P, dat het gedrag van A

agressief is (P als slachtoffer) of een opvatting van P, dat

het gedrag dat hijzelf stelt agressief is (P als agressor).
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Bovenstaande analyse van agressief gedrag in een sociale

interactie tussen P en A leidt tot de gevolgtrekking, dat v
an-

uit ons perspectief agressie als objectief verschijnsel niet

bestaat. We moeten spreken van de subjectieve opvatting van

een persoon, b.v. P, dat de Ander of hijzelf agressief gedrag

stelt.

Het uitgangspunt van "de subjectieve interpretatie door

de waarnemer" delen we met de attributietheorie. Deze theorie

is toepasbaar op de definitie van de stimulus (A "is" agres-

sief) door het slachtoffer. Nesdale & Rule (1977) deden re-

centelijk een poging deze theorie te verbinden met (reactief)

agressief gedrag door P.

De definitie van agressie, die de basis vormt voor onze theo-

rie en empirisch onderzoek, luidt als volgt. Agressie is een

gedrag van een persoon, dat in de opvatting van de waarnemer

(slachtoffer, agressor of derde persoon) een onprettige er-

varing teweeg brengt bij het sZachtoffer en een sehending van

de interactienorm(en) is. Deze definitie is een combinatie

van de uitgangspunten "sociale interactie" en "subjectieve

interpretatie". De definitie is relatief en subjectief.

Onze studie vormt een theoretische en empirische analyse

van de waarneming van agressief gedrag vanuit het gezichts-

punt van de dader (A), het slachtoffer (P) en een derde per-

soon. Deze laatste is dader noch doelwit. Onze stelling luidt,

dat P's attributie van A's gedrag P's agressieve reactie

t.o.v. A mede bepaalt.

Het theoretische belang van deze studie omvat drie

punten:

a) We maken van de definitie van agressief gedrag een attri-

butieprobleem;

b) We expliciteren de rol die interactienormen bij deze attri-

butie spelen; en

c) We relateren de attributie van agressie door het slacht-

offer aan reactief agressief gedrag.
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Ordening theorie

We hebben in het theoretische gedeelte van dit proefschrift

de volgende ordening aangebracht.

Hoofdstuk 1, InZe€ding en probZeemateZZing, bevat een

illustratie van onze theoretische benadering van agressie aan

het onderzoek van Pastore (1952), en de formulering van de

vraagstellingen voor ons empirisch onderzoek.
In Hoofdstuk 2, Agressie: Definitie en kZassieke theo-

rie5n, besteden we eerst aandacht aan de definitie van agres-

sie. We vergelijken onze definitie van agressie met de meest

gehanteerde theoretische omschrijvingen van dit begrip. We

betogen dat de discrepantie tussen "common sense" noties over

agressie en de gangbare theoretische definities van agressie

een kernprobleem vormt voor de sociaal-wetenschappelijke stu-

die naar dit verschijnsel.

Vervolgens behandelen we twee klassieke theorieen over

agressief gedrag (Frustratie-Agressie Hypothese en leertheo-

riein). We besteden bij deze theoriein aandacht aan de ont-
wikkelingen, die zich binnen deze theoriein (tot 1 1973) heb-

ben voorgedaan.

Het essentiile van deze theoriein is, dat ze agressie
benaderen als een objectief waarneembaar en meetbaar kenmerk

van P's respons. De meest gehanteerde operationalisatie van

agressief gedrag (Buss-Aggression-Machine) laat een schending

van de interactienorm als stimulus voor agressief gedrag

nauwelijks toe.

De hoofdstukken 3 en 4 bevatten een kritische bespreking

van twee recente benaderingen van agressief gedrag.

In Hoofistuk 3 bespreken we drie theoriebn over het ver-

band tussen emotione:e activatie en agressie. We besteden aan-

dacht aan de controverse tussen aanhangers var de directe fa-

cilitatietheorie (o.a. Ekkers, 1977) en theorie#n die gebruik

maken van Schachter's (1964) ideebn over emotie (Tannenbaum

& Zillmann, 1975). De controverse draait om het punt of de

pmotionele ervaring "woede" - m.n. de rol dio zeZf-attributie-

processen hiprbij spelen - een noodzakelijke schakel vormt
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tussen activatie(verhoging) bij P en P's agressieve respons.

De recente poging van Zillmann (1978) om deze controverse op
te lossen, stelt ons in staat de randvoorwaarden te specifi-

ceren waaronder onze theorie van toepassing is. We doelen

hiermee op de attributieprocessen van het slachtoffer P m.b.t.
de stimulus A (sociate attributie).

De resultaten van onderzoek tonen aan, dat activatiever-

hoging in combinatie met P's vroegere reinforcement en a priori

cognities P's agressieve gedrag doet toenemen. De rol van zelf-

attributieprocessen is hierbij bij mensen weliswaar niet over-

tuigend aangetoond, maar onder bepaalde condities theoretisch

alleszins aannemelijk.

De theoriein die we in dit hoofdstuk bespreken, sluiten

nauw aan bij de klassieke leertheoriein en bij de ontwikke-

lingen, die zich hebben voorgedaan m.b.t. de Frustratie-Agres-

sie hypothese. Ze hebben met deze klassieke theorie#n gemeen,

dat zij zich concentreren op P's agressieve respons. Deze

respons is objectief waarneembaar en meetbaar.
Hoofdstuk 4, SociaZe toeschrijving en reactieve agressie,

bevat een uitgebreide bespreking van de sociale toeschrijvings-

theoriein van Heider (1958) en Jones (Jones & Davis, 1965;

Jones & McGillis, 1976; Jones, 1979). Deze theoriein stellen

zich expliciet op het subjectieve gezichtspunt van de "naieve"

waarnemer. Besproken wordt hoe bepaalde antecedente stimulus-

condities - effecten van A's gedrag en de fysische en sociale
context waarin A's gedrag plaatsvindt - leiden tot P's toe-

schrijving van (kwade) opzet aan A.

Strikt genomen beperken deze attributietheorieen zich tot
P's subjectieve interpretatie van de stimuZus. Nesdale & Rule

(1977) verbinden recentelijk een aantal condities die de so-
ciale toeschrijvingstheorieen formuleren voor P's interpre-

tatie van de stimulus met P's reactieve agressie t.o.v. A.

Hoofdstuk S . De theorieen in de hoofdstukken 2, 3 en 4

leveren pen model van agressie op, waarbij (1) de stimulus gp-

definieerd wordt vanuit het gezichtspunt van de "naieve" waar-

nemer P (attributietheorie), (2) deze wordt verbonden m,t P's
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(agressieve) respons (Nesdale & Rule), (3) activatie en leer-

processen kunnen P's agressieve respons versterken of verzwak-

ken. Er ontbreekt in al deze theorieen het perspectief, dat

agressief gedrag plaatsvindt in een sociale interactie tussen
P en A.

Er zijn in de attributietheorie wel aanzetten te vinden
voor de invloed van algemene sociale normen op P's toeschrij-

ving van opzet of intentie aan A. Maar, interactienormen ont-

breken. In hoofdstuk 5, SociaLe interactie: Pereeptie van
normschending en reactieve agressie, proberen we deze leemte

op te vullen.

We formuleren een attributietheoretisch model over de

wijze waarop P zijn interactie met A voorstelt. We geven aan

hoe interactienormen ontstaan en werken de vraagstellingen

voor het empirisch onderzoek van dit proefschrift theoretisch
2)Uit.

2) We doen in dit proefschrift geen poging om engelse termen
die binnen de theorie#n, die we behandelen, een vast om-
schreven betekenis hebben om te zetten in goed maar weten-
schappelijk onbegrijpelijk nederlands.
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HOOFDSTUK 1 INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING

Dit hoofdstuk is bedoeld als toelichting op onze benadering

van agressief gedrag als sociaal-psychologisch verschijnsel.

We analyseren in paragraaf 1.1 het onderzoek van Pastore (1952)
om onze theoretische uitgangspunten te illustreren. In para-

graaf 1.2 formuleren we de vraagstellingen voor ons empirisch
onderzoek.

De begrippen en vraagstellingen, die we in dit hoofdstuk

presenteren, vormen het referentiekader voor onze bespreking

van de klassieke en recente literatuur over agressief gedrag

bij mensen (hoofdstukken 2, 3 en 4).

1.1 Arbitraire frustratie en agress€e

Pastore deed een onderzoek naar agressie als reactie op "ar-

bitraire" frustratie (par. 1.1.1). De resultaten van dit

onderzoek kunnen verklaard worden met een instigatie-inhibi-

tie-model (par. 1.1.2). Een sociaal-psychologische analyse

van het materiaal dat Pastore aan zijn proefpersonen voor-

legde, illustreert de elementen van onze theorie en roept een

aantal vragen op voor de studie van agressie in een sociale

interactie (par. 1.1.3).

1.1.1 Onderzoek van Pastore

In 1952 formuleerde Pastore de hypothese, dat een "arbitraire"

frustratie meer agressie oproept dan een "niet arbitraire"
„frustratie. Zowel bij een arbitraire als ook bij een "niet

arbitraire" frustratie stelt de dader of frustrator een ge-

drag, waarvan de directe gevolgen voor het slachtoffer onple-

zierig zijn. Maar, zo redeneerde Pastore, in het geval van

een "niet arbitraire" frustratie is het gedrag van de frustra-
tor op een of andere manier te rechtvaardigen. Om zijn hypo-

these te toetsen legde hij 131 middelbare scholieren 10 situ-

aties voor, waarin iemand door een ander gefrustreerd wordt.

Ongeveer de helft van de proefpersonen kreeg de "arbitraire"

versie van dpze situaties voorgelegd. De rest van hen reageer-
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de op de "niet arbitraire" frustratiesituaties. Pastore vroeg

zijn proefpersonen zich in te leven in elke situatie en dan

op te schrijven welke gevoelens er bij hen opkwamen en hoe zij

zelf zouden reageren als iets dergelijks hen zou overkomen.

Uit een analyse van de antwoorden bleek, dat er op de "arbi-

traire" frustraties significant meer (openlijke en verhulde)

agressieve reacties gegeven werden dan op de "niet arbitraire"

frustraties. Pastore's hypothese werd dus bevestigd.

1.1.2 Inatigatie of inhibitie2

Het onderzoek van Pastore heeft tot een controverse geleid

over de exacte verklaring voor het gevonden verschil in agres-

sieve reacties. Treedt dit verschil op omdat een "niet arbi-
traire" frustratie meer agressie remt dan een "arbitraire"

frustratie? M.a.w. is het verschil te wijten aan inhibitie

van agressie? Of wekt een "arbitraire" frustratie meer agres-

sie op dan een "niet arbitraire" frustratie? Is het verschil

te wijten aan inst€gatie van agressie? Een aantal onderzoekers

(Cohen, 1955; Kregerman & Worchel, 1961; en Rothaus & Worchel,

1960) rapporteren resultaten die in overeenstemming zijn met

een inhibitieverklaring. Zillmann & Cantor (1976) vinden be-

vestiging voor de instigatiehypothese. Rule, Dyck & Nesdale

(1978) interpreteren hun resultaten als een ondersteuning van

de instigatieverklaring. Burnstein & Worchel's (1962) resul-

taten wijzen op de werking van zowel instigatie als inhibitie.

Op grond van onderzoek is er dus geen duidelijke conclusie te
trekken.

Het is niet onzr bedoeling hier dieper in te gaan op de
empirische ondersteuning voor, hetzij de inhibitie- hetzij de

instigatiehypothese betreffende reactie op (niet) arbitraire

frustratie. Veeleer willen we erop wijzen, dat er, vanuit een
sociaal-psychologisch perspectief, aan het instigatie-inhibi-

tiemodel ernstige tekorten kleven in de wijze van vraagstel-

ling en daarmee in de aanpak van het agressieprobleem.
Allereerst zit het tekort in de zuiver individuele defi-

nitie van het probleem, terwijl o.i. agrpssie wezenlijk inter-
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actioneel van aard is. Op de tweede plaats is het begrip "ar-

bitrair" onvoldoende duidelijk omschreven. Aan het begrip "ar-

bitrair" zijn namelijk drie aspecten te onderscheiden: een
motivationeeZ aspect, een interactief aspect en een subjectief

aspect.

Op de eerate plaats kan een frustratie "niet te recht-
vaardigen" zijn, omdat de motivatie of intentie van de frus-

trator om bepaald gedrag te stellen voor het slachtoffer on-
aanvaardbaar is (b.v. kwade opzet, een negatieve houding t.o.v.

het slachtoffer). Dit motivationele aspect wordt onderkend

door Rule, Dyck & Nesdale (1978). Deze auteurs spreken van
ook van een "opzettelijke" tegenover een "niet opzettelijke"

frustratie.

Minstens even belangrijk voor ons eigen theoretisch kader

is een tweede aspect van "arbitrair": het gedrag van de frus-

trator is niet in overeenstemming met sociale normen, die de
interactie tussen frustrator en slachtoffer reguleren. Nauw-

keuriger gesteld: het slachtoffer vat het gedrag van de frus-
trator op als een schending van een norm waaraan de frustra-

tor zich binnen die bepaalde interactiesituatie t.o.v. hem

behoort te houden. Interessant is het om te vermelden, dat

zowel Burnstein & Worchel (1962) als Rule, Dyck & Nesdale

(1978) rekening houden met algemene sociale normen die mensen

ervan weerhouden om agressief gedrag te stellen. In het expe-

rimentele onderzoek van deze auteurs wordt agressie namelijk

gemeten onder een anonieme en een publieke conditie. Theore-
tisch nemen ze echter een normschending door de frustrator

niet op als verklaring voor een toename in agressie bij een

"arbitraire" frustratie.

Het is waarschijnlijk een correcte assumptie van genoem-

de onderzoekers, dat onder bepaalde condities de openlijke

manifestatie van agressief gedrag in onze cultuur in strijd

is met algemeen aanvaarde sociale normen. We merken hierbij

op, dat in experimentepl sociaal-psychologisch onderzoek vaak

impliciet aangenomen wordt, dat het gezichtspunt van de proef-

personen binnen een bepaalde experimentele situatie overeen-
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komt met het gezichtspunt van de onderzoekers, die er van

buitenaf tegenaan kijken.

Bovenstaande opmerking brengt ons tot het laatste aspect

van het begrip "arbitrair". De onderzoeker zal moeten speci-

ficeren voor wie een frustratie als arbitrair overkomt: de

frustrator, het slachtoffer of een (neutrale) observator.

Pastore vermeldt bij zijn resultaten voor de "niet arbitraire"

conditie, dat veel agressieve reacties het gevolg zijn van een

"subjective interpretation of arbitrariness" (p. 738, cursi-

vering door ons).

1.1.3 SociaaZ-psychoZogische anaZyse van het onderzoek van

Pastore

Bovenstaande overwegingen bieden ons het kader om de situaties,

die Pastore aan zijn proefpersonen voorlegde nader te analy-

seren. We beschouwen agressief gedrag van het slachtoffer van-

uit zijn subjectieve waarneming van de context, waarin de

frustratie hem wordt toegebracht. Wordt het gedrag van de

frustrator opgevat als een schending van de interactienorm?

Aan welke oorzaak schrijft het slachtoffer het gedrag van de

frustrator toe?

De elementen voor een dergelijke analyse zijn: frustra-

tie, sehending van een interactienorm en toesehrijving. Frus-

tratie vatten we op als een onprettige ervaring van een per-
soon (P), die het directe gevolg van het gedrag van een ander

(A) is. Hier volstaat het om een interactienorm voor A te om-
schrijven als gedrag dat A t.o.v. P in een bepaalde interactie-

situatie behoort te stellen. Toeschrijving is het oorzakelijke

verband dat P legt tussen het gedrag van A en bepaalde externe

en interne factoren: kenmerken van de fysische en sociale om-

geving van A en factoren die te maken hebben met A zelf. Deze

laatste zijn A's fysieke en mentale mogelijkheden en beper-

kingen (capaciteiten) en A's motivatie of intentie.

Onze analyse zal pen herformulering opleveren van de re-

latie tussen arbitraire frustratie en agressie en zal tevens

duidelijk maken, hoe onze eigen probleemstelling rechtstreeks
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uit Pastore's onderzoek is af te leiden.

Laten we om te beginnen de "arbitraire" en "niet arbi-

traire" versie van de volgende situaties bekijken (Pastore,
1952, p. 729, tabel 1 en 2). 1)

- In een winkel waar je al een tijdje hebt staan wachten op je

beurt slaat de bediende je met opzet over en helpt een klant

die na jou is binnengekomen (situatie 5).
- Je bent vrijwilliger in het leger en je dient een verzoek in

om voor een bevordering in aanmerking te komen. Je verzoek
wordt afgewezen. Een andere vrijwilliger die minder gekwa-

lificeerd is dan jij maar een kruiwagen heeft, wordt bevor-

derd (situatie 10).
In de "niet arbitraire" versie van deze situaties verving

Pastore de woorden die wij schuin gedrukt hebben door andere:

"met wordt "toevallig", "minder" wordt "meer" en deopzet"

"kruiwagen" wordt weggelaten.
In de winkelsituatie houden de onprettige gevolgen van

het gedrag van de bediende voor P in, dat hij tijd verliest en
nog moet blijven wachten. Er is een sociale norm die stelt,

dat in een winkel de klanten bediend behoren te worden in

volgorde van aankomst. Expliciet wordt vermeld, dat de bedien-
de de klant met opzet niet hielp. In de "niet arbitraire" ver-

sie van de winkelsituatie is er nog steeds sprake van onpret-

tige gevolgen voor P en een normschending door de bediende.
Nu echter is dit gedrag niet toe te schrijven aan de expli-

ciete intentie van de bediende, maar aan toeval.
In de legersituatie is er duidelijk sprake van relatief

nadeel voor de persoon. Hij krijgt niet de bevordering die hij

graag wenst en waarop hij wellicht meent recht te hebben. Wie

in dit geval voor deze afwijzing verantwoordelijk is wordt in

het midden gplaten. In aanmerking komen dp legerleiding en de

andere vrijwilliger. Voor de eenvoud nemen we even aan dat # n

persoon van de legerleiding zelfstandig over deze promotie kan

1) De volledige tabellen zijn opgenomen in Bijlage t: Arbitraire
vs. niet-arbitraire frustratie.
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beslissen, b.v. de overste. Deze nu handelt in strijd met een

norm die stelt, dat de meest geschikte of best gekwalificeerde

persoon voor een bevordering in aanmerking behoort te komen.

Beschouwen we de andere vrijwilliger als de veroorzaker van de

frustratie, dan handelt deze in strijd met een norm die stelt,

dat in een competitie om een bevordering het gebruik van "krui-

wagens" onbehoorlijk is. Aan welke factoren het gedrag van de

veroorzaker, overste of andere vrijwilliger, moet worden toe-

geschreven blijft onvermeld. In de "niet arbitraire" versie

van de legersituatie krijgt een andere vrijwilliger de bevor-

dering op grond van grotere geschiktheid. Dit is in overeen-

stemming met het reeds genoemde selectiecriterium.

Voeren we een dergelijke analyse uit voor de overige si-

tuaties die Pastore hanteerde, dan blijkt het volgende. In

alle situaties wordt de indruk gewekt, dat er sprake is van

gedrag van een ander, dat onprettige consequenties heeft voor

de persoon. De "arbitraire" en "niet arbitraire" versies ver-
schillen van elkaar m.b.t. normschending en/of toeschrijving

van de factoren die voor het gedrag van de ander verantwoor-

delijk gesteld kunnen worden.
In de "arbitraire versie is er in 8 van 10 gevallen dui-.

delijk sprake van een schending van een norm, die de meeste
mensen op die situatie van toepassing zouden achten. In twee

gevallen is dit twijfelachtig (6 en 9). M.b.t. de determi-

nanten van het gedrag van de ander wordt twee keer expliciet

intentie of bedoeling vermeld (1 en 5), zeven keer wordt er

niets over vermeld en een keer is af te leiden dat er van een

vergissing sprake is (iemand die een verkeerd telefoonnummer

heeft gedraaid, 9).

Samenvattend kunnen we stellen, dat de situaties waarin

volgens Pastore sprake is van arbitraire frustratie, geken-"                "

merkt worden door gedrag van de ander, dat (1) onprettige

gevolgen heeft voor het slachtoffer, dat (2) het slachtoffer

opvat als een normschending en dat (3) eventue,1 is toe te

schrijven aan kwade opzet of een negatieve houding van de

ander t.o.v. het slachtoffer.
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"De verzameling van "niet arbitraire frustratiesituaties

is een mengeling van normschending en van een toeschrijving

aan factoren die te maken hebben met de capaciteiten van de

frustrator of met toeval. In vijf situaties kan het gedrag van

de ander opgevat worden als een normschending (2, 3, 4, 5 en

8). In ##n situatie is h,t onduidelijk (9). In de overige vier
situaties is het gedrag van de ander in overeenstemming met de

normen. Ingeval van normschending wordt vier keer expliciet

een reden voor het gedrag van de ander gegeven die kwade opzet

of persoonlijke verantwoordelijkheid uitsluit (2, 3, 4 en 5).

In situatie 9 waarbij de persoon uit bed wordt gebeld is er

een vriend aan de lijn die hulp nodig heeft vanwege een nood-
geval. In de overige situaties is de norm, waaraan de ander

zich moet houden op te vatten als voldoende verklaring voor

zijn gedrag. Persoonlijke houding of intentie van de "frustra-
tor" worden niet vermeld. Situatie 8 is een speciaal geval.

"Je staat al een tijdje in de rij om naar de film te gaan. Een

oude dame probeert voor te kruipen."
Er is sprake van een normschending, maar een agressieve re-
actie van een middelbare scholier - dat waren immers de proef-

personen - t.o.v. een oudere dame wordt over het algemeen als

afkeurenswaardig beschouwd.
"                         "Samenvattend is er bij de niet arbitraire situaties

sprake van een onprettige ervaring van het slachtoffer, als

gevolg van gedrag, dat de ander stelt. Vooral op twee aspecten
verschillen die "niet arbitraire" frustraties van de "arbi-

traire". In een aantal gevallen is het gedrag van de frustra-

tor weliswaar op te vatten als een normschending, maar als

oorzaak van dit gedrag komt kwade opzet niet in aanmerking.

Het gedrag van de frustrator kan worden toegeschreven aan zijn

capaciteiten ofwel aan externe omstandigheden. In een tweede

categorie vallen gedragingen, die volledig in overeenstemming
zijn met de normen, waarvan aan te nemen valt, dat ze op die

interactiesituatie op de frustrator van toppassing zijn. Situ-

atie 8 valt buiten deze twee categoriehn. Het gedrag dat de

ander stelt is in strijd met een interactienorm. Het is niet
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duidelijk waaraan dit gedrag toegeschreven moet worden. Een

eventuele agressieve reactie van het slachtoffer is in deze

situatie waarschijnlijk in strijd met een norm die het slacht-

offer op zichzelf van toepassing acht.
Tabel 1.1 geeft een overzicht van de wijze waarop we de

situaties, die Pastore aan zijn proefpersonen voorlegde, ge-
classificeerd hebben. In deze tabel hanteren we de criteria

"normschending" en "toeschrijving van intentie". Op deze twee

categorie#n laten de "arbitraire" en "niet arbitraire" situ-

aties zich enigszins ordenen. De "niet arbitraire" situaties

staan cursief.

SCHENDING VAN INTERACTIENORM

ja           ?           nee

ja   1, 5

TOESCHRIJVING 2, 3, 4, 7,
INTENTIE

8, 10         6              1, 6, 7

8

nee  2, 3, 4, 5 9 10

9

Tabel 1.1 Classificatie van de "arbitraire" en "niet arbi-
traire" situaties uit het onderzoek van Pastore
(1952) volgens de categorieen "schending van inter-
actienorm" en "toeschrijving van intentie" (zie
tekst).

Bij de ordening die we aangebracht hebben merken we twee

punten op. Ten eerste is de ordening niet perfect. Bij een

aantal situaties laat Pastore onvermeld, waaraan het gedrag
van de dader moet worden toegeschreven. Ten tweede is de orde-

ning tot stand gekomen vanuit ons gezichtspunt. Wp hebben ons

proberen te verplaatsen in het standpunt van het slachtoffer.

Te betwijfelen valt of wij als derde persoon in alle gevallen
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tot dezelfde opvatting komen als het slachtoffer. Het is ons

b.v. onduidelijk of er in de situaties 6 en 9 sprake is van
normschending. Verder hebben we situatie 7 niet als een norm-

schending opgevat. In dit laatste geval kan iemand '8 middags

niet slapen vanwege het geluid dat de radio van zijn buurman

produceert. Had Pastore vermeld, dat het geluid van de radio

100 decibel bedraagt, dan zouden wij deze situatie geclassifi-
ceerd hebben als normschending. Het is mogelijk, dat het

slachtoffer de grens van het "behoorlijke" bij 40 decibel legt

en aldus tot de conclusie komt dat zijn buurman zich onbe-

hoorlijk gedraagt.
De classificatie van de situatie in tabel 1.1 laat zien

dat er globaal twee mogelijkheden zijn om het verschil in re-
sultaten tussen de "arbitraire" en "niet arbitraire" frustra-

ties te verklaren.

De eerste verklaring is: gedrag van een ander dat het

slachtoffer opvat als een normschending en dat hij toeschrijft

aan een bepaalde negatieve intentie van de ander wekt meer

agressie op dan gedrag, dat het slachtoffer opvat als een

normschending, maar toeschrijft aan externe omstandigheden of
capaciteiten van de ander. Het essenti#le verschil is dus de

toeschrijving, die het slachtoffer doet.

De tweede verklaring luidt: gedrag van een ander, dat het

slachtoffer opvat als een schending van de interactienorm en

dat hij bovendien toeschrijft aan een bepaalde negatieve in-

tentie van de ander, wekt meer agressie op dan gedrag dat in

overeenstemming is met de interactienormen, die het slacht-

offer op de ander van toepassing acht. Het essenti#le verschil

hier is dus of het gedrag van de ander al dan niet in overeen-

stemming is met de interactienorm.

De gegevens, die Pastore publiceert, stellen ons niet in

staat voor een van beide verklaringen te kiezen. Hij vermeldt

namelijk slechts een gemiddelde agressiescore. Hierin zijn

openlijke en verhulde agressie samengenomon. Bij openlijke

agressie voelt de persoon zich kwaad of vijandig en toont dit

in gedrag. Bij verhulde agressie zijn er wel vijandige ge-
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voelens, maar uit de persoon ze niet in gedrag. Hierdoor zijn

vijandige gevoelens niet te scheiden van agressief gedrag.

vijandige gevoelens en agressief gedrag hoeven niet altijd

aan elkaar gekoppeld te zijn. Enerzijds kan agressief gedrag

voorkomen zonder dat de dader ook vijandige gevoelens koestert

t.o.v. het slachtoffer. Anderzijds hoeven vijandige gevoelens

niet tot agressief gedrag te leiden. Onderzocht zal daarom

moeten worden onder welke condities de perceptie van norm-

schending leidt tot vijandige gevoelens en/of een negatieve

beoordeling van de ander en onder welke condities een norm-

schending leidt tot agressief gedrag. Wat is het verband tus-

sen de opvatting van het slachtoffer, dat de ander een inter-

actienorm schendt en de toeschrijving, die het slachtoffer

doet omtrent de oorzaken van het gedrag van de ander? Wat

moeten we verstaan onder agressief gedrag?

1.2 ProbZeemsteZZing

Pastore's onderzoek levert ons meer vragen op dan het oplost.

Stellen we het probleem dat we onderzoeken, in zijn meest

eenvoudige vorm, dan hebben we te maken met twee personen P
en A, die wederzijds van elkaar afhankelijk zijn. P ervaart

de gevolgen van A's gedrag als onprettig. Volgens P behoort A

zich op een bepaalde manier t.o.v. hem te gedragen. M.a.w. P

acht een bepaalde norm op A van toepassing in A's interactie
met hem.

Onder welke condities zal P het gedrag van A waarnemen

als agressie? Onder welke condities zal P agressief reageren
t.o.v. A?

In deze paragraaf bespreken we de elementen, waarmee we

bovenstaande vragen proberen te beantwoorden, en formuleren

we de vraagstellingen voor ons empirisch onderzoek.

1.2.1 Elementen zwrr onze theorie
Bij onze analyse van de situaties die Pastore cre#erde, heb-

ben we drie begrippen geintroduceerd: interacti:normen, toe-
schrijving en onprettige ervaring. Deze begrippen sluiten aan
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bij de uitgangspunten, die we vanuit ons sociaal-psychologisch

perspectief op agressie formuleerden (zie theoretisch over-

zicht). Ze vormen de basis voor onze definitie van agressie

en voor de vraagstellingen van ons empirisch onderzoek.

De elementen "onprettige ervaring" en "toeschrijving"
sluiten aan bij ons uitgangspunt, dat we agressie bestuderen

vanuit het subjectieve gezichtspunt van de waarnemer. De term

"interactienormen" duidt aan, dat het hierbij gaat om gedrag,

dat gesteld behoort te worden in een concrete interactiesitu-
atie.

Onprettige ervaring. We hebben het begrip "frustratie",

dat Pastore hanteerde vervangen door "onprettige ervaring".

De originele definitie van frustratie luidt: "that condition

which exists when a goal-response suffers interference"

(Dollard et.aL., 1939, p. 11). Zoals bij de bespreking van de

literatuur in hoofdstuk 2 zal blijken, is dit begrip uit zijn

voegen gegroeid vanwege de vele (bij)betekenissen die het

heeft: blokkering van een drift, van individuele verwachting-

en, van doelbereik, schadelijke stimulatie etc. We beperken
ons tot gebeurtenissen, die P als onprettig ervaart en welke

door A veroorzaakt zijn. We spreken niet van onprettige ge-

volgen, maar van een onprettige ervaring om duidelijk te

maken, dat er nauwelijks zoiets bestaat als gebeurtenissen

die universeel onprettig zijn en dat het gaat om de subjec-

tieve beleving van deze gevolgen.
onze definitie van een "onprettige ervaring" luidt: een

negatief affectieve gewaarwording, die gepaard gaat met ver-

hoogde fysiologische activatie.

In hoofdstuk 3 bespreken we hoe deze "cnprettige ervaring"

volgens de verschillende theorieen tot stand komt en hop deze

ervaring agressief gedrag kan beinvloeden. Volgons sommigen

(Schachter, 1964; Zillmann, 1978) spelen zelfattributiepro-

cessen hierbij een rol (onder bepaalde condities).
Toeschri.ving. Onze eigen theorie werkt deze zelfattri-

butieprocessen niet uit. Wij houden ons niet bezig met P's
interpretatie van de eigen nonprettige ervaringing" als b.v.
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"woede", maar met P's interpretatie van het gedrag van de An-

der. Ter onderscheiding van zelfattributie spreken we van so-

ciaZe attributie.

De waarnemer P kan het gedrag van de Ander toeschrijven

aan meerdere factoren: (1) kenmerken van de fysische en so-

ciale omgeving van A, (2) A's capaciteiten en (3) A's wensen

en intenties.

In hoofdstuk 4 bespreken we de condities die de bestaande

attributietheorieen specificeren voor het tot stand komen van

deze toeschrijvingsmogelijkheden. Nesdale & Rule (1977) leg-

gen het verband tussen attributie en agressief gedrag.

Interactienormen. Wij hanteren in onze probleemstelling

niet het begrip sociale normen, maar interactienormen.

Aan sociate normen worden doorgaans drie aspecten onder-

scheiden: (1) een evaluatief aspect (behoren), (2) een ver-

wachtingsaspect, en (3) een sanctie-aspect bij overtreding

(cf. Gibbs, 1965). Sociale normen hebben het kenmerk van een

referentiekader dat minimaal twee personen delen of accepteren

(consensus). Sociale normen zijn verbonden met gedrag (o.a.

Thibaut & Kelley, 1959).

Wij spreken van interactienormen om de concrete inter-

actie theoretisch af te grenzen van de sociale groep waartoe

de interactiepartners behoren. Ons perspectief is de inter-

actie tussen P en A gedurende een bepaalde periode, los van

eventuele andere interacties en relaties die P en A met an-

deren hebben. Dit wil niet zeggen, dat de ruimere sociale om-

geving geen invloed op de interactie heeft, maar dat de effec-

ten van het gedrag van P en A primair wederzijds zijn.

Een tweede reden om van interactienormen te spreken ligt

in het ontstaan ervan. Wij gaan ervan uit, dat interactie-

normen ontstaan op het moment, dat P en A een interactie met

elkaar aangaan. Voor het ontstaan van deze interactienormen

onderscheiden we hier twee mogelijkheden. (1) Als de inter-

actiesituatie sterpotiep is worden bestaande social€ mormen

operationeeZ. Het betreft hier situaties waarvoor mensen ge-

durende hun socialisatie geleerd hebben hoe ze zich behoren
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te gedragen. We denken hierbij aan situaties met sociaal om-

schreven posities en regels (b.v. een voetbalwedstrijd). De

situaties, die Pastore aan zijn propfpersonen voorlegde, val-

len binnen deze categorie. (2*Is de interactiesituatie onbe-
.

kend, dan ontstaan er nieuue interactienorme)·. In dit laatste

geval bestaan er geen sociale normen, die onmiddellijk van

toepassing zijn. Alleen in het eerste geval komen interactie-

normen inhoudelijk overeen met sociale of pre-interactienormen.

Een interactienorm omschrijven we als een opvatting van

de waarnemer hoe hijzelf en hoe de ander zich in een bepaalde

sociale interactiesituatie behoren te gedragen.

Onze definitie van een interactienorm verschilt inhoude-

lijk op twee punten van de kenmerken, die sociale normen door-

gaans hebben (zie boven). Op de eerste plaats impliceert onze

omschrijving, dat de normen die de waarnemer aan zichzelf en

aan de ander toeschrijft per gezichtspunt kunnen verschillen.

Het is niet noodzakelijk, dat P en A op de ander en op zich-
zelf dezelfde interactienormen van toepassing achten. Boven-

dien is Consensus tussen P en A over de interactienormen die

P en A op zichzelf en de ander van toepassing achten, geen

vere€ste. Persoon P kan van oordeel zijn, dat A zich op een

bepaalde wijze behoort te gedragen, terwijl A de norm, die P
hem toeschrijft niet op zichzelf (A) van toepassing acht. Op

de tweede plaats benadrukt onze definitie van interactienormen

het aspect "behoren". Het is belangrijk om dit evaluatieve as-
pect te onderscheiden van het verwachtingsaspect. Als persoon

A zich volgens P op een bepaalde wijze behoort te gedragen,

implicport dit vaak dat P vergacht dat A zich op die wijze

zal gedragen. Noodzakelijk is dit echter niet. Verder impli-
ceert P's verwachting optrent A's gedrag slechts onder be-
paald- condities, dat A volgens P ook een bepaald gedrag be-

hoort t, stellen. Ons tweedp punt gepft aan, dat P van oor-

deel kan zijn, dat A zich op pon b=paalde manier b ·: 1-'.3 ]' te

gedragen, ook al is P's 'ereacht:ng omtrent A's normrespect

gering.
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In hoofdstuk 5 zullen we de elementen "onprettige er-
varing", "sociale toeschrijving" en "interactienormen" theo-

retisch aan elkaar relateren. We beschrijven daar hoe binnen
ons theoretisch kader interactienormen ontstaan en welke con-

sequenties het heeft als A een  prm schendt die P op A van
toepassing acht.

De elementen van onze theorie laten zich theoretisch

onderscheiden. Er is reden om aan te nemen dat er een zekere

overlap bestaat tussen "onprettige ervaring" en "normschen-
ding". Wanneer A zich niet gedraagt zoals hij dat volgens P

behoort te doen, kan P deze normschending op zich als onpret-

tig ervaren. Verder zijn er aanwijzingen in de literatuur

(Heider, 1958), dat gedrag van een persoon, dat (zeer) on-

prettige gevolgen voor het slachtoffer heeft, door dit slacht-

offer als normschendend wordt opgevat.

1.2.2 VraagsteZZingen van ons empirisch onderzoek

Is onze subjectieve benadering van agressie in een sociale

interactie geen doodlopende straat, die eindigt met de con-

statering, dat ieder individu vanuit zijn idiosyncratisch ge-

zichtspunt iets anders verstaat onder agressie?

Bovenstaande vraag kan terecht gesteld worden. We defi-
ni#ren immers alle elementen van onze theorie vanuit het ge-

zichtspunt van de waarnemer. Voor onze definitie van agressie

maken we gebruik van de elementen "onprettige ervaring" en

"interactienorm". Onze definitie van agressie luidt: agressie
is een gedrag van een persoon, dat in de opvatting van de

waarnemer (slachtoffer, agressor of derde persoon) een on-
prettige ervaring teweegbrengt bij het sZachtoffer en een

schending is van de interactienorm(en).

De vraag, die we opgeworpen hebben, zou met "ja" beant-

woord moeten worden, als naieve waarnemers als dader, slacht-
offer en buitenstaander sociale interactie opvatten als een

random procps. Er worden dan geen sociale normen operationepl
en er ontstaan evenmin interactienormen. Bovendien zouden er

geen condities te specificeren moeten zijn die systematisch
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leiden tot een onprettige ervaring en tot een bepaalde sociale

toeschrijving.

In deze studie gaan we ervan uit dat "naieve" waarnemers

interactie opvatten als een sociale transactie. Er gelden in-

teractienormen. Bovendien zijn er wel degelijk condities te

specificeren, die leiden tot een onprettige ervaring en een

bepaalde sociale toeschrijving. We zullen een aantal van deze

condities empirisch onderzoeken.

De centrale onafhankelijke variabele in alle experimenten,

die we in het tweede deel van dit proefschrift beschrijven, is
. schending van de interactienorm door de stimuluspersoon

(dader). In dit empirisch onderzoek proberen we twee vraag-
stellingen te beantwoorden.

1. Leidt de opvatting, dat het gedrag van een persoon een in-

teractienorm schendt, waarbij dit gedrag een onprettige er-

varing bij het slachtoffer teweegbrengt, tot de Waarneming
van agressie en tot de toeschrijving van kwade opzet?

2. Als de dader een gedrag stelt, dat het slachtoffer opvat

als een schending van de interactienorm, en waarvan het

slachtoffer de gevolgen als onprettig ervaart, volgt er
dan een agressieve reactie?

Empirisch onderzoeken we in hoeverre schending van een inter-

actienorm door een Ander een determinant is van de waarneming

van agressie, de toeschrijving van kwade opzet en een agres-

sieve reactie van P t.o.v. A.
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HOOFDSTUK 2 AGRESSIE: DEFINITIE EN KLASSIEKE THEORIEEN

Dit hoofdstuk bestaat uit drie delen. We bespreken eerst de

problemen die verbonden zijn aan de wetenschappelijke defini-

tie van agressief gedrag (par. 2.1). Vervolgens behandelen we

twee klassieke theorie#n over agressie (par. 2.2). Paragraaf

2.3 bevat een evaluatie van de klassieke theorie#n en van de

meest gangbare methode van onderzoek.

2.1 Agressie: wetensehappeZ€ike definitie en nafeve noties

Er bestaat een discrepantie tussen de naieve noties van mensen

over agressie en de wetenschappelijke definities van dit ver-

schijnsel. Deze discrepantie vormt een kernprobleem voor de

sociaal-wetenschappelijke studie naar agressief gedrag.

Ter illustratie van bovenstaand probleem contrasteren we

de wetenschappelijke definitie van agressie, die Buss (1961)

formuleert, met een van de 99 gebeurtenissen waarvan het week-
blad Panorama (1973) verslag doet onder de titel "1973, het

"
jaar van agressie". Buss definieert agressie als a response

that deZivers noxious stimuZation to another organism" (1961,

p. 1). Uit de Panorama citeren we "zo maar een dag uit een

politierapport:

Vrouw aangerand en mishandeld door twee dronken lieden.

Vrouw met versplinterd jukbeen naar zieken uis. En: bejaard

echtpaar met fietsketting geslagen door opgeschoten jongens.

Man en vrouw maakten opmerking over brommerlawaai. Tenslotte:

de bedrieger bedrogen. Handelaar in nepdrugs in Bijlmermeer
doodgeschoten" (Panorama, 1973, p. 63).

Het verschil tussen de definitie van Buss en de voor-

beelden uit de Panorama, kunnen we als onderzoekers niet af-

doen met "journalistieke vrijheid" of de "rijkdom van het con-

crete dagelijkse leven". In deze voorbeelden zit een sociaal-

psychologisch element dat de gangbare wetenschappplijke defi-
nities van agressie niet opnemen. Dit element bestaat eruit,

dat de gedragingen van het individu (als stimulus of respons)

opgevat kunnen worden als een schending van de interactipnorm.- -



26

2.1.1 WetensehappeZ€ike definities van agressie

Het is gebruikelijk om onderscheid te maken tussen een theo-

retische en een operationeZe definitie van agressie. In het

ideale geval dekken ze elkaar volledig. Dit is, zo zal bij

de bespreking van de theoriein in dit hoofdstuk blijken, vaak

niet het geval. We richten hier onze aandacht op de theore-

tische definities van agressie.
Theoretische definities van agressie specificeren een

niveau van anaZyse en een afgrenzing van het domein van studie.

Ze worden opgesteld vanuit een bepaalde theoretische viate op

agressief gedrag.
Het niveau van analyse van de theoriean over agressie,

die wij in dit proefschrift bespreken, is het individu in een

kleine sociale eenheid (2 tot 3 personen). Agressie in grotere

sociale eenheden, sociale (sub)groepen, tussen naties etc.,

valt buiten ons bestek. We verwijzen naar Short & Wolfgang

(1972) voor een overzicht van agressie op sociologisch niveau.

Aroneanu (1958) behandelt de problemen van een omschrijving

van agressie op internationaal niveau.
Het domein van studie van de theoriein, die we bespreken,

beperkt zich in eerste instantie tot agressie bij volwassen

mensen. Agressief gedrag bij dieren blijft onbesproken. Verder

laten de theoriein zich afgrenzen tot de verschillende aspec-

ten van de stimulus, het organisme, en de respons die in de
definitie van agressie opgenomen worden.

De definitie van Buss (1961), die we aan het begin van

dit hoofdstuk gaven, neemt slechts kenmerken van de respons

op: het gevolg van het gedrag is schade aan een ander orga-
nisme.

Een definitie die aspecten van alle drie de elementen be-

vat ontlenen we aan Kahn & Kirk (1968). Agressieve drift is

"an inborn biologically rooted, directionally oriented ener-
gizer of behavior that is elicited by frustration or other

drives and needs necessary to the survival of the species and

the individual organism. Agressive drive functions to serve,

support, and insure success of these other drives and needs
by assertive means up to destructive forcen  (p.  569).  De sti-
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mulus is dus frustratie van andere driften en behoeften. Bij

het organisme wordt een soort aangeboren activatiecentrum

onderkend en de respons loopt van assertiviteit tot vernieti-

ging van de bron van frustratie.
De definitie, die Kahn & Kirk (1968) geven van agressie,

sluit aan bij een van de meest invloedrijke theoriebn over
agressie, de Frustratie-Agressie hypothese (Dollard et.12.,

1939). Binnen deze theorie wordt agressie gedefinieerd als

"an act whose goat-response is injury to an organism (or orga-

nism-surrogate) (p. 11). Met een tweede definitie "aggression"

is aZways a consequence of fruBtration" (p. 1) geven zij tevens

de stimulus aan. Met de term "goal response" duiden Dollard

c.s. op een toestand van het organisme. Dit is een aangeleerde

of aangeboren agressiedrift waarbij de eindtoestand, schade

aan een ander organisme, de doelrespons beeindigt.

Bovenstaande definities illustreren een duidelijke koppe-

ling tussen de theorie van de onderzoeker en zijn definitie
van agressie. Er worden stimuli genoemd, die het gedrag op-

roepen. De respons heeft als kenmerk, dat het gevolg ervan

schade of letsel oplevert voor een ander organisme (het slacht-

offer). Binnen het organisme wordt aangegeven welk systeem

agressief gedrag medieert. Sommige theorie#n leggen de nadruk

op het biologisch aspect, anderen op de fysiologie, weer ander-

en op leerprocessen. Binnen de psychologie zijn voor elke

stroming wel aanhangers te vinden.
De belangrijkste strijdvraag is of er bij de definitie

van agressie motivationeZe aspecten van het organisme moeten

wordan opgenomen. Deze vraag is in feite pen onderdpel van een

meer algemeen probleem dat te maken heeft met de eis.e van de

onderzoeker op agressief gedrag. Gaat de onderzoeker uit van

het standpunt van een objectieve waarnemer of maakt hil pen

analyse van agressief gedrag vanuit het subjectieve cozichts-

punt van de waarnemer?

Aan dit problpem wijden we dp volgende paragraaf.
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2.1.2 Definitie van agresBie: objectief versus subjectief
We nemen als criterium om van een objectieve of van een subjec-
tieve definitie van agressie te spreken, de mate waarin de

"wetenschappelijke" definitie overeenkomt met de subjectieve

opvatting van gewone mensen over wat agressie is. Anders ge-

steld, in welke mate betrekt de onderzoeker expZ€viet de sub-

jectieve interpretatie van mensen, dat een gedrag in een be-

paalde situatie agressief is, in zijn theoretische en empi-

rische analyse?

Een objectieve definitie omschrijft agressie in termen

van objectief waarneembare kenmerken van de stimulus, organis-

me en respons. Een voorbeeld hiervan zou kunnen zijn: witte

ruis van 85 DbA, doet de hartslag 10 slagen per minuut oplopen;

even daarna stijgt de intensiteit van de elektrische schokken,

die de persoon een andere persoon toedient, met 45 volt.

Buss (1961) en Bandura & Walters (1963) stellen zich op

het standpunt, dat agressie gedefinieerd moet worden op basis

van objectief meetbare kenmerken van de respons. De omschrij-

ving van agressie door Buss (1961) hebben we reeds genoemd.

Bandura & Walters (1963) definieren agressie als "the class

of painproducing responses or as responses that could injure

or damage if aimed at a vulnerable object" (p. 112). Ook de

agressiedefinitie van de Frustratie-Agressie hypothese is ob-
jectief. Er wordt weliswaar gesproken van een "goal-response",

maar hiermee doelen de auteurs op het reinforcerend effect

van de schade die het slachtoffer lijdt door het agressieve

gedrag van de dader. Het gaat hier dus om een leertheoretische

benadering zonder verwijzing naar cognitieve, subjectieve of

motivationele factoren bij de dader. Wij zien dus, dat bij een

objectievp definitie van agressie de onderzoeker zich als een

strikt nputrale, objectieve waarnemer beschouwt.

Lijnrpcht tegenover bovenstaande auteurs staan onder-

zoekers, dio uitgaan van een subjectieve definitie van agres-

sie. We vermold-n als voorbeelden van deze benadering het

onderzoek van Murray, Cole & Fedler (1970) en dat van

Juttemann (1978).
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Murray, Cole & Fedler vroegen 41 jongeren van 15 tot 18

jaar te definibren wat "geweld" voor hen persoonlijk betekende.

Uit een inhoudsanalyse bleken de volgende elementen vrijwel in
.alle omschrijvingen voor te komen. Geweld is senseless and

irrationaZ and usually occurs without good reason: hurting

anything without just cause, destructive actions or thoughts
that serve no useful purpose, when a person is hit for no

reason, does no good for anyone, something which is useless
and quite wrong" (p. 251).

De methode van onderzoek, die Juttemann hanteerde is uit

zijn publicatie niet geheel duidelijk. Het lijkt ons het meest

waarschijnlijk, dat hij proefpersonen alledaagse voorbeelden

van agressie voorlegde. In deze voorbeelden varieerde Juttemann

bepaalde elementen. Wij denken hierbij aan: "het doden van een

koning" vergeleken met "het doden van een tiran". Hij vroeg

zijn proefpersonen: vind je dat er sprake is van agressie?

Hoewel onze opvatting over Juttemann's methode van onder-

zoek gedeeltelijk berust op gissingen, zijn de conclusies, die

hij publiceert duidelijk.
personen vinden een gedrag agress€ef als (1) het een vij-

andige bedoeling heeft, gericht is op het toebrengen van let-

sel aan een ander, (2) het leed van het slachtoffer, diens

tolerantiegrenzen te boven gaat en (3) er sprake is van een

veroorzaker. Belangrijk voor ons is verder, dat bij de percep-

tie van agressie de persoonlijke verantwoordelijkheid van de

agressor, algemeen maatschappelijke normen ter bescherming

van het individu en de morele aanvaardbaarheid van de daad en

de motivatie van de dader een belangrijke rol spelen.

Murray, Cole & Fedler en Juttemann maken de naieve noties

van agressie tot het object van onderzoek. De meeste onder-

zoekers, daarentegen maken eon keuze uit de verschillende ele-
ment-n waaruit de subjecti,v, noties van agressie bestaan.

"Schade of let:seZ" is voor vrijwel alle onderzoekers een on-
b-twist element van de definitie van agressie. Vprscheidene

auteurs (o.a. Feshbach, 1964; Kaufmann, 1965 en Werbik, 1971)

bepleiten de opname van een bepaalde intentie of motivatie
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van de dader in de definitie van agressie.
Feshbach (1964) onderscheidt intentionele en toevallige

agressie. Intentionele agressie valt uiteen in drie soorten:
- .-

instrumentele agressie, vijandige agressie oftewel agressie-

drift, en expressieve agressie. De specifieke motivatie van de
-

dader is het criterium, waarop deze soorten agressie onder-

scheiden kunnen worden. Bij instrumentele agressie is het doel

niet de schade die het slachtoffer lijdt, schade is een neven-
effect. Doel zijn externe beloningen als dominantie, geld etc.

Bij vijandige agressie is letsel of schade van het slachtoffer

het doel van de daad. Bij expressieve agressie gaat het de da-
der erom het slachtoffer te "raken" en niet om hem of haar te

"kwetsen".

Volgens Kaufmann (1965) moeten onder de term agressie ge-

dragingen vallen die "(a) are transitive, that is, are direc-
ted against some objects; (b) have a subjective probability

> 0 - on the part of the attacker - of reaching that object

and either removing it from attacker's goal path, or imparting

a noxious stimulation to it, or both".

Werbik (1971) maakt onderscheid tussen destructief be-

doelde agressie (fysieke agressie) en negatief bedoelde agres-

sie (frustratie-agressie). De bedoeling kan expliciet (agres-

sie uit kwaadheid) of impliciet zijn (instrumentele agressie).

Tussen haakjes hebben wij de meest typerende vormen van agres-

sie weergegeven die Werbik's onderscheidingen volgens ons op-
leveren.

Het ziet ernaar uit, dat de auteurs die het opnemen van

intentie in de definitie van agressie verdedigen, het pleit

gewonnen hebben. Buss geeft in 1971 toe, dat zijn originele
definitie van agressie (Buss, 1961) niet houdbaar is. Hij de-

finieert dan ook agressie "in terms of the attempt to deliver

noxious stimuli, regardless of whether it is successful" (Buss,
1971, p. 10). Werbik (1971) toont via een strikt logische rede-

nering aan, dat de objectieve definitie van Bandura & Walters

waarde-oordelen inhoudt van de onderzoeker en dus geen objec-

tieve gedragsdefinitie is.

Dit geeft als conclusie, dat de meeste (sociaal)-psycho-
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logische definities van agressie een motivationele en een re-

sponscomponent bevatten: agressie is een gedrag dat er op ge-
rich: is schade toe te brengen aan een ander organisme. op

basis van de soort motivatie worden zoals we gezien hebben,

meerdere soorten agressie onderscheiden.
In de meeste definities wordt geen stimulus opgenomen.

Welke deze zijn is namelijk het object van onderzoek. Door

soorten motivaties te onderscheiden suggereren de verschillende
definities welke klasse van stimuli een bepaalde soort agres-

sie oproepen. We merken hierbij op, dat de soort intentie of

motivatie geen observeerbare of empirische klasse van stimuli

is. Dit leidt ertoe dat agressie geen observeerbaar feit meer
is, maar een theoretisch of hypothetisch construct van de onder-

zoeker.

De gevolgen van het gebruik van hypothetische constructen

komen in de volgende paragraaf aan de orde.

2.1.3 Hypothetisch construct en operationaZisme

Lawson (1965) maakte een historische analyse van het weten-

schappelijk gebruik van het begrip "frustratie". Naar analo-

gie van Lawson's analyse onderscheiden we in de ontwikkeling

van het begrip agressie drie fasen. In de eerste fase wordt

agressie overgenomen uit het gewone spraakgebruik, zonder

nadere analyse. Er ontstaan theorieen over agressie met als

aanknopingspunten algemene gedragstheoriern en common sense

noties. Het is de fase van de pre-wetenschappelijke definities.
In de tweede Ease worden de verschijnselen, die het begrip

agressie omvat, beschreven in termen van een meer algemene
theorie. De term op zich wordt nog als zinvol beschouwd. Dit

is de fase van de hypothetische constructen. In een derde fase

wordt het begrip agressie geabsorbeerd door pen andere meer

fundamentele formulering. Het begrip agressie wordt niet meer
als noodzakelijk beschouwd. Dit is de fase van "agressie" als

intervenibrende of empirische variabele. Het verschil tussen

de tweede en derde fase is vooral, dat in de tweede fase het

b*grip agressie door redenering uit empirische feiten wordt
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afgeleid en vaak nog een surplusbetekenis heeft. In de derde

fase wordt het begrip direct uit de empirische feiten geabstra-

heerd (zie De Groot, 1961, pp. 67-70).

Volgens Lawson (1965) is het begrip frustratie in de der-

de fase beland. De gangbare definities van agressie bevinden
zich in de tweede fase. Agressie is een hypothetisch construct

van de onderzoeker.

Bij agressie als theoretisch construct moeten we twee

punten onderscheiden. Op de eerste plaats varibren deze defi-

nities in de mate waarin zij elementen van de subjectieve op-

vatting van agressie van de proefpersonen opnemen. In de twee-

de plaats laten zij bij het crearen van de experimentele si-

tuatie en bij de interpretatie van onderzoeksgegevens ruimte

voor de subjectieve opvatting van de onderzoeker over wat

agressie is.

Bij het eerste punt moeten we een vergelijking maken tus-

sen de empirisch verkregen gegevens over wat mensen onder

agressie verstaan en de inhoud van de wetenschappelijke defi-
nitie van de onderzoeker. Hoe meer het theoretisch model van

de onderzoeker overeenkomt met dat van de (proef)personen des
te subjectiever is de definitie. De gangbare definities van

agressie nemen van de verschillende elementen waaruit volgens
het onderzoek van Juttemann (1978) de naieve noties van agres-

sie bestaan er drie op. Deze zijn: er is sprake van een dader,

die de intentie heeft een andere persoon ZetseZ toe te brengen.

Normatieve aspecten ontbreken.

Het tweede punt, dat we noemden, betreft de invloed van

het subjectieve oordeel van de onderzoeker. Kenmerk van een
hypothetisch construct is, dat de onderzoekers via redenering

zijn wetenschappelijke definitie van agressie omzet in een ope-
rationele definitie. Na vergaring van de gegevens van zijn

proefpersonen, verkregen onder bepaalde experimentele condi-

ties vertaaZt de onderzoeker zijn bevindingen terug naar zijn

theorie. In het redeneer- en vertaalproces van de onderzoeker
is ruimte voor impliciete assumpties, die te maken hebben met

de naieve noties over agressie van de onderzoeker (de surplus-
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betekenis van De Groot, 1961).

Onderzoekers nemen aan, dat in de loop van empirisch

onderzoek de naieve noties van het begrip uitgezuiverd worden.

Dit heeft als gevolg dat het begrip agressie meestal slechts

operationeel gedefinieerd wordt. Daar waar theoretische en
operationele definities gegeven worden, blijkt de surplusbe-

tekenis vaak uit de wijze waarop en uit de sociale omstandig-

heden waaronder agressie gemeten wordt.

Om eep exacte omschrijving van agressie te krijgen zou
vanwege het gesignaleerde 'operationalisme' een inhoudsanalyse

op de operationele definities van agressie gewenst zijn. Dit

valt echter buiten het kader van dit proefschrift. Als een

soort tussenoplossing zullen we bij onze bespreking van de
theoriean in dit hoofdstuk de meest typerende methode van

onderzoek bespreken. Hierbij zijn we vooral alert op bijbe-
tekenissen van het operationele begrip agressie, die te maken

hebben met de subjectieve representatie die de betrokkenen

(agressor en slachtoffer) hebben van de situatie, m.n. van de

interactienormen die daarin gelden.

2.1.4 Onze definitie  van agressie

Onze definitie van agressie (zie p. 22) neemt als niveau van

analyse het individu. We grenzen het domein van studie af met
.

de elementen "onprettige ervaring en "schending van de inter-

actienorm".

Ons perspectief op agressie van een individu in een so-

ciale interactie impliceert, dat elke definitie van agressie
subject€ef en reZatief is. Agressie moet gedefinieerd worden

vanuit het gezichtspunt van dader, slachtoffer en toeschouwer.

Bovendien moet een definitie de normen, die volgens deze toe-

schouwer gelden in een bepaalde sociale interactie in aan-
merking nemen.

Vanuit ons perspectief laat agressie zich kenmerken als

de opvatting van een waarnemer dat een bepaald gedrag agres-  1
sief is. Dit perspectief houdt in, dat de onderzoeker van

agressie ook een waarnemer is. De onderzoeker is geen objec-
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tieve waarnemer maar een subjectieve. Vanuit zijn gezichtspunt
definieert de onderzoeker agressie. Hij maakt hierbij selec-

tief gebruik van de subjectieve noties over agressie, die bij

mensen leven. In de bestaande definities van agressie wordt

dit probleem verhuld.
Doordat de meeste mensen schade of letsel opnemen in hun

naleve opvatting van agressie is sehade het onbetwiste element

van elke wetenschappelijke omschrijving van agressief gedrag

geworden. Door deze consensus tussen beoordelaars lijkt het

erop of een objectieve definitie van agressie mogelijk is. De

discussie gaat voornamelijk over het al dan niet opnemen van

intentie (o.a. Geen, 1976; Edmunds & Kendrick, 1980). Opvallend

afwezig zijn normatieve overwegingen in de definitie van agres-

sie.

Een uitzondering op dit laatste vormen de definities van

agressie die Sears (1961) geeft. Sears (1961, p. 471) maakt
.

onderscheid tussen "antisocial", "prosocial" en sanctioned

aggression". Het criterium om prosociale en antisociale agres-

sie te onderscheiden luidt: "does the aggressive act violate

commonly accepted social norms". Van de onderscheidingen die

Sears aanbrengt, is binnen de psychologie nauwelijks gebruik

gemaakt. In de discussie rond een objectieve respons-definitie

van agressie spelen normatieve overwegingen wel een rol. Buss

sluit van zijn objectieve definitie van agressie gedragingen

uit "whose reinforcer is a socially acceptable goal; e.g.,

a dentist may hurt his patient when repairing a tooth, a doctor

may cause pain when giving an injection, a parent may hurt a

child when punishing him" (1961, p. 3).

Het ontbreken van een normatief element in de gangbare
definities van agressie betekent, dat het meest sociale as-

pect van agressie verwaarloosd is. We zijn het daarom eens met

de conclusip van Juttemann die stelt, dat sozial-psycholo-.

gische Untersuchungen uber die Entstehung und Gber die Prozesse

der Entstehung und Veranderung der zugrunde liegenden Normen"

(1978, p. 310), gewenst zijn.

Wij hebben in onze definitie van agressie het element

"intentie" niet opgenomen. Hiervoor hebben we pen aantal redenen.
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op de eerste plaats nemen onderzoekers "intentie" in de

definitie van agressie op om te voorzien in die gevallen, dat

het gedrag van de dader feitelijk geen onprettige ervaring bij

het slachtoffer teweegbrengt, hoewel dit wel in de bedoeling

van de dader lag. Onze studie van agressie beperkt zich tot

situaties waarin er sprake is van een zekere onprettige er-.

varing" bij het slachtoffer. We onderzoeken onder welke om-

standigheden "schending van de interactienorm" tot een agres-

sieve reactie leidt. De elementen "onprettige ervaring" en

"schending van de interactienorm" geven dus voldoende nauwkeurig

ons domein van studie aan.

Op de tweede plaats menen wij dat gedrag van een persoon

dat "een onprettige ervaring" teweegbrengt bij het slachtoffer

en tevens in de ogen van de waarnemer "een schending van de

interactienorm" is, voldoende voorwaarden zijn voor de om-

schrijving van dit gedrag als agressief door de waarnemer. Uit-

gaande van "onprettige ervaring" is de "intentie" van de dader,

o.i. geen noodzakelijk element voor de labeling van gedrag als
agressief. "Normschending" is, in dit geval, wel een noodzake-

lijk element. Een volwassene kan b.v. het gedrag van een kind

van 1 jaar of van een ontoerekeningsvatbare psychopaat als

agressief betitelen zonder dat er sprake is van kwade opzet
of intentie.

Op de derde plaats is "schending van de interactienorm"

o.i. een belangrijke conditie voor de toeschrijving van inten-
tie. Het opnemen van "intentie" zou om deze reden tot redun-

dantie in onze definitie van agressie leiden.

2.2 Ktass€eke theoriein over agressie

In een recent overzicht van de klassieke theorieen over agres-

sie (De Ridder, 1978) hebben we drie stromingen onderscheiden:

instinct-, drift- en leertheoriein. Elk van deze stromingen

neemt een bepaald standpunt in t.a.v. de oorzaak van agressie.

(1) Instincttheorie: agressie is aangpboren, (2) drifttheorie:
agressie is een reactie of frustratie van een drift, en (3)

leertheoripen: agressie wordt aangeleprd op basis van de prin-
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cipes straf en beloning of door imitatie van agressief gedrag
van anderen.

In dit hoofdstuk bespreken we achtereenvolgens de drift-

en Zeertheorieen over agressie. We laten zien welke ontwikke-

lingen zich binnen deze beide stromingen hebben voorgedaan.

Vanwege het gesignaleerde operationalisme (par. 2.1.3) zetten

we de meest kenmerkende operationalisatie van agressie in
onderzoek uiteen.

De instincttheoriein blijven in dit proefschrift achter-

wege. Een gedegen bespreking van m.n. de psycho-analyse is

vrijwel ondoenlijk. We verwijzen hiervoor naar Stepansky (1977).

Bovendien zijn er binnen de psychologie nauwelijks auteurs over

agressie te vinden, die aannemen dat agressie uitsluitend aan-

geboren is.

2.2.1 DrifttheorieKn: agressie is een reactie op frustratie

van een drift
De drift- of "drive"-theorie#n nemen aan, dat stimuli uit de
omgeving (b.v. frustratie) een "drive"-toestand veroorzaken,

die op zijn beurt het organisme aanzet tot agressie. De mani-

festatie van agressief gedrag reduceert dan weer de "drive"-
toestand.

De eerste theorie binnen deze stroming is de F(rustratie)-

A(gressie) hypothese. De voornaamste verdienste van deze theo-

rie is, dat zij de idee#n van Freud (catharsis, displacement)

omgezet heeft in toetsbare hypothesen en dat zij veel onder-

zoek naar agressie gestimuleerd heeft. Na de oorspronkelijke
theorie behandelen we de herzieningen ervan, die Berkowitz en

Feshbach voorstellen.

2.2.1.1 Frustratie-Agressie hypothese

De auteurs van "Frustration and Aggression" (Dollard et.aZ.,

1939) beginnen hun boekje met het verhaal van een jongetje,

James, dat een ijsje wil hebben. Bij het horen van de bel van

de ijscokar, begint James te likkebaarden. Hij loopt naar zijn

moeder en vraagt haar om geld. Zijn moeder geeft een kwartje.
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James loopt naar de kar en zegt: "een ijsje van een kwartje".

Hij krijgt zijn ijs en eet het op. Bekeken vanuit de drift-

theorie is deze situatie als volgt te analyseren. De stimulus

(bel van ijscokar) veroorzaakt bij James een verhoogde drift-
toestand (zin in ijs). Deze drive wordt gereduceerd door het

eten van ijs.

De F-A hypothese stelt nu dat James agressief zal rea-

geren wanneer hij geblokkeerd wordt in begonnen doelgericht

gedrag (frustratie).
Agressie definiOren Dollard et.aL. (p. 11) als "an act whose

goat-response is injury to an organism (or organism-surrogate)".
Hoewel deze auteurs stellen, dat frustratie altijd agressie tot

gevolg heeft en agressie altijd frustratie v66ronderstelt, be-

doelen zij eigenlijk het volgende. Wanneer een persoon geblok-

keerd wordt in het stellen van gedrag - waarvan hij wil en

verwacht dat het "doel zal treffen" - versterkt dit bij hem de

drive om agressief te worden (instigatie tot agressie). Hoe

sterker de instigatie tot agressie, des te groter is de kans

dat agressief gedrag zal optreden.

Dollard et.aL.  (p. 28) stellen, dat de sterkte van deze

instigatie tot agressie afhangt van: (a) de mate waarin de

persoon zijn doel wilde bereiken, hetgeen geblokkeerd wordt;

(b) de mate waarin doelbereik geblokkeerd wordt; en (c) het

aantal gedragssequenties, dat geblokkeerd wordt. Uitgaande van

het voorbeeld: James kan veel of weinig zin hebben in ijs (a)

en elk van de gedragssequenties (geld krijgen, naar kar lopen)

kan in een bepaalde mate geblokkeerd worden: moeder kan te

weinig geld geven, James kan struikelen als hij naar de kar

rent (b, c).

Als iemand erg gefrustreerd wordt en de instigatie tot

agressie dus sterk is, betekent dit nog niet, dat hij zich
onmiddpllijk en altijd zeer agressief zal gedragen. De mani-

festatie van dit g,drag is namelijk ook afhankelijk van de

remmingen (inhibities), die bij de dader opgeroppen worden.

Deze inhibities zijn primair afhankelijk van de mate waarin

dp dader straf verwacht voor de expressie van overt agressief

gedrag.
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DispZacement van agressie
De F-A theorie neemt aan, dat er een tendens bestaat om gein-

hibeerde agressie te verplaatsen (displacement). Dit houdt in,

dat (i) de vorm van de reactie minder direct wordt (in plaats
van een andere persoon te slaan, scheldt de dader hem uit) en/
of dat (ii) de agressie tegen een ander object gericht wordt.

Het klassieke voorbeeld, dat als ondersteuning voor ob-

ject displacement moet dienen, is het onderzoek van Hovland &

Sears (1940). De onderzoekers vonden, dat er in Amerika, over

een bepaalde tijd genomen, meer negers gelyncht werden geduren-

de periodes waarin het mensen economisch slecht ging. Uit een

heranalyse van de gegevens door Mintz (1946) blijkt echter,

dat het bewijsmateriaal zwak is.

Miller (1944, 1948) heeft de displacement-hypothese verder

uitgewerkt. Er blijkt bij mensen echter nauwelijks empirische

ondersteuning voor displacement van agressief gedrag te be-

staan (Hewitt, 1976).

Catharsis

Een essentieel onderdeel van de F-A theorie is de catharsis-

hypothese: "the occurrence of any act of aggression is assumed
to reduce the instigation to aggression" (p. 50). Vanwege het

grote theoretische en praktische belang van deze hypothese,

hebben vele onderzoekers geprobeerd een manier te vinden om

het louterend effect experimenteel aan te tonen. In een recent

overzicht van deze onderzoeken stelt Leyens (1977) het volgen-

de. (1) Wanneer fysiologische maten, zoals hartslag, bloeddruk,

e.d. genomen worden als indicatoren van spanningsreductie

(catharsis), dan blijkt, dat contra-agressie leidt tot cathar-

sis als deze agressie de normale en adequate reactie is in een

bepaalde situatie. Verder blijkt echter, dat ook andere reac-
ties dan agressief gedrag catharsis tot gevolg hebben, mits

deze reacties adequaat zijn om frustratie te vermijden of te     '
stoppen. (2) Het fantaseren over agressie, sportbeoefening en

het kijken naar geweld doen agressie niet af- maar toenemen.
(3) Het verbaal uiten van agressie dopt fysieke agressie toe-
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nemen. (4) Humor kan een agressie-reducerend effect hebben, om-

dat humor de betekenis van de situatie wijzigt.

Bewijsmateriaal voor de catharsishypothese is dus beperkt

tot situaties, waarbij agressief gedrag volgens de dader so-

ciaal gepast is en/of effectief is om frustratie uit de weg te

ruimen.

Voor empirisch onderzoek naar de relatie tussen frustra-

tie en agressie geven de opstellers van de F-A hypothese de

volgende aanwijzingen. Om van frustratie te kunnen spreken

moet aan twee voorwaarden voldaan zijn: (1) het organisme ver-
waehtte bepaalde daden te stellen, en (2) er wordt verhinderd

dat deze daden optreden. Veel gehanteerde methoden om frustra-

tie te bewerkstelligen zijn: onthouding van voedsel, bedrei-

ging, belediging en falen op een taak. De drifttoestand kan

geobserveerd of afgeleid worden, of het nu een toestand van

deprivatie is, een verbale uitdrukking of een motief. De sterk-

te van de drift kan gemeten worden door kenmerken van het ge-

drag te bekijken: sterkte, duur, frequentie enz. De gericht-
heid van de drift is te onderzoeken door na te gaan of het

letsel, dat een slachtoffer wordt toegebracht, door de dader
als plezierig ervaren wordt. In hun eigen woorden: toegebracht

letsel is reinforcerend voor agressief gedrag van de dader.

Uit onderzoek naar reacties op frustratie blijkt, dat

agressief gedrag nu eens wel dan weer niet optreedt. Van

groot belang hierbij blijken leerervaringen van het individu

te zijn (zie Bandura, 1973) en de manier waarop frustratie

geinterpreteerd wordt (Pastore, 1952; Cohen, 1955). Het re-
inforcerend effect van toegebracht letsel blijkt even,ens met

leerervaringen en interpretatie van de dader samen te hangen.

De herzieningen van de F-A hypothese, die we nu bespreken,

handhaven de driftopvatting, die ten grondslag ligt aan d,
theorie. Zij beschouwen frustratie als de belangrijkste oor-

zaak van agressief gedrag, maar ruimen plaats in voor leor-

ervaringen.
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2.2.1.2 Berkowitz: frustratie, kwaadheid en cues
De laatste 15 jaar is Berkowitz een van de meest actieve onder-

zoekers op het gebied van agressie. Zijn theorie heeft hij een
aantal malen gewijzigd. Eerst baseren wij ons op zijn werk uit

1962 en 1965 en behandelen we zijn methode van onderzoek (deze

is sindsdien niet essentieel veranderd). Daarna noemen we de

wijzigingen, die hij heeft aangebracht. Berkowitz (1962) ont-
leent zijn definitie van agressie aan de F-A hypothesen. Het

begrip frustratie vat hij ruim op. Het is niet alleen de blok-
.kering van een of andere drift, maar ook aangevallen worden"

en "iemand gaat op je tenen staan". Berkowitz (1965) stelt,

dat deze frustratie onder bepaalde voorwaarden tot agressief

gedrag leidt. Frustratie veroorzaakt volgens Berkowitz een emo-

tionele reactie (kwaadheid, "anger"), die de bereidheid tot

agressief handelen creeert. Slechts indien relevante stimuli

(eues) in de omgeving aanwezig zijn, treedt agressief gedrag

op. Deze cues zijn stimuli, die via een proces van klassiek

conditioneren, gekoppeld zijn aan de aanwezige of vroegere op-
wekkers van agressie. Berkowitz erkent verder, dat latente

agressiegewoonten (habits) mede de bereidheid tot agressie be-

palen.

De invloed van cues op agressief gedrag heeft Berkowitz vooral

op twee manieren proberen aan te tonen. Dit zijn (a) de invloed

van het kijken naar een gewelddadige film en (b) de aanwezig-

heid van wapens op agressief gedrag.

De standaardprocedure van de experimenten van Berkowitz

is als volgt. Een proefpersoon A wordt voorgesteld aan een

andere persoon B. Deze laatste is een handlanger van de proef-

leider, die ervoor betaald wordt een bepaalde rol te spelen.

Dan legt de proefleider het doel van het onderzoek uit. Er

wordt niet gezegd, dat het erom gaat te onderzoeken onder

welke omstandigheden mensen agressief reagpren. Dit zou name-
lijk tot gevolg hebben, dat sommige propfpersonen precies rea-

geren zoals ze denken dat de proefleider het graag zou willen.
Anderen reageren precies zoals zij denken dat de proefleider

het niet zou willen.

In beide gevallen komt het prop neer, dat de proefpersonen,

temeer daar het meestal studenten zijn, van het onderzoek pen
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soort intellectueel spel maken om te laten zien hoe slim ze

zijn in het ontrafelen van de hypothesen van het onderzoek.

Daarom bedekt de proefleider het eigenlijke doel, "agressie",

met een mantelverhaal (cover-story). Berkowitz zegt meestal

dat het gaat om probleem oplossen onder stress, of fysiolo-

gische reacties op stress (resp. Berkowitz & Geen, 1966 en
Berkowitz & LePage, 1967). Het stresselement wordt gevormd

door het ontvangen en toedienen van zwakke elektrische schok-
ken. Eerst schrijven A en B gedurende vijf minuten oplossingen

voor een probleem dat de proefleider hen opgeeft. Problemen

zijn b.v.: hoe kun je de verkoop van een tophit stimuleren?;

hoe trek je de aandacht van nieuwe klanten voor een autogara-

ge? Via een loting, die doorgestoken kaart is, wordt bepaald

dat de handlanger van de proefleider (persoon B) eerst de op-

lossingen van de echte proefpersoon A beoordeelt. Ieder wordt
dan in een aparte kamer gezet en de ,6eoordeling geschiedt via

een schokapparaat. Een goede evaluatie levert A de ontvangst

van 1 schok op, is de evaluatie slecht dan krijgt A 7 schok-

ken van B. (Het maximum is 10 schokken.) Berkowitz gaat er-

van uit, dat proefpersonen die 1 schok ontvangen niet kwaad

zijn en diegenen die 7 schokken ontvangen kwaad gemaakt zijn.

Bij deze laatsten is er dus een verhoogde bereidheid (drive)

om zich agressief te gedragen. Voordat nu persoon A aan de

beurt is om aan B schokken toe te dienen, introduceert

Berkowitz bij een groep proefpersonen wel een cue, bij een

andere groep niet. Deze cue is volgens hem de cruciale en
noodzakelijke stimulus om van een verhoogde bereidheid over

te gaan op het vertonen van agressief gedrag. In de studies

over de invloed van een gewelddadige film op agressief gedrag

bestaat de cue er b.v. uit, dat de handlanger van de proef-
leider dezelfde voornaam heeft als de bokser in de film. In

het onderzoek naar het wapeneffect ligt er toevallig een wapen
op tafel als de echte proefpersoon (A) het produkt van B gaat

bpoordelen met het toedienen van elektrische schokken. Het

aantal schokken (vaak vermenigvuldigd met de duur waarmee
iedere schok afgegeven wordt) nepmt Berkowitz als maat voor

agressie.
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Uit de resultaten van het onderzoek van Berkowitz blijkt,

dat personen die niet kwaad gemaakt zijn over het algemeen

iets meer schokken toedienen dan zijzelf van de ander ontvangen
hebben. Personen, die kwaad gemaakt zijn, geven over het alge-

meen iets minder schokken aan de ander dan zijzelf ontvangen

hebben. Daar waar cues aanwezig zijn (naam-associatie of wapen)

benadert het agressieve gedrag van de proefpersonen het meest

dat van hun partner. Het ligt dus voor de hand, te stellen,

dat de aanwezigheid van cues niet een noodzakelijke voorwaarde

is voor het optreden van agressie, maar eerder een faciliteren-

de invloed uitoefent op het vertonen van overt agressief ge-

drag. De aanwezigheid van cues verlaagt bij proefpersonen de

remmingen om agressief gedrag te vertonen.

Berkowitz geeft in zijn publicaties over agressie vaak

een ander beeld van het belang, dat aan zijn kernbegrippen

(frustratie, kwaadheid of drift en cue) toegekend moet worden.

Het is vaak niet duidelijk of hij zichzelf nu corrigeert of

dat slechts de nadruk in iedere publicatie iets anders ligt.
In 1962 staat frustratie centraal. In 1965 is de cue een nood-

zakelijke voorwaarde voor het 9ptjeden van agressief gedrag,

wanneer kwaadheid eenmaal is opgewekt. Vervolgens erkent

Berkowitz (1969, p. 18) de mogelijkheid, dat voor een persoon

de drivetoestand zo hoog kan oplopen dat er geen cues nodig
zijn om agressief te worden. In zijn publicatie van 1974 be-

nadrukt hij de invloed van cues op impulsief agressief gedrag.

Enig inzicht in de aarzeling van Berkowitz over de rela-

tieve invloed van arousal en cues geeft het onderscheid in

twee soorten agressie, dat hij in 1970 maakt. Hij stelt, dat

intentionete of instrumentele agressie een opzettelijke doel-

gerichte aanval op een andere persoon is. Deze intentionele

agressip wordt beinvloed door emotionele en cognitieve fac-
toren. ImpuIsieve agressie daarentegen wordt vooral bpinvloed

door een combinatie van arousal en cues en minder door cogni-

tieve factoren. Onder cognitieve factoren vallen voor

Berkowitz mede de anticipatie van straf en beloning voor het
stellen van agressief gedrag.
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Belangrijk is de betekenis, die personen toekennen aan

een bepaalde situatie en aan de cues die zij daarin waarnemen.

Uitgaande van het eerste kan Berkowitz' wapeneffect als volgt

verklaard worden: de proefpersonen hebben in de gaten wat het

doel van het onderzoek is en reageren volgens de verwachtingen

van de proefleider (Page & Scheidt, 1971). Uitgaande van het

tweede stellen Berkowitz & Alioto (1973), dat de betekenis,

die personen hechten aan een bepaalde cue doorslaggevend is.

Het is b.v. mogelijk, dat mensen bij het zien van een revolver

deze associ#ren met geweld dat zij verafschuwen. Voor hen

heeft de aanwezigheid van zo'n wapen dan geen agressiebevor-

derende werking, maar eerder een agressieremmend effect. De
agressiebevorderende invloed van het zien van agressieve films

moeten we niet overschatten. Recent onderzoek (Zillmann, Hoyt

& Day, 1974; Berkowitz, 1971) toont aan, dat deze van korte

duur is, vari#rend tussen vijf minuten en 6#n uur.

De procedure die Berkowitz hanteert bij zijn onderzoek

naar agressie is niet zonder kritiek. In de eerste plaats is

het vreemd dat iemand, die een goed produkt aflevert, toch

nog 6#n schok als "goede" beoordeling ontvangt. Verder blijft

de vraag welke drift geblokkeerd wordt door de beoordeling,

die hij van de ander krijgt. Het produkt is immers al af. We

zijn gedwongen aan te nemen, dat de persoon aangetast wordt

in zijn eigenwaarde of geblokkeerd wordt in zijn streven naar

erkenning. Het probleem is, dat er bijna altijd wel een drift

te bedenken is die geblokkeerd wordt. Moeten we, zoals

Berkowitz (1969) zegt, de verwachting van de persoon centraal

stellen, dan moet Berkowitz nagaan welke beoordeling proef-

personen in zijn onderzoek verwachten. Iemand, die er b.v.
met zijn pet naar gegooid heeft ih het bedenken van oplos-

singen, verwacht een slechte beoordeling. Is hij dan gpfrus-

trperd als hij slechts ##n schok van de ander ontvangt?

1.; Feshia·h: frustratie, drift en sociatisatie
Feshbach (1964, 1970) heeft zich vooral beziggehouden met het

probleem van agressiereductie. Feshbach hanteert evenals
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Berkowitz een ruime definitie van frustratie. Onder dit label

vallen: belemmering van doelgericht gedrag, verbale en fysieke

aanval, bedreigingen van het gevoel van eigenwaarde (Feshbach,
1964). Frustratie produceert volgens Feshbach een vijandigheid

(oftewel een aangeleerde agressiedrift), die vaak samengaat

met woede ("anger"). Deze drive kan zich ontladen in agressief

gedrag. Twee andere mogelijkheden om reductie van de drivetoe-
stand te bewerkstelligen zijn volgens Feshbach: (a) het aan-

leren van positieve responsen, die niet samengaan met vijandig-

heid. Te denken valt aan b.v. christelijke waarden als: dwalen

is menselijk, vergeven is goddelijk, bemin je vijand etc.;

(b) een verwijdering of herinterpretatie van de stimulus (per-

soon), die de woede opwekte.

Feshbach neemt een middenpositie in tussen de leertheo-

riean van Buss (1961) en Bandura (1973), die we hierna be-

spreken, en de originele F-A positie. Grote betekenis kent hij

€oe aan het socialisatieproces van het kind. De motivatie om

anderen pijn te doen (agressiedrive) is volgens Feshbach aan-

geleerd en gebaseerd op de internalisatie van een standaard,

die het kind aanleert door bloot te staan aan bepaalde cultu-

rele invloeden en zijn eigen concrete ervaringen. Volgens hem be-

leven kinderen er plezier aan anderen pijn te zien lijden, om-

dat dit macht en status impliceert. Het geeft iemand een ge-

voel van eigenwaarde een ander, die dat gevoel aantast, pijn
te doen.

Behalve Berkowitz en Feshbach zijn er nog maar weinig onder-

zoekers te vinden, die duidelijk binnen het drivemodel van de

F-A hypothese werken. De reden daarvoor is, dat de begrippen

van deze theorie uit hun voagen zijn gegroeid. Het begrip

frustratie, aanvankelijk overgenomen uit het normale spraak-

gebruik, heeft vele betekenissen. Aan de creativiteit van

onderzoekers om operationele definities van frustratie te be-

denken worden door de F-A hypothese en de besprokpn herzip-
ningen ervan nauwelijks beperkingen opgelegd. Wanneer gebeur-

tenissen, als "aangevallpn worden, het onthouden van pen be-
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loning voor gedrag, dat normaal beloond wordt, belediging,

iemand laten falen", allemaal op een hoop gegooid worden, kun-

nen we ook niet verwachten, dat er altijd woede en vervolgens

agressief gedrag op volgt.

De koppeling tussen frustratie en agressie wordt bij de

gewijzigde versies van de F-A hypothese, die Berkowitz en

Feshbach voorstaan duidelijk minder absoluut. Enerzijds dragen
de leerervaringen, die zij benadrukken (cues en socialisatie),

hiertoe bij. Anderzijds wijzigt zich langzaam de betekenis van

het begrip drift. Oorspronkelijk is het een emotionele toe-

stand waaraan direct een object verbonden is (woede, kwaadheid).
In de recente publicaties van Berkowitz is er meer sprake van

een toestand van (fysiologische) opwinding, ook wel "general

arousal" genoemd.

De ontwikkeling, die zich aftekent, is dat fysiologische
opwinding tesamen met leerervaringen agressief gedrag bepalen.

Het verband tussen leren en agressie wordt benadrukt door de
theoriein waarmee we ons nu bezig gaan houden.

2.2.2 Agressie als aangeleerd gedrag

De essentible aanname van de leertheorieen (Buss en Bandura)

is, dat agressie eenvoudigweg beschouwd kan worden als gedrag,

dat een persoon zich eigen maakt op grond van de principes

straf en beloning (reinforcement).

De kritiek die zij hebben op de drifttheorie#n betreft

vooral de volgende drie punten. In de eerste plaats beperken

de drifttheorie#n zich te veel tot de invloed van straf op

agressie. (De anticipatie van straf roept remmingen op.) De

vele belonende gevolgen van agressie worden door de drifttheo-

riean buiten beschouwing gelaten. Ten tweede bekritiseren zij

het opnemen van bedoeling in de definitie van agressie. Ten

derde verwerpen de leertheoretici het idee van een (aangeleerde)

drift tot agressie.
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2.2.2.1 Bu88: instrumenteZe agressie en de Buss Aggression

Machine

Buss (1961) stelt zich ten doel de "reinforcement history" van

agressief gedrag te bestuderen. Hij wijst het begrip bedoeling,

dat bij de drifttheoriein in de definitie van agressie is opge-
nomen, af. Hij vindt dit een mentalistisch begrip, dat over-

bodig is en stelt dan ook: "aggression is defined as a response

that deZ€vers noxious stimuZ€ to another organism" (Buss, 1961,

p. 1). Buss maakt onderscheid tussen twee soorten agressie:

(i) agressie uit kwaadheid (angry aggression) en (ii) instru-

mentele agressie. De reinforcers voor beide soorten agressie

verschillen. Agressie uit kwaadheid wordt versterkt doordat

het slachtoffer pijn lijdt; de reInforcers van instrumentele

agressie zijn externe beloningen zoals voedsel, dominantie,

geld, sex enz.

Buss heeft zich in eigen onderzoek vooral beziggehouden

met instrumentele agressie. Zijn conclusie luidt: agressief

gedrag wordt in onze maatschappij enorm beloond in termen van
geld, prestige en status (Buss, 1971, p. 17).

Buss is vooral bekend geworden vanwege de Buss Aggression
Machine (BAM). Dit is een apparaat waarmee de proefpersoon

elektrische schokken toedient aan een ander. Sinds de intro-

ductie van deze methode door Buss in 1961 is het toedienen

van elektrische schokken hoe langer hoe meer de methode bij

uitstek geworden om agressief gedrag in het laboratorium te

meten. In de periode van 1962 tot 1974 werd alleen al in 566

experimenten, die verschenen in 3 vooraanstaande sociaal-

psychologische tijdschriften, gebruik gemaakt van BAM of varia-

ties ervan (Lubek, 1976). Buss vraagt zijn proefpersoon of hij

hem wil assisteren bij een leertaak. Een ander persoon (leer-
ling) moet een begrip leren. Iedere keer dat de leerling een

fout maakt, moet de proefpersoon hem een elektrischp schok
toedienen. De proefpersoon zit voor een paneel met 10 knoppen.

De elektrische schokken, die de proefpersoon kan afgeven, nemen
van 1 tot 10 toe in pijnlijkheid. Voordat de proefpersoon be-

gint met zijn taak als leraar krijgt hij de schokken 1, 2 en
5 6#n keer te voelen. Schok 1 is juist voelbaar en schok 5 is
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al tamelijk pijnlijk. De leerling die in werkelijkheid een

handlanger van de proefleider is, maakt volgens een van tevoren

opgesteld schema een groot aantal fouten. Hij ontvangt ook

geen schokken, maar noteert braaf welke schok de proefpersoon
iedere keer kiest.

Buss erkent in 1971, dat hij er niet in geslaagd is het

begrip agressie te definiiren zonder rekening te houden met

de bedoeling van de dader. Uit de gedragingen, die Buss in

1961 uitsloot van zijn definitie (letsel door toeval, toege-

bracht letsel dat sociaal niet als agressie beschouwd wordt

e.d.), viel reeds te constateren, dat hij niet objectief de

reinforcement-geschiedenis van het individu bestudeerde. Hij

liet zich in zijn keuze leiden door (maatschappelijke) waarde-
oordelen. Het onderscheid tussen agressie uit kwaadheid en

instrumentele agressie wordt nu door velen gehanteerd.

De operationalisatie van agressief gedrag, die Buss voor-

stelt, voldoet aan zijn oorspronkelijke definitie: een persoon

verkeert in de veronderstelling dat hij letsel toebrengt aan

een ander organisme. Een belangrijk probleem is echter: wat

is de motivatie van de proefpersoon om elektrische schokken

aan de leerling toe te dienen? Uit een experiment van Baron &

Eggleston (1972) blijkt, dat proefpersonen in de leraar-leer-

ling situatie misschien wel de ander pijn willen doen, maar

dat een minstens zo belangrijke reden achter het gedrag van

de proefpersoon is: de leerling helpen zijn taak te leren.

Een van de beperkingen van de BAM is, dat elektrische schokken

moeilijk gebruikt kunnen worden bij onderzoek met kinderen.

Pitkanen (1973) gebruikte deze methode toch nog bij kinderen
van 9 jaar: Verder is de BAM-taak een asymmetrisch gebeuren,

d.w.z., een persoon heeft de totale controle over de ander,

zonder dat deze iets terug kan doen, behalve (beter) leren.

2.2.2.2 Bandura: Zeren docr observatie

Bandura interesseert zich voor agressie vanuit -en psycho-

therapeutisch en ontwikkelings-psychologisch gezichtspunt. Vrij-

wel al zijn onderzoek deed hij met kinderen als propfpersonen.
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Bandura (1973) gaat er, evenals Buss, van uit, dat zowel

onplezierige ervaringen als verwachte positieve gevolgen van

een daad tot agressief gedrag kunnen leiden. Deze onplezierige
ervaringen - fysieke aanval, bedreiging, belediging, belemme-

ringen om zijn doel te bereiken - veroorzaken een emotionele

opwinding (activatie of general arousal). Agressie kan ook

plaatsvinden als het individu verwacht dat hij door agressief

te worden kan krijgen wat hij graag wil hebben. Het is volgens
Bandura niet noodzakelijk, dat men zelf het slachtoffer is

van onplezierige ervaringen of zelf actief beloningen of straf
verwerft voor een bepaald #edrag. De meeste agressie vindt

volgens hem zijn oorsprong via wat hij noemt "vicarious

learning". Mensen leren door te observeren hoe het anderen

vergaat.

De oorsprong van agressie ligt volgens Bandura in een

leerproces door eigen ervaring en vooral cbservatie in een be-
paalde sociale context. De taal speelt een belangrijke rol bij

het aanleren van agressie. Goedkeuring of afkeuring van gedrag

dat letsel toebrengt aan anderen in het gezin, een bepaalde

sociale groep of cultuur, gaat enerzijds fungeren als positieve

of negatieve versterker van dat gedrag bij de dader of toe-

schouwer. Anderzijds vergemakkelijkt het gebruik van taal het

opnemen van dat gedrag in het geheugen. Volgens Bandura is

het niet noodzakelijk dat een "model" lijfelijk aanwezig is om

agressief gedrag aan te leren. Volgens hem kan gedrag bijna

even goed geleerd worden door een verbale presentatie of via

plaatjes alleen. Combineren ouders echter eigen agressief ge-

drag met afkeuring ervan bij hun kinderen, dan zullen kinderen

eerder afgaan op wat de ouders zelf doen, dan wat ze zeggen.

Dit is af te leiden uit het onderzoek van Bryan en Walbek

(1969).

Een ander (model) kan directe oorzaak zijn van agressief

gedrag door een observator, doordat (1) het model informatie

verschaft over het meest functionele gpdrag in pen bepaalde
situatie; (2) deze bij de observator remmingen om agressief

te worden wegneemt; (3) de observator opgewonden wordt (arousal)

en (4) de aandacht van de observator zich richt op bepaalde
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vormen van agressief gedrag of mogelijke objecten. Een voor-

beeld van dit laatste is, dat het aantal bommeldingen in vlieg-

tuigen enorm toenam na de film "Doomsday flight". In deze film

perst iemand een luchtvaartmaatschappij een groot bedrag af na

de mededeling dat in een bepaald vliegtuig een bom was ge-

plaatst, die op een bepaalde hoogte zou ontploffen onder in-
vloed van atmosferische druk.

De invloed van een modelgedrag op dit leerproces heeft

Bandura aangetoond in verschillende onderzoeken met kinderen

(o.a. Bandura, Ross & Ross, 1961). Het model is meestal een

volwassene, die tekeergaat met een opgeblazen plastic pop,
"Bobo". Bobo wordt op de grond gesmeten, met een hamer ge-

slagen enz. Als ze in een analoge situatie gebracht worden,

nemen kinderen gedragingen, die ze juist gezien hebben, over.
Bandura weigert in zijn definitie van agressie een rui-

mere sociale context te betrekken, waaruit de bedoeling van de

dader is af te leiden. Dit zou volgens hem (Bandura & Walters,

1963, p. 114) leiden tot subjectiviteit (van de onderzoeker)

en waarde-oordelen. Hijzelf beperkt zich tot observeerbare

kenmerken van het gedrag en de gevolgen vocr de agressor en

het slachtoffer. Agressie defini#ren Bandura & Walters als

"the class of painproducing responses or as responses that

could injure or damage if aimed at a vulnerable object" (p. 112).

In zijn monografie van 1973 stelt Bandura dat "a full expla-

nation of aggression must consider both injerious behavior
and sociaLe judgements that determine which injurious acts are

labeled as aggressive" (p. 5). Bandura noemt een aantal as-

pecten, die de perceptie of labeling van "schadelijk" gedrag

als agressief bepalen. Zijn behandeling van deze sociale labe-

lingsprocessen vormt een losstaand onderdeel binnen Bandura's

sociale leertheorie. We concluderen daarom, dat Bandura' theo-

rie van agressie zich beperkt tot "injurious behavior".

Het probleem waarvoor de objectieve benadering van agres-

sie hem stelt en de nadruk die Bandura legt op agressief ge-

drag als een probleem van het individu, wordt geillustreerd

door zijn verklaring van belediging als directe oorzaak van
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agressie (Bandura, 1973, p. 163). Belediging van proefpersonen

is met succes gehanteerd om hen agressief te maken. Volgens

Bandura is de meest plausibele verklaring hiervoor, dat beledi-

gingen, waarop niet meteen wordt gereageerd (met agressie),
verstrekkende negatieve gevolgen voor het slachtoffer kunnen

hebben. Zo loopt deze de kans in de toekomst als ideaal slacht-

offer uitgekozen te worden, hij verliest zijn status, en moge-

lijk zijn zelfrespect. Gaan we echter uit van een ruimere so-

ciale context, dan zijn beledigingen op te vatten als een

schending van de regels van wellevendheid. Naarmate een per-

soon meer waarde hieraan hecht, zal hij agressiever reageren

op een schending van deze regels.

Bij de leertheoriein naar agressie ligt de nadruk op de eigen

behoeften van het individu (vermijden van onprettige ervaring-

en, verkrijgen van beloningen). De sociale omgeving is be-
.palend voor het aanleren en optreden van agressieef" gedrag.

Doordat zowel Buss als Bandura zich expliciet op het

standpunt hebben gesteld, dat agressie objectief gedefinieerd

moet worden, zijn de gebreken van deze benadering duidelijk
geworden.

Het spreekt voor zich, dat een persoon (vormen van) ge-

drag, dat vaak agressief genoemd wordt, aanleert onder in-

vloed van de sociale omgeving waarin hij zich bevindt.

2.3 EvaZuatie kZassieke theorie n

We evalueren de klassieke theoriein op drie punten: (1) ver-

schillen en overeenkomsten, (2) de meest gangbare operationa-

lisatie van agressie (BAM), en (3) de ontwikkelingen die zich
aftekenen.

2.3.1 VersehiZIen en overeenkomsten

Het belangrijkste versehit tussen de leer- en drifttheorieOn

is het volgende. Voor de leertheoretici (Buss en Bandura) is

agressief gedrag het resultaat van een extern determinismp. De

drifttheorie#n richtten aanvankelijk de aandacht op ##n deter-
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minant van agressie, n.1. frustratie. Meer en meer komt de na-
druk te liggen op de invloed van externe Stimuli (cues), die,

tesamen met de drifttoestand kwaadheid (eventueel opwinding),

agressief gedrag bepalen.
Nemen we als voorbeeld de invloed van kijken naar een ge-

welddadig T.V.-programma, dan doen de theorieen hierover ver-
schillende voorspellingen. Volgens Bandura nemen de observa-

toren het gedrag wat ze zien over. Volgens de klassieke drift-

theoriein vermindert agressief gedrag door het kijken ernaar

(catharsis). Volgens de opvattingen van Berkowitz neemt agres-

sie toe, wanneer de kijkers gefrustreerd of opgewonden zijn.

Het verschil tussen de positie van Berkowitz en die van

Bandura is, dat Berkowitz de nadruk legt op externe factoren

als determinant van agressie, maar frustratie handhaaft als

uitgangstoestand. Bandura verwerpt het begrip frustratie en

brengt externe en cognitieve factoren in 6#n theoretisch sche-
ma samen.

De overeenkomaten tussen de stromingen die we behandeld

hebben, betreffen de emotioneZe en sociaTe aspecten van agres-

sie. In alle theoriein is agressie op een of andere wijze ge-

koppeld aan het begrip emotie. Sommige spreken van "drift,

woede, vijandigheid" (Dollard et.aL., Berkowitz, Feshbach),
anderen van "opgewondenheid, activatie Of general arousal"

(Berkowitz in zijn latere werk en Bandura).

Een tweede punt van overeenkomst betreft de sociate as-

pecten van agressie. De theoriein, die we in dit hoofdstuk be-
sproken hebben, houden zich uitsluitend bezig met fysiologische

en cognitieve processen binnen het individu, die de agressieve

respons van de dader bepalen. Agressief gedrag wordt m.a.w.

gezien als een objectief waarneembaar en meetbaar kenmerk van

de respons. De sociale interactie tussen dader en slachtoffer
is veronachtzaamd. Voor de hier besproken theoriein is het

essentieel irrelevant dat de dader een persoon is, wiens

agressieve gedrag fungeert als stimulus voor het slachtoffer
en die reageert op een andere persoon als stimulus. De ander

blokkeert het individu in doelgericht gedrag (F-A hypothese)
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of is model of leraar (Bandura). Bij Bandura kan de ander even-

goed vervangen worden door pen film, of een cartoon. Berkowitz

stelt, dat de verwachting van een persoon het criterium is om

van frustratie te kunnen spreken. Verwachting is bij hem echter

nauw verbonden met het niet bevredigd zijn van een bepaalde

individuele behoefte, analoog aan de rat die uren niet gegeten
heeft.

Een groot deel van onze verwachtingen omtrent de ander
vloeien voort uit de sociaZe omgeving, waartoe de ander en wij-

zelf behoren en uit de interaetie, die wij met de ander aan-

gaan.

Het eerste aspect komt in experimenteel onderzoek naar

agressie niet aan de orde, omdat eerste-jaars studenten de

proefpersonen bij uitstek zijn. De reden hiervoor is, dat van

hen aangenomen kan worden, dat ze nog niet wantrouwig (suspi-

cious) zijn, terwijl zij zonder toestemming van hun ouders

kunnen beslissen om mee te doen als proefpersoon. Dit be-
tekent dat de sociale normen, die de proefpersonen v66r het

experiment aan elkaar toeschrijven nagenoeg identiek zijn.
Het EWeede aspect, verschillen in interactienorm t.g.v.

verschillen in interactiesituaties, wordt verhuld doordat onder-

zoekers meer en meer gebruik maken van dezelfde interactiesi-

tuatie als methode van onderzoek, n.1. de Buss-Aggression-
Machine (BAM). Op enkele belangrijke kenmerken van de BAM als

operationalisatie van agressie gaan we kort in.

2.3.2 De BAM aLs operationatisatie van agressie
Afgezien van de bezwaren, die wij tegen de BAM als methode van

onderzoek ge6pperd hebben (p. 43; P· 47) willen we hier wijzen

op drie algemene aspecten ervan.

Op de eerste plaats heeft het gebruik van elektrische

schokken als methode van onderzoek, het voordeel dat de proef-

persoon de indruk heeft, dat hij de ander een onprettige pr-
varing bezorgt of kan bezorgen. Een vereist, hiervoor is wel,

dat de proefpersoon tevoren zelf de schokken ervaren heeft.
Op de tweede plaats bestaan vrijwel alle experimenten uit

een proces met twee beurten of fasen. In de eerste fase is de
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persoon het slachtoffer van een frustratie, belediging of

schokbehandeling. In de tweede fase of beurt mag hij reageren.

De proefleider stelt alles in het werk om de proefpersoon er-

van te overtuigen, dat hij niet opnieuw slachtoffer zal worden

en de ander ook niet meer zal ontmoeten. M.a.w. "sla gerust

flink terug, van mij (de proefleider) mag het".

Het derde en voor ons meest belangrijke aspect heeft te

maken met de leraar-leerling-situatie. Hierbij merken we als

eerste op, dat dit ##n van de vele mogelijke situaties is met

sociaal omschreven rollen en daarbij behorende interactie-
normen. De leerling behoort te leren, de leraar behoort te

(belonen en) straffen. De vraag is dan: Wanneer is de leraar

agressief? Vanuit onze definitie, als hij ervan uitgaat, dat
hij de leerling een onprettige ervaring bezorgt en zijn ge-

drag in strijd is met de interactienorm, waaraan hij zich vol-

gens de leerling moet houden. Het eerste nu is waarschijnlijk

wel het geval, maar van een overschrijding van de interactie-

norm kan in de leraar-leerling-situatie nauwelijks sprake zijn.

Immers, de leerling blijft maar fouten maken. Er blijft de le-

raar weinig anders over, dan sterkere, meer of langduriger

schokken te geven. Dit verklaart waarom, in experimenten met

de BAM, meestal een toename in agressie over trials gevonden

wordt (b.v. Buss, 1971). Tevens verklaart deze analyse waarom
Ekkers (1978, p. 134) er moeite mee heeft zijn proefpersonen

ervan te overtuigen, dat mensen beter leren, wanneer ze een

zwakke straf (schokken van een lage intensiteit) ontvangen.

2.3.3 OntwikkeZingen

Binnen de drifttheorieen heeft zich de volgende ontwikkeling

voltrokken. De displacementhypothese heeft zo goed als afge-
daan. Ditzelfde g-ldt o.i. voor de catharsishypothese, hoewel

Geen & Quanty (1977) recentelijk nog een poging doen haar te

redden. De F-A hypothese is ondergraven. De basis ervan, pen

specifieke agressiedrift, is vervangen door "fysiologische

arousal of activatie".

De invloed van de aanwezigheid van wapens op agressief

gedrag, het "wapeneffect van Berkowitz", is een controversieel
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onderwerp. Soms leidt de aanwezigheid van wapens tot een toe-

name in agressief gedrag, meermalen echter wordt geen effect

gevonden of is er sprake van een remming van agressie. voor

een overzichtsartikel van de sceptici m.b.t. het wapeneffect

verwijzen we naar Schmidt & Schmidt-Mummendey (1974). Als een

overzicht van de aanhangers van het wapeneffect is de publi-
catie van Turner et.aL. (1976) te beschouwen.

Een aantal malen hebben we geconstateerd, dat de interpre-
tatie van "schade of letsel" door het slachtoffer of door de

dader, mede bepalend is voor zijn (agressieve) reactie. Zowel

Berkowitz (1970; Berkowitz & Alioto, 1973) als Bandura (1973)

houden rekening met cognitieve factoren.
In de opvatting van Berkowitz hebben deze factoren te

maken met reeds vroeger geleerde associaties en dingen als het

feit of de film, die de proefpersonen zien, echt is of een

fictie. Verder spelen de verwachte beloning of straf voor de

manifestatie van agressief gedrag een rol. Echte agressie is

voor Berkowitz niet intentionele, maar impulsieve agressie.

Dit blijkt tussen de regels door als we in het experiment van
Berkowitz & Alioto (1973, p. 215) lezen: "what we suggest then,

is that the duration scores were truZy aggression measures

(...)". Het gaat hier om een vergelijking tussen de intensiteit
van en de duur waarmee proefpersonen aan een ander elektrische

schokken geven. De cursivering hebben wij aangebracht.

Bandura (1973) neemt in zijn theoretisch schema expliciet

cognitieve factoren op. Zoals Rule (1978) terecht stelt, han-
delt de analyse van Bandura over cognities, die als symbolen

voor later gebruik in het geheugen opgeslagen worden.

Er is in de theorieen van Bandura & Berkowitz in de loop

van de tijd een zekere convergentie te ontdekken. Deze conver-

gentie houdt in dat beide auteurs agressief gedrag opvatten

als een functie van fysiologische activatie en vroeger geleer-

de cognities. De vruchtbaarheid van deze benadering bespreken
we in het volgende hoofdstuk (hoofdstuk 3, directe facilita-

tietheorip).

Bandura noch Berkowitz specificeren hoe de subjectieve
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interpretatie van de stimulus (de ander) de agressieve respons

medieert. Deze theorieen houden zich niet bezig met de attri-

butie van ontvangen en eigen agressie. Er ontbreekt de subjec-
tieve definitie van de stimulus in een sociale interactie.
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HOOFDSTUK 3 EMOTIONELE ACTIVATIE EN AGRESSIE

Het is niet onze bedoeling om in dit hoofdstuk een algemeen
overzicht te geven van de literatuur over emotie. Evenmin zul-

len we veel aandacht besteden aan experimenteel onderzoek naar

de relatie tussen een specifieke emotie als kwaadheid en agres-

sief gedrag. Voor dit laatste verwijzen we naar een recent
overzichtsartikel van Rule & Nesdale (1976).

Onze doelstelling is een bespreking van de wijze waarop

drie theorieen het verband leggen tussen fysiologische acti-

vatie en agressief gedrag. Deze theorieen zijn de directe faci-

litatietheorie (cf. Ekkers, 1977), het zgn. twee-factoren mo-

del van Tannenbaum & Zillmann (1975), en het drie-factoren

model van Zillmann (1978).

Voor onze probleemstelling zijn deze theorieen van belang,

omdat hierin het begrip "onprettige ervaring", dat wij han-

teren duidelijk te plaatsen is. Verder zijn uit de theorieen

over emotionele activatie de randvoorwaarden af te leiden voor

onze theoretische stellingname. Voor ons empirisch onderzoek

zijn deze theorieen van belang, omdat zij voor de resultaten

ervan eventueel alternatieve of additionele verklaringen bieden.

Dit hoofdstuk draagt in de titel "emotionele activatie"

en niet "fysiologische activatie", omdat m.n. de theorie van
Tannenbaum & Zillmann (1975), naast fysiologische activatie

de ervaringscomponent van het begrip emotie benadrukt.

De structuur van dit hoofdstuk is als volgt. Aan de hand

van de verschillende componenten van het begrip emotie, ken-

merken we in paragraaf 3.1 de verschillen tussen de directe
facilitatietheorie en de twee-factoren theorie. Beide theo-

rieen warden vervolgens in de paragrafen 3.2 en 3.3 behandeld.

In paragraaf 3.4 bespreken we Zillmann's drie-factoren model.

Met behulp hiervan specificeren we de condities waaronder elk

van de perstgenoemde theorieen relevant is voor agressief ge-
drag bij mensen. Na pen evaluatie van de belangrijkste aspec-

teven van deze theoripen (paragraaf 3.5), besluiten we (para-

graaf 3.6) met een schematisch overzicht van deze theoriehn.
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We beantwoorden de vraag naar de relevantie van emotionele ac-
tivatie voor agressief gedrag van mensen in een sociale inter-

actie en we geven onze belangrijkste conclusies.

Vooraf willen we stellen, dat de theoriein die we in dit

hoofdstuk behandelen niet strijdig zijn met onze theoretische

stellingnamt. Ze zijn complementair. Deze theoriein richten

zich op de emotionele aspecten van P's agressieve respons. We

zullen aangeven, dat zij als verklaring voor een agressieve

interactie tussen P en A aanvulling behoeven, omdat (1) deze
theorieTn geen aandacht besteden aan het feit dat de stimulus

voor P een Andere persoon is, en omdat (2) de interaction€Ze

aspecten van agressie er niet in zijn opgenomen.

3.1 Begrippen en benaderingen
.Young (1969) omschrijft een emotie als an acute affective

disturbance originating within the psychological situation and

expressing itself in conscious experience (affect), emotional

behavior, and physiological processes". Stemmingen (moods)

zijn volgens Young (1969) "typically less intense and more
chronic than emotions but are similar in affective tone and

underlying dynamic mechanism". Het verschil tussen een emotie

en een stemming is dus vooral de acute verandering die in het

organisme teweeg wordt gebracht door een bepaalde stimulus.

Emoties zijn intenser en specifieker dan stemmingen zijn.

Young's (1969) omschrijving van het begrip emotie bevat

drie componenten: fysiologische activatie, een bewuste emotio-

nele ervaring en emotioneel gedrag. Fysiotogische activatie,

vaak kortweg activatie of arousal genoemd, wordt gemeten door

verschillende fysiologische reacties van het organisme, zoals

verhoogde bloeddruk, versnelde hartslag, verhoogde bloeddoor-

stroming in de spieren, versnelde ademhaling. Bij de ervarings-
component, willen we onderscheid maken tussen de bewuste er-

varing op sich en de interpretatie c.q. benoeming van deze er-

varing. De bewuste ervaring is het resultaat van interoceptie

van fysiologische activatie en emotionepl motorisch gedrag ("ik

voel me onprettig, geprikkeld"). De bewuste, geinterpreteerde
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1)
ervaring is de resultante van een toeschrijvingsproces ("ik

ben kwaad, opgelucht"). Onder emotioneeZ gedrag vallen motori-

sche reacties als: gezichtsuitdrukking, houding (o.a. schrik-

reacties) en verbaal en non-verbaal expressief gedrag (uit-

roepen als "ai, oe, au").

In figuur 3.1 hebben we de verschillende aspecten van het

begrip emotie weergegeven. We wijzen erop, dat in het algemeen

emotie

gedrags-
dispositie

fysiologische emotioneel
processen
(activatie, emotionele gedrag

- schrikreacties
arousal) ervaring
- bloeddruk - expressief

- hartslag e.d.
gedrag

perceptie interpretatie
van of benoeming
activatie van activatie

Figuur 3.1 Schematisch overzicht van het begrip "emotie"

het begrip emotie moeilijk te hanteren is. De verschillende

aspecten die onderscheiden worden, zijn niet onafhankelijk

en de begripsverwarring is groot.
M.b.t. deze begripsverwarring zijn hier de volg-nde twee

t) De toeschrijvingsprocessen, die in dit hoofdotuk aan de orde
komen betreffen attributiA van de c€Fen ervaring. Attributie-
processen van het gedrag van de ander besprekpn we uitge-
breid in hoofdstuk 4.
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punten van belang. Op de eerste plaats moeten we conceptueel
onderscheid maken tussen emotioneel gedrag en agressief ge-

drag. Agressief gedrag gaat waarschijnlijk in de meeste ge-

vallen gepaard met een emotionele ervaring en met expressief

gedrag. Dit betekent echter niet, dat, zoals veel mensen intui-
tief en sommige auteurs (b.v. Berkowitz, 1974) theoretisch

aannemen, echte agressie altijd emotioneel gedrag is. Ook bij
Bandura & Walters (1963) vallen sporen van deze associatie te

ontdekken als zij voorstellen agressie op te vatten in termen

van "high magnitude behaviors". Een tweede probleem van con-

ceptuele aard heeft eveneens te maken met de gedragscomponent

van emotie. De benaderingen die in deze paragraaf aan de orde

komen hanteren niet het begrip emotioneel gedrag, maar spreken

van gedragsdispositie. Een dispositie tot agressief gedrag is

op te vatten als een latente (impulsieve) neiging om agressief

te reageren. Een dispositie tot agressief gedrag kan tot ui-

ting komen in emotioneel gedrag. Noodzakelijk is dit niet.

In dit hoofdstuk krijgen we voornamelijk te maken met de be-

grippen: (fysiologische) activatie, emotionele ervaring (per-

ceptie van activatie en benoeming van activatie) en gedrags-

dispositie (zie figuur 3.1).

Afhankelijk van het aantal el4menten verbonden met het

begrip emotie dat men opneemt, wordt het verband tussen een

activerende stimulus en agressief gedrag ingewikkelder. We

zullen ons overzicht beginnen met het meest eenvoudige model,

n.1. de directe invloed van fysiologische activatie op agres-

sie (Bandura, 1973; Berkowitz, 1974; Ekkers, 1977). Dit model

bevat de elementen fysiologische activatie en gedragsdispo-
sitie.

Het verschil tussen het eerste en tweede model (het twee-

factoren model) is vooral gelegen in de invloed van cognitieve

factoren op agressie. Bij het directe facilitatiemodel is

agressief gedrag het resultaat van fysiologische activatie en

op dat moment voor een persoon saillante of dominante cogni-

ties (b.v. de cues" van Berkowitz). Bij het twee-factoren.
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model is agressie een functie van fysiologische activatie en

de interpretatie van de activerende stimulus. Dit attributie-

proces mondt uit in een bewuste geinterpreteerde ervaring. De

invloed van activatie op agressie is dus niet direct, maar

loopt via een attributieproces.

In Zillmann's (1978) drie-factoren model van emotie zijn

de elementen activatie, ervaring en gedragsdispositie opqe-

nomen. Het is een poging om de beide vorige modellen te inte-

greren.

3.2 Activatie en agressie: het directe faci Z€tatiemodeZ

De meest uitgebreide behandeling van het model van directe fa-

cilitatie van agressie door fysiologische activatie geeft
Ekkers (1977). Hij maakt duidelijk hoe de recente formuleringen

van Berkowitz (o.a. 1974) en van Bandura (1973), die we in het

vorige hoofdstuk besproken hebben, terug te voeren zijn op het
leertheoretisch model van Hull (1943, 1952). We zullen hier
kort Hull's model bespreken om te laten zien op welke wijze

agressie daarmee voorspeld kan worden en wat de beperkingen

van deze benadering zijn.

Besprekingen van Hull's theorie zijn in vrijwel elk stan-

daardwerk over de psychologie van leergedrag te vinden (o.a.

Deese & Hulse, 1967, pp. 80-88). Het essenti#le van Hull's
theorie is uit te drukken in de formule: s E r =D x s Hr . In

woorden: De waarschijnlijkheid en intensiteit van een bepaald
gedrag (sEr) is een multiplicatieve functie van de sterkte

van een drive en de habit strength. Illustreren we Hull's for-

mule met eetgedrag, dan zal iemand sneller of gulziger een be-
paald voedsel b.v. een appel opeten naarmate deze persoon meer

honger heeft en hij geleerd heeft de stimulus appel te asso-

cibren met de respons eten.

Om de stap van specifieke drift naar een toestand van

algemene fysiologische activatie te maken is het volgende be-

langrijk. De oorsprong van een drive is een specifieke behoef-

te aan b.v. voedsel. Deze behoefte stimuleert volgens Hull,

niet alleen de daaraan gekoppelde specifiek# of relevante
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drift, maar tevens een aantal niet relevante drives. Het totaal
.van relevante en niet relevante drives noemde Hull een general

drive state" van het organisme. De "general drive" is een toe-

stand van spanning, die de uitvoering van geconditioneerde en

ongeconditioneerde responsen op de omgeving verhevigt (Hull,

1952). Later is Hull's "general drive" gelijkgesteld met fysio-

logische activatie (Hebb, 1955; zie Ekkers, 1977, pp. 32-34).

Hull's begrip "habit strength op een bepaald moment, is een.

functie van het aantal malen, dat een bepaald gedrag in het
verleden gereinforceerd is.

Toepassing van Hull's theorie op agressief gedrag leidt

tot het volgende. Voor het optreden van een agressieve respons

op een bepaald moment is nodig, dat beide elementen van Hull's

formule in een bepaalde mate aanwezig zijn. De persoon moet

zich in een fysiologische toestand van activatie bevinden, en

agressie moet tot zijn gedragsrepertoire behoren. Is immers

een van deze elementen niet aanwezig (gelijk aan nul), dan
treedt er geen agressie op. Verder zal iemand die zeer sterk

geactiveerd is, maar bij wie agressief gedrag laag in de re-

sponshiirarchie zit, even sterk agressief reageren als een
ander bij wie agressie een zeer dominante respons is, maar bij

wie de activatie laag is.

Kortom, het model van directe facilitatie van agressie

door activatie voorspelt een interactie tussen activatie en

de mate waarin de agressieve respons dominant is. In deze be-

nadering wordt activatie gezien als de component, die kracht

geeft aan het gedrag. De vroegere en huidige omgeving geeft

er richting aan. Het model beperkt zich tot objectief meet-

bare aspecten van de agressieve respons (activatie) en is

strikt leertheoretisch (dominantie van agressief gedrag). De

subjectieve emotionele ervaring van b.v. woede, wordt niet

opgenomen als intermedi#rende variabele tussen activatie en

agressie. Voorzover het model cognitiove factoren opneemt,

gaat het om reeds vroeger geleerde associaties (cues) of ken-

merken en van de stimulussituatie, die, per assumptie, pen

objectief (vaststelbaar) effect hebben op de perceptie van
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het subject. Attributieprocessen zijn niet opgenomen.

Hoewel Bandura (1973) impliciet en Berkowitz (1974) ex-
pliciet erkennen Hull's gedragstheorie te onderschrijven, is

van een directe toetsing van deze theorie nog nauwelijks sprake

geweest. Deze toetsing vereist, dat activatie en dominantie

van de respons onafhankelijk van elkaar gemanipuleerd worden.

Verder moet uitgesloten kunnen worden, dat een eventuele toe-

name in agressie terug te voeren is tot een subjectief be-

noemingsproces van de fysiologische activatie (c.q. ervaring
van kwaadheid).

Een van de weinigen die er in slaagt het directe facili-
tatiemodel zuiver te toetsen bij agressie is Ekkers (1977).

In een van zijn experimenten creiert hij een toestand van ver-

hoogde activatie door proefpersonen witte ruis van 85 dB

(eerste experiment) toe te dienen. In een leraar-leerling si-

tuatie manipuleert Ekkers de dominantie van de respons door
de proefpersoon (leraar) te vertellen dat elektrische schok-

ken van een bepaalde sterkte een beter leerresultaat geven.
Ekkers vindt een effect van verhoogde activatie op instrumen-

tele agressie, zonder dat de proefpersonen de activatie die

zii ervaren benoemen ats boosheid. In de conditie, dat de in-

structie sterke schokken benadrukt als instrumenteel, geeft
de leraar (proefpersoon) sterkere schokken onder invloed van

verhoogde activatie. In de conditie waarbij zwakke schokken

als instrumenteel aangemerkt zijn door de proefleider, is het

effect van activatie echter vrijwel nihil (cf. Ekkers, pp.
129-131). In deze laatste conditie zouden de proefpersonen

volgens de theorie swakkere schokken hebben moeten geven onder
verhoogde activatie. Ekkers vindt dus niet, zoals de voor-

spelling was, een interactie tussen activatie en dominantie

van de respons op agressief gedrag.
Blijven we binnen Hull's thoorie, dan kunnen we het ont-

breken van een verzwakkend effect van activatie op agressie

in de laag instrumentele conditie verklaren, door aan te

nemen, dat het uitdelen van sterke straffen aan iemand die

fouten maakt (de leerling), v66rdat het experiment begint een



64

sterk dominante respons is (Ekkers, p. 141). De proefleider

slaagde er om die reden eenvoudigweg niet in om de respons

hierarchie van de proefpersoon om te draaien. Deze post hoc

verklaring van Ekkers is alleszins aannemelijk, maar ze wijst
tegelijkertijd op een gemis in de directe facilitatietheorie

voor agressief gedrag. De theorie laat na de sociaZe inter-
act€econdities te specificeren, waaronder agressief gedrag

dominant wordt.

Uit het experiment van Ekkers, dat we hier besproken heb-
ben tesamen met nog een tweede toetsing van de directe faci-

litatietheorie (hierbij manipuleerde Ekkers activatie door

amphetamine toe te dienen) trekken we de volgende, voorzich-

tige, coneZusie. In een interactiesituatie, waarbij agressie

de dominante respons is, heeft activatieverhoging door een

neutrale stimulus een direct faciliterend effect op agressief

gedrag, zonder dat de agressor zijn emotionele ervaring be-
noemd als kwaadheid.

De experimenten die in de traditie van Berkowitz uitge-

voerd zijn, manipuleren, tesamen met de agressieve cue, bijna

altijd de subjectieve ervaring van kwaadheid (door de proef-
personen te beledigen, een essay dat proefpersonen gemaakt

hebben te evalueren met elektrische schokken e.d.). De resul-

taten van deze manipulatie laten, zoals we in het vorige hoofd-

stuk besproken hebben, ruimte voor een interpretatie met als
uitgangspunt de subjectieve ervaring van onprettigheid en

attributieprocessen. Een model van de relatie tussen activatie
en agressie, dat juist de relatie tussen een emotionele er-

varing en attributieprocessen legt, bespreken we in de volgen-

de paragraaf.

3.3 Activatie, emotion€Ze ervaring en agressie: Het twee-

factoren modet van Tannenbaum & Zi Z Zmann

In "Emotional arousal in the facilitation of aggression through

communication" nemen Tannenbaum & Zillmann (1975) een stand-

punt in t.o.v. de invloed van het kijken naar geweld in de

media (T.V. pn film) , dat afwijkt van de benadpringen van
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Berkowitz en Bandura. Terwijl deze laatsten de nadruk leggen

op de inhoud van het getoonde geweld (cues, imitatie geobser-

veerd gedrag) beklemtonen Tannenbaum & Zillmann de activatie,

die het kijken naar geweld bij de toeschouwers teweegbrengt.

Als de film of het T.V.-programma afgelopen is, kan deze resi-

duele activatie agressief gedrag versterken. Het mechanisme,
dat Tannenbaum & Zillmann bij deze versterking aannemen, ont-

lenen ze aan Schachter (1964).

We geven in deze paragraaf eerst Schachter's emotietheo-

rie weer en bespreken vervolgens de toepassing ervan door
Tannenbaum & Zillmann op het probleem van de overdracht van

activatie ("excitation transfer").

3.3.1 Activatie tesamen met labeling geven emotionele ervaring

Schachter (1964) formuleerde zijn theorie in drie proposities.

1. Gegeven een toestand van fysiologische activatie waarvoor

een individu geen onmiddellijk verklaring heeft, zal hij

deze toestand "benoemen" en zijn gevoelens beschrijven in

termen van beschikbare cognities.
2. Gegeven een toestand van fysiologische activatie waarvoor

een individu een volledig passende verklaring heeft, ont-
staat er geen behoefte tot evaluatie, en is het onwaar-

schijnlijk dat hij zijn gevoelens zal beschrijven in ter-

men van beschikbare alternatieve cognities.

3. Uitgaande van dezelfde omstandigheden, zal een individu

slecht emotioneel reageren of zijn gevoelens als emoties

beschrijven, in die mate waarin hij een toestand van fysio-
logische activatie ervaart (p. 53).

De assumpties, die Schachter maakt zijn: (1) het indivi-

du merkt zijn toestand van verhoogde activatie op, (2) dit
crerert een behoefte tot evaluatie ofwel een druk om te wil-

len begrijpen wat de oorzaak ervan is en (3) bij afwezigheid

van een onmiddellijk gegeven adequate verklaring zoekt het

individu naar informatie om zijn activatie te benoemen.

Schachtpr legt in feite het verband tussen een toestand
van activatie - deze is voor hem diffuus en niet specifiek

van aard - en pen specifieke geinterpreteerde ervaring.
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Voor een attributieformulering van agressie is Schachter's
theorie daarom van belang, omdat deze een interne oorzaak

geeft voor de start van een attributieproces #n omdat

Schachter de invloed van de sociale omgeving benadrukt, voor

het tot stand komen van een specifieke emotionele ervaring.

voor het op gang komen van een attributieproces is het vereist,

dat het individu zijn eigen toestand van activatie waarneemt

en, dat hij niet onmiddellijk een adequate verklaring bij de

hand heeft. Is dit laatste wel het geval, dan treedt er geen

attributieproces in werking. M.b.t. de invloed van de omge-
ving gaat Schachter zover, dat in zijn opvatting alle speci-

fieke emotionele ervaringen sociaal bepaalde labels zijn.

3.3.2 Overdracht van activatie

We bespreken nu het gebruik, dat Tannenbaum & Zillmann (1975)
van Schachter's theorie maken. Zoals we reeds gesteld hebben

leggen Tannenbaum & Zillmann de nadruk op de activatie, die

het kijken naar geweld op de T.V. of in films, veroorzaakt

bij de kijkers.

In experimenteel onderzoek, vooral van Zillmann c.s.
(o.a. Zillmann, Johnson & Day, 1974) wordt meestal geen film

gepresenteerd, maar moet de proefpersoon fietsen op een ergo-

meter met een zware belasting (245 Watt). Hierdoor wordt een

niveau van verhoogde activatie gecre6erd. Voorafgaande aan

deze fietstaak wordt de proefpersoon beledigd. Een rustperi-

ode na afloop van de fietstaak zorgt ervoor, dat de proefper-

soon niet meer de ervaring heeft opgewonden te zijn door het

fietsen. Op dat moment wordt hij opnieuw geconfronteerd met

diegene, die hem beledigd heeft, en mag hij op zijn belediger

(agressief) reageren. De volgorde is dus: (1) belediging door

ander, (2) fietsen, (3) rust, (4) reageren op belediging.

Zillmann's idee over de invloed van activatie op agres-

sie komt prop neer, dat, op het moment dat de proefpersoon

t.o.v. zijn belediger mag reageren, het residu van activatie,

dat na de rustperiode nog over is van het fietsen, "overg,-

dragen" wordt op, ofwel ononderschpidbaar gecombineerd wordt
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met de activatie, die het gevolg is van de confrontatie met

de belediger.

Toegepast op de experimentele opzet, die we zojuist be-
schreven is de "transfer"-theorie als volgt te formuleren (cf.

Tannenbaum & Zillmann, 1975, p. 181). Een toename in agressie

zal optreden, als (a) er epn agressieve dispositie t.o.v. de

belediger is gecreierd, die later opnieuw opgeroppen wordt,

(b) er een behoorlijke hoeveelheid residuele activatie t.g.v.

het fietsen aanwezig is, op het moment dat het slachtoffer de

gelegenheid krijgt om op de belediger te reageren, en (c) het

slachtoffer zijn activatietoestand ten onrechte toeschrijft

aan zijn emotionele ervaring van woede t.o.v. de belediger en

niet aan de feitelijke oorzaak, het fietsen. Zillmann spreekt
van misattributie.

De agressieve dispositie wordt volgens Zillmann gevormd
als het individu een toestand van woede ervaart. Hoe intenser

de woede ervaren wordt en hoe meer erover wordt "nagekauwd"
des te uitgesprokener is de agressieve dispositie (Zillmann

& Bryant, 1974). De specifieke ervaring van woede komt volgens

Tannenbaum & Zillmann (1975, p. 179) tot stand volgens de prin-

cipes die Schachter formuleerde.

De rustperiode die na het fietsen wordt ingelast, is

kritiek voor het transferparadigma. Deze moet zo lang zijn,

dat het individu zich niet meer opgewonden voelt, maar de

fysiologische activatie moet nog verhoogd zijn. Vooral op dat
moment immers is er maximaal voldaan aan voorwaarde (b) en is

er kans op misattributie (voorwaarde (c)).

3.3.3 Verseh€Zten tuasen direete fac€Zitatietheorie ev twee-

factoren model
Het verschil tussen de formulering van Tannenbaum & Zillmann

en van diegenen die impliciet of expliciet uitgaan van de

directe facilitatietheorie (Bandura, Berkowitz en Ekkers) is

vooral de nadruk, die eerstgenoemden leggen op (1) de emo-

tioneZe ervaring als resultaat van de perceptie van activa-
tie en toeschrijvingsprocessen, en op (2) de misattributie
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van verhoogde activatie. Zowel de emotionele ervaring van

woede als misattributie van residuele activatie zijn volgens
Tannenbaum & Zillmann noodzakelijke voorwaarden voor een ver-

sterkende invloed van activatie op agressief gedrag.

De emotionele ervaring van woede of kwaadheid is nodig,
omdat deze een agressieve dispositie creAert t.o.v. de ver-

oorzaker van de woede. Deze dispositie blijft tamelijk lang

bestaan en kan daarom later weer opgewekt worden. Anders ge-

steld, de neiging van personen, om agressief te reageren op

iemand die hem beledigde blijft bestaan ook al wordt de di-
recte uitvoering van een agressieve respons onderbroken of

tegengehouden, door iets (het fietsen) dat schijnbaar irrele-

vant voor agressief gedrag is. We stellen "schijnbaar irrele-

vant", omdat de fysieke inspanningstaak onmiddellijk erna

geen versterkend effect heeft op agressief gedrag, maar wel

op het moment dat de proefpersonen geen opwinding meer er-

varen t.g.v. het fietsen. Aanvankelijk voelt de -proefpersoon

zich nog opgewonden door het fietsen, m.a.w. de interocep-

tieve feedback van opgewondenheid wijt de proefpersoon aan de

fietstaak. Nu blijken proefpersonen te rapporteren dat ze zich

niet meer opgewonden voelen t.g.v. het fietsen, terwijl hun
fysiologische activatie nog aanmerkelijk boven hun basisni-

veau ligt (Cantor, Zillmann & Bryant, 1975). Op dat moment

mogen ze agressief reageren t.o.v. hun belediger en zorgt de
niet ervaren maar toch aanwezige residuele activatie voor een

versterking van hun agressieve gedrag. Dit is voor agressief

gedrag door Zillmann & Bryant (1974) en Zillmann, Johnson &

Day (1974) aangetoond.
De resultaten van deze experimenten zijn niet onverzoen-

baar met de theorie van directe facilitatie van Hull. Ekkers

(1977, pp. 57-58) suggereert, dat „en kwaadheidsmanipulatie

zowel activatie, als de dominantie van de agressieve respons
verhoogt. De extra activatie die door het fiptsen wordt opg--

wekt, zou dan de dominante agressiev, respons versterken. Het

is belangrijk op te merken, dat "agressieve dispositie" door

Tannenbaum & Zillmann opgevat wordt als iets cognitiefs. De
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proefpersoon wil a.h.w. de belediger aanpakken. Ekkers doelt

op een onderliggende gedragsdispositie: agressief gedrag

stijgt in de responshi#rarchie van het slachtoffer o.i.v. een

belediging.

Niet in overeenstemming met Hull's theorie is het feit,

dat proefpersonen onmiddellijk na het fietsen minder agressief

reageren dan na de rustperiode. Hiervoor biedt Ekkers (1977,
p. 65) twee verklaringen. De eerste benadrukt de na-effecten

van de fietstaak, o.a. vermoeidheid, die de aandacht hebben

afgeleid van de agressietaak. De tweede gaat uit van een om-

gekeerde U-vormig verband tussen activatie en agressie, zoals

vaak in de prestatieliteratuur gevonden wordt. Beide verkla-

ringen gelden als alternatief voor het attributiemechanisme,
dat Tannenbaum & Zillmann veronderstellen.

Dit brengt ons op het tweede aspect, dat Tannenbaum &

Zillmann (1975) benadrukken: de residuele activatie wordt niet

toegeschreven aan de feitelijke bron (het fietsen), maar aan
de toestand van woede. In hoeverre is er in de experimentele

opzet van Zillmann c.s. voldaan aan Schachter's eerste propo-

sitie? Is er bij het individu fysiologische activatie gecre-

eerd, waarvoor hij geen onmiddellijke verklaring heeft? Op

het moment, dat de proefpersonen de fietstaak net achter de

rug hebben, komt "het fietsen" in aanmerking als onmiddellijke

verklaring. Richt de proefpersoon daarna zijn aandacht op de

belediger, dan geldt deze als onmiddellijke evidente oorzaak

voor de verhoogde excitatie. Een probleem bij deze laatste

bewering is, dat Schachter aannam dat personen hun activatie

opmerken, terwijl Zillmann ervoor zorgt, dat de proefpersonen

zich niet opgewonden voelen, maar het nog wel zijn. Dit pro-

bleem is op te lossen door aan te nemen, dat de hernieuwde

confrontatie met de belediger, weer de ervaren toestand van

woede oproept, en deze ervaring versterkt wordt door de resi-

duele activatie. De invloed van residuele activatie verloopt

dus via een verhoging van de ervaring van woed--

Deze redenering komt er dus op neer, dat in Zillmann's

paradigma activatie wordt gecreberd, die nergens aan toege-
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schreven wordt, omdat ze niet (meer) opgemerkt wordt. Deze

onopgemerkte activatie verhoogt direct een later opnieuw opge-

roepen emotionele ervaring. De enige assumpties die we hier

maken zijn, (1) dat belediging een ervaring van woede creeert

en (2) dat deze woede later weer opgeroepen wordt, bij een

presentatie van de belediger aan het slachtoffer. Attributie-
processen zijn dus overbodig ter verklaring van de overdracht

van residuele activatie.

De status van eventuele attributieprocessen maken

Tannenbaum & Zillmann niet duidelijk. In een recente publica-

tie stelt een van de auteurs (Zillmann, 1978, p. 364), dat

een individu niet voortdurend bezig is causale verklaringen
te zoeken voor zijn activatie. In de "over-reactie" van het

individu t.g.v. residuele activatie "...he de facto misattri-

butes residual excitation; that is, he behaves as if he be-
Zieved that these residues had been induced by a prevailing

stimulus condition". Zillmann zegt hier dus niet, dat het
individu zijn activatie aan een bepaalde oorzaak toeschrijft

en daarom meer agressief reageert. Nee, het gedrag is alsof

er sprake is van een attributie. lets verder stelt Zillmann:

"Could it be that the individual does not search for viable

attributions at all, but instead readily accepts an obtrusive

stimulus condition that immediately precedes an arousal re-

action as a "causal" connection?" (Zillmann, 1978, p. 364).

Zillmann geeft zelf toe, dat de gegevens van zijn experi-
menten geen uitspraak toelaten over de attributieprocessen,

die Zillmann c.s. (o.a. Tannenbaum & Zillmann, 1975; Zillmann,

1978) bij de overdracht van residuele activatie veronderstel-

len. Juist het ontbreken van gegevens over deze gepostuleerde

attributies geeft de aanhangers van de directe facilitatie-
theorie de ruimte om de theorie van Tannenbaum & Zillmann in

gedragstheoretische termen te interpreteren.

Samenvattend concludpren we, dat de o:crdra:ht ran residur:e

activatie te interpreteren is zonder attributi,processen aan

te nemen. In het ene geval (na de rustperiode) voldopt het
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transferparadigma wel aan Schachter's (1964) eerste proposi-

tie - er is sprake van (een toename in) activatie -, maar het

voldoet niet aan Schachter's assumptie, dat deze residuele

excitatie opgemerkt wordt. In het andere geval, is er wel

sprake van een ervaring van activatie (onmiddellijk na het
fietsen), maar dan is de oorsprong ervan evident. Hier gaat

dus Schachter's tweede propositie op. Er is dus bij de over-

dracht van residuele activatie geen sprake van ambiguiteit

over de oorsprong van ervaren activatie.

3.3.4 EmotioneZe ervaring van kwaadheid en agressief gedrag

We hebben tot nu toe weinig aandacht besteed aan de speci-

fieke ervaringscomponent van emotie, die het meest frequent

in verband gebracht wordt met agressie, n.1. woede of kwaad-

heid. Er wordt algemeen van uitgegaan, dat de specifieke er-

varing van woede de kwaliteit van de emotie aangeeft. Ze ver-

onderstelt de aanwezigheid van een algemene activatiecompo-

nent, die door de persoon gepercipieerd of ervaren wordt. Ver-

der wordt doorgaans aangenomen dat woede het gevolg is van

een belediging, aanval of frustratie (cf. Rule & Nesdale,

1976).

Over de activatiecomponent van woede zijn de aanhangers

van de directe facilitatietheorie en Tannenbaum & Zillmann

het eens. Onenigheid is er over de specifieke component.
Tannenbaum & Zillmann (1975) koppelen de ervaring van woede

aan agressie en nemen voor het ontstaan van woede de theorie
van Schachter over. Uit de diverse onderzoeken van Zillmann

(o.a. Zillmann et.aL., 1975; Zillmann & Cantor, 1976) valt op

te maken, dat hij belediging als een belangrijke determinant
van woede ziet. De theoretici van de directe facilitatietheo-

rie ontkennen niet dat de ervaring van woede agressief gedrag

van een persoon zal versterken. Deze emotionele ervaring is

volgens deze theoretici echter geen noodzakeZ€,-'k: 836:2€3

tussen activatie en agressie. Bandura (1973), Berkowitz (o.a.

1962, 1969) en Ekkers (1977) ontkennen pvenmin het belang van

belediging, aanval of frustratie als determinant van agressie.

Bandura, Ekkers en recentelijk ook Berkowitz (o.a. 1974)
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interpreteren de toename in agressief gedrag o.i.v. beledi-

ging etc. in termen van het effect dat een "kwaadheidsmani-

pulatie" heeft op activatie en dominantie van de agressieve
respons.

Het voordeel van deze laatste benadering is, dat de on-
middellijkheid, waarmee een agressieve respons op belediging

e.d. volgt, verklaard wordt. Dit verduidelijkt ook waarom

Berkowitz (1974) spreekt van impulsieve agressie, waarop wij

in het vorige hoofdstuk gewezen hebben. De vraag is echter

onder welke condities en in welke mate deze benadering van

agressie, die voorbijgaat aan de bewuste emotionele ervaring

en eventuele attributieprocessen, houdbaar is voor agressief
gedrag tussen mensen.

Op grond van de empirische evidentie voor de relatie tus-

sen woede en agressie, concluderen Rule & Nesdale (1976) dat

"...when a person's arousal state is anger, the anger acts

as a determinant of aggression which is directed primarily

toward the goal of injuring the source of the anger state.
Furthermore, these findings suggest that a person's anger and

subsequent aggression can be increased or decreased depending
upon that person's causal attribution of any additional gene-

ral arousal he might experience". De conclusies m.b.t. cau-

sale attributies slaat op de experimenten van Zillmann. De

resultaten van deze experimenten vereisen, zoals we in de

vorige paragraaf hebben besproken, geen attributieprocessen
ter verklaring.

Gegeven de theoretische verschillen tussen de directe

facilitatietheorie en de stellingname van Tannenbaum & Zillmann

em de empirische resultaten, die Rule & Nesdale (1976) be-

spreken, lijkt het nodig om de interne en externe condities
te specificeren waaronder agressief gedrag een functie is van

uitsluitend activatie en dominantie van de respons, en de

condities waaronder de emotionele ervaring en attributiepro-

cessen pen rol spelen. Dit is precies, wat Zillmann beoogt

met zijn drie-factoren model van emotie: activatie, ervaring

en gedragsdispositie.
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3.4 Activatie, gedragsdispositie, ervaring en agreaB€ef gedrag

Deze paragraaf is gewijd aan het drie-factoren model van

Zillmann (1978). Eerst zullen we de elementen en relaties van

dit model omschrijven. Vervolgens specificeren we op basis

van deze elementen en relaties de condities waaronder o.i.

agressie afhankelijk is van activatie en gedragsdispositie en

die waaronder niet voorbijgegaan kan worden aan de ervarings-

component van emotie.

3.4.1 ZiZZmann's drie-factoren modeZ

volgens Zillmann (1978, p. 355) is de uiteindelijke emotio-

nele ervaring en het emotionele gedrag van mensen het resul-
taat van de interactie tussen activatie, gedragsdispositie en

ervaring.

De activatiecomponent is het mechanisme dat kracht geeft

aan het gedrag. Deze component wordt primair opgevat als ver-

hoogde activiteit van het sympathische zenuwstelsel, die het

organisme voorbereidt op het kortstondig uitvoeren van sterke

motorische activiteit, zoals nodig bij vechten en vluchten.
De d€Bpositiecomponent komt overeen met onze omschrijving

van emotioneel gedrag (zie p. 59). Zillmann vat deze component

op als een mechanisme dat het gedrag stuurt. Hij gaat ervan
uit dat de gedragsdispositie tot uiting komt in de motorische

aspecten van emotioneel gedrag.
zillmann neemt aan, dat de relatie tussen een bepaalde

stimulus en de activatie- en dispositiecomponenten van emotie

reeds voor de actuele presentatie van de stimulus bij een in-
dividu aanwezig is. Ze is aangeboren of aangeleerd. Dit neemt

hij over van de dirocte facilitatietheorie.

Zillmann's opvatting van de ervarikg:component gaat ver-

der dan de theorie van Schachter. Het betreft niet slechts de

bewuste -rvaring van activatie, maar ook die van motorische

reactie(dispositie). Hij vat de ervaringscomponent op als een
mechanisme, dat, binnen bppaalde grenzen, de activatie- en

gedragsdispositie corrigeert.
Bij de relaties tussen deze elementen, die Zillmann (1978,

pp. 356-357) postuleert, richt hij zich vooral op de evalu-
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erende functie van de ervaringscomponent van emotie.
1) Een stimulus, die een specifieke motorische reactie teweeg-

brengt, zonder de activatie te beinvloeden, resulteert in

gedrag dat weinig krachtig of heftig is. Het individu zal

zijn gedrag waarschijnlijk niet als emotioneel ervaren.
2) Een stimulus, die zowel effect heeft op de dispositie- als

.de activatiecomponent, veroorzaakt sterk emotioneel ge-

drag. Als het individu zich bewust wordt van zijn verhoog-

de activatie, zal hij zijn gedrag evalueren; vindt hij het

normaal of gepast in die situatie dan verandert hij zijn

gedrag niet. Is dit niet het geval dan zal hij zijn ge-

drag veranderen. Hij ervaart zijn reactie als emotioneel

in die mate, waarin zijn sociale omgeving deze reactie al-
dus kenmerkt.

3) Een stimulus die alleen de activatie verhoogt, veroorzaakt

een toestand van acute "respons ambiguiteit", die geken-
merkt wordt door motorische onrust. Als het individu zich

hiervan bewust wordt, zal hij naar een verklaring hiervoor

zoeken. De verklaring waartoe het individu komt, bein-

vloedt zowel activatie als motorisch gedrag (dispositie).

De mate waarin deze ervaring voor het individu emotioneel

is, hangt weer af van de mate waarin de sociale omgeving,

waarvan hij de waardecriteria onderschrijft, het aldus be-

stempelt.

3.4.2 Directe fae€Zitatietheorie versus emotioneZe ervaring

Zoals Zillmann zelf stelt (1978, p. 357) heeft zijn model be-
trekking op emotioneel gedrag bij mensen. Zijn drie-factoren

model is een duidelijke poging om de theorie van directe
facilitatie te integreren met de theorie van Schachter. Hij

houdt hierbij rekening met de recente kritiek op Schachter's

theorie van Leventhal (1974).

Zillmann neemt van de directe facilitatietheorie over

dat het effect van een bepaalde stimulus op d, component ac-

tivatie en dispositie aangeboren of aageleerd is. Cognitieve

processen van "hogere orde" (attributieprocesspn) worden

hierbij niet verondersteld. De interactip tussen dispositie
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.en activatie levert "emotioneel gedrag (propositie 2).
Zillmann zet emotioneel tussen haakjes, omdat hij, zo ver-

onderstellen we, gedrag pas echt als emotioneel kenmerkt als
het aldus ervaren of benoemd wordt.

De invloed van Schachter (1964) komt tot uiting in de

proposities 2 en 3. Enerzijds is de ervaring van verhoogde

activatie als een bepaalde emotie, b.v. woede of blijdschap,

afhankelijk van de etikettering door de sociale omgeving waar-
toe het individu zich rekent. Anderzijds treden attributie-

processen in werking als het individu zich bewust wordt van

een toestand van verhoogde activatie. De restrictie die

Zillmann bij dit laatste maakt, is, dat het individu zich

moet bevinden in een toestand van respons ambiguiteit. Er is

dus geen duidelijke responsdispositie voor het individu aan-

wezig. Zillmann stelt "As the individual becomes aware of his

aimless, excited behavior, he is likely to perform an epistemic

search directed at the comprehension of the inducement of his

state of elevated excitation" (1978, p. 356).
Zoals we reeds opmerkten in de vorige paragraaf (3.4.1)

neemt Zillmann aan, dat een responsdispositie tot uitdrukking

komt in motorisch gedrag. Verder legt hij het verband tussen

dit motorische gedrag en de ervaringscomponent van emotie

(propositie 2).

In beide aspecten van Zillmann's model is de invloed van

Leventhal (1974) onmiskenbaar. Leventhal's argument is, dat
"the feedback from the facial motor pattern, or the activity

of the neural centers which produce expressive movements, is
crucial for feeZing specific emotions" (1974, p. 47).

Onder welke condities nu gaat de directe facilitatie-
theorie op? Onder welke condities biedt een model dat subjec-

tieve ervaring en attributieprocessen opneemt (Leventhal,

1974; Schachter, 1964) de meest adequate verklaring voor agres-

sief gedrag bij mensen?

In eerste instantie is het antwoord op deze vragen vrij

eenvoudig. Agressief gedrag is een functie van uitsluitend

activatie en dispositie als de emotionele ervaring geen rol
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speelt. Dit betekent dat we voor het eigenlijke antwoord het

begrip emotionele ervaring en de relaties die het heeft met

dispositie en activatie moeten bekijken.

Over de status van de ervaringscomponent is Zillmann ex-
pliciet: "The experiential component of emotion, then, is

viewed as more than the mere awareness of a behavioral state

associated with elevated excitation ("I sense this, I feel
that"). It is considered to serve as a corrective of emotional

reactions that are appraised as inappropriate. Is it further

seen to provide guidance in situations in which a response

disposition does not exist" (1978, p. 357).

Algemeen kunnen we stellen, dat, zodra een individu zich

bewust wordt van zijn activatie of emotioneel gedrag, deze

ervaring effect heeft op de overige componenten van emotie.

Dit effect wordt gemedieerd door cognitieve en/of attributie-

processen. Zillmann veronderstelt namelijk, dat de bewuste
ervaring van activatie en/of dispositie een cognitief proces

in werking zet, waarbij het individu zijn huidige ervaring

vergelijkt met een standaard van gepastheid of normaliteit

(de appraisal functie van ervaring).

Wijkt de ervaring van het individu af van wat hij normaal

of gepast vindt, dan zal hij zijn activatie en emotioneel ge-
gedrag, navenant de afwijking van de norm, corrigeren. Indien

het individu slechts activatie ervaart, zal hij zoeken naar

een oorzaak om deze activatie te verklaren. Vindt hij een

verklaring, die plausibel lijkt, dan zal hij zijn emotioneel

gedrag met de gevonden verklaring in overeenstemming brengen.

Ook in dit laatste geval zal het individu ·weer afchecken of

zijn emotioneel gedrag en activatie normaal zijn.

Op grond van de aard van de ervaringscomponent kunnen we
stellen, dat de theorie van de direete fae€Zitatie bij mensen

opgaat als er sprake is van een of meer van de volgende condi-
ties.

(a) Het individu ervaart zijn activatie of gedrag nipt als
emotioneel.

(b) Het cognitief functioneren van het individu is (tijdelijk)

verminderd.
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(e) Het individu negeert zijn sociale omgeving.

De factoren die tot deze drie condities bijdragen, kunnen als

volgt gespecificeerd worden.
(a) Indien de activatie laag is, maar er is wel een gedrags

dispositie aanwezig, dan leidt dit waarschijnlijk niet tot

een emotionele ervaring (Zillmann, 1978, propositie 1). Ver-

der zal het individu zijn gedrag niet als emotioneel ervaren
als de oorzaak van activatie een affectief neutrale bron is.
Te denken valt aan de ervaring van witte ruis (Ekkers, 1977)

en van het fietsen. Het zijn die situaties waarbij de bron

van activatie niet geassocieerd wordt met een andere persoon,

zoals bij belediging of loftuitingen, maar met een object.
(b) De tweede conditie houdt in, dat het individu geen of

minder informatie (verbale of nonverbale) opneemt en zijn re-

actie dus eenvoudigweg een functie is van activatie en reeds

bestaande cognities. M.b.t. agressief gedrag is er enige em-

pirische ondersteuning, dat dit optreedt als mensen zeer

sterk geactiveerd zijn (Zillmann et.at., 1975). Deze conditie

is voor een sociale attributieformulering van reactieve agres-

sie van belang, omdat hierbij de perceptie van het individu

van de sociale context, waarin een ander een bepaald gedrag

stelt, centraal staat. Bevindt de persoon zich in een toe-

stand van sterk verhoogde activatie, dan is de kans groot,

dat deze perceptie sterk vertekend wordt door reeds bestaande

cognities van het individu en door een selectieve perceptie
van kenmerken van de ander en van de situatie waarin deze

ander een bepaald gedrag stelt (zie par. 3.6.2 en hoofdstuk

4).

(c) Als het individu zijn sociale omgeving negeert, werkt het

corrigerende mechanisme van de ervaringscomponent niet. Dit

houdt in, dat het individu bij het stellen van een bepaald
gedrag t.o.v. een ander geen rekening houdt met de gevolgen

ervan voor die ander, en dat hij evonmin de eventuele reactie
van die ander in zijn overwegingen bptrekt. Bij deze laatste

conditie nemen we aan, dat de sociale omgeving c.q. het

slachtoffer agressief gedrag van de agressor afkpurt. Uit-
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gaande van deze assumptie lijkt deze conditie slechts rele-

vant voor agressief gedrag van de agressor als (cl) hij zeer

geactiveerd is, (02) de kans op een reactie van de ander mi-

nimaal is, en/of (c3) wat de reactie van de sociale omgeving

ook moge ziln, het individu er relatief niet op achteruitgaat.

Bovenstaande condities, die nadere verificatie vereisen,

geven aan in welke mate agressief gedrag beinvloed wordt door

cognitieve processen, die betrekking hebben op de eigen er-

varing en op de context waarin het individu zijn gedrag stelt.
De ondergrens voor deze processen, een minimaal niveau van

activatie, is nodig voor de benoeming van de eigen ervaring.

Een extreem hoge activatie vormt de bovengrens voor de invloed

van cognitieve factoren op deze benoeming en voor de toe-

schrijving van gedrag van een ander aan bepaalde endogene en

exogene factoren. Zowel benoeming van eigen ervaring als so-

ciale toeschrijving vereisen een minimum aan imaginaire of

feitelijke sociale interdependentie of interactie.

Het lijkt ons toe, dat bij "normale" volwassen mensen

een situatie van extreem hoge activatie, waarbij sociale in-
terdependentie of interactie aanwezig is, of waarbij de so-

ciale omgeving c.q. het slachtoffer, agressief gedrag van de
agressor goedkeurt, tot de uitzonderingsgevallen behoort.

Blijven we binnen Zillmann's drie-factoren model redeneren,

dan is agressief gedrag daarom gewoonlijk wel een functie van

directe facilitatie, maar het directe effect van activatie en

gedragsdispositie op agressief gedrag is gering in vergelij-

king tot het effect van de ervaringscomponent. M.a.w. agres-

sief gedrag van normale mensen wordt onder een grote variatie

van omstandigheden in hoge mate gestuurd door cognitieve pro-

cessen. Deze cognitieve processen worden in gang gezet zodra

een individu zich bewust wordt van zijn activatie of respons-
dispositie. Verder zal agressief gedrag mede bepaald worden

door attributieprocessen wanneer er voor het individu een toe-

stand van respons ambiguiteit optreedt.
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3.5 Activatie, gedragsdispositie, emotioneZe ervaring en

agress€e: evaZuatie
In deze paragraaf bespreken we het verband tussen de elemen-

ten van emotie en agressief gedrag. Leidraad bij deze bespre-

king is Zillmann's poging tot integratie van de ervaringscom-

ponent met de elementen van de directe facilitatietheorie.

Bij onze conceptuele evaluatie (par. 3.5.1) gaan we in op de

uitwerking van de begrippen binnen de theorie#n over emotio-

nele activatie en agressie. We trekken, waar relevant voor

onze probleemstelling, de evaluatie door naar een situatie

waarbij de agressor het slachtoffer is van agressie (volgens
onze definitie) die een andere persoon hem aandoet. In para-

graaf 3.5.2 illustreren we beide aspecten van de conceptuele

evaluatie aan een empirisch onderzoek van Zillmann over ver-

geldingsgedrag of reactieve agressie.

De argumenten, die we in deze paragraaf zullen presen-

teren, vormen de basis voor de vraag naar de relevantie van

deze theoriein voor agressie in een sociale interactiesitu-

atie (onze eigen probleemstelling). Hiermee sluiten we het

verband tussen emotionele activatie en agressie af (par. 3.6).

3.5.1 Emotie en agressie: conceptueZe evaZuatie
In deze paragraaf bespreken we achtereenvolgens: (1) emotio-

nele ervaring, (2) attributieprocessen, (3) activatie, (4)

gedragsdispositie, (5) interpretatie sociale context.
(1) Een van de belangrijkste verdiensten van Zillmann's

drie-factoren model is de uitwerking van de ervaringscomponent

van emotie. Deze ervaring is niet eenvoudigweg de ervaring van

een verhoogde activatie, maar heeft tegelijkertijd een affec-
tieve kwaliteit. Beide aspecten van de ervaring staan onder

.controle van een evaluatiemechanisme (de appraisal" functie

van de ervaring). Dit evaluatiemechanisme houdt in, dat het

individu de intensiteit en kwaliteit van zijn ervaring ver-

gelijkt met een standaard: de waarde-opvattingen van de so-

ciale omgeving waartoe hij behoort.

De uitwerking van deze ervaringscomponent door Zillmann
in een drietal proposities stelde ons in staat, de condities
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uit te werken waaronder agressief gedrag een functie is van

activatie en gedragsdispositie, en de condities te specifi-

ceren waaronder agressie een functie is van de cognitieve en
attributionele processen van de ervaringscomponent (zie par.

3.4.2).

(2) Zillmann is in zijn publicaties niet duidelijk over

de rol, welke attributieprocessen bij de ervaringscomponent
spelen.

Laten we vooropstellen, dat Zillmann zich bezighoudt met
processen van cognitieve en attributionele aard, die betrek-

king hebben op de benoeming of betekenisverlening van de ei-
gen activatie (zeZf-attributie). Dit ter onderscheiding van

de attributieprocessen en benoeming van het gedrag van een
ander (sociaZe attributie).

De onduidelijkheid van Zillmann's formuleringen bestaat

hieruit, dat Zillmann, hoewel hij de evidentie voor attribu-

tieprocessen volgens Schachter's theorie niet overtuigend

vindt (Zillmann, 1978, p. 352), toch attributieredeneringen
hanteert in zijn publicatie met Tannenbaum (Tannenbaum &
Zillmann, 1975) en wanneer hij zijn drie-factoren model illu-

streert aan empirische gegevens (Zillmann, 1978, p. 358 e.v.).
M.b.t. dit punt stelt Zillmann zich ongrijpbaar op. Hij stelt

namelijk niet, dat hij ervan uitgaat, dat attributieprocessen
in werkelijkheid optreden, maar dat het is alsof ze optreden

(zie pp. 58-59). Ook wanneer Zillmann zijn drie-factoren mo-

del illustreert aan het experiment dat hij samen met Cantor

publiceerde (Zillmann & Cantor, 1976), dan houdt hij een slag
om de arm. Hij stelt: "The cognitive processes involved in
the appraisal can certainly be expressed in attributional

terms" (Zillmann, 1978, p. 358, cursivering door ons). Deze
uitspraken suggereren, dat Zillmann wel attributieformuleringen

hanteert, maar dat hijzelf deze tegelijkertijd als eventueel

nipt noodzakelijk beschouwt.
Zoals we eerder hebben betoogd, veronderstelt de functie

van het evaluatiemechanisme, dat Zillmann aan de ervarings-
component toekent, ook reeds toeschrijvingsprocessen. Het

gaat hierbij dan niet om het zoeken naar een specifieke oor-
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zaak van het eigen gedrag, maar om de toeschrijving van be-

paalde normen of opvattingen aan anderen, die behoren tot de
sociale omgeving van het individu. Dit sociale attributiepro-
ces is noodzakelijk, wil de ervaringscomponent de evaluerende

functie kunnen vervullen, die Zillmann eraan toekent. De in-
vloed van dit sociale attributieproces op agressief gedrag
zal sterker zijn naarmate een persoon meer onzeker is over
het oordeel van zijn omgeving over de activatie en gedrags-
dispositie, die hij ervaart.

We concluderen, dat een explicitering van de sociale

attributieprocessen een belangrijke aanvulling voor Zillmann's
drie-factoren theorie betekent.

Zillmann's aarzeling m.b.t. de veronderstelde aanwezig-

heid van attributieprocessen, heeft te maken met de opvat-

tingen die hij over de aard van deze processen huldigt en

die zich hierdoor laten onderscheiden van cognitieve proces-
sen van "lagere orde". In navolging van Schachter (1964) en

meer recente amerikaanse attributietheoretici (b.v. Nisbett

& Valins, 1971) huldigt Zillmann de opvatting, dat attributie-
processen tijd en energie vergen. Het zoeken naar specifieke

oorzaken van de eigen activatie zal daarom slechts plaats-
vinden als daartoe de noodzaak bestaat. Deze noodzaak is aan-

wezig, als het individu wel een toestand van verhoogde acti-

vatie ervaart, maar een gedragsdispositie mist (propositie 3).
Zillmann specificeert met dezp propositie een interne condi-

tie voor de start van attributieprocessen. Onze analyse van

het evaluatiemechanisme van de ervaringscomponent toont aan,

dat, zelfs in het geval er een duidelijke responsdispositie
aanwezig is, het individu zich in een toestand van respons

ambiguiteit kan bevinden. Het gaat dan niet om onzekerheid

m.b.t. de eigen gedragsdispositie, maar over onzekerheid

m.b.t. de uitvoering van een bepaald gedrag. We kunnen dit
beschouwen als een erterne conditie, die een toestand van
onzekerheid creiert en daarmee sociale attributieprocesson

in gang zet. Dezp gedachtengang leidt to+ de stelling, dat pen
toestand van interne of externe ambiguitpit het startpunt

vormt voor attributieprocessen.
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(3) Zillmann's bespreking van de activatiecomponent laat
te wensen over. Een belangrijk algemeen theoretisch en empi-

risch probleem bij dit begrip laat hij onbesproken. Het blijkt

namelijk, dat de verschillende fysiologische indices voor ac-

tivatie (G.S.R., systolische en diastolische bloeddruk, hart-

slag etc.) in empirisch onderzoek vrijwel altijd resultaten

te zien geven, die erop wijzen dat deze indices niet conva-

ribren tussen personen, binnen personen en over de tijd (cf.

Brunia, 1976). Dit roept de vraag op in welke mate er van ##n

activatiebegrip gesproken kan worden. Dit probleem is des te

belangrijker, omdat hiermee minstens empirisch onduidelijk

is, wat we moeten verstaan onder een laag, middelmatig of

extreem hoog niveau van activatie. Hiermee boet een van de

condities, die wij specificeerden voor het optreden van cog-

nitieve en attributionele processen, in aan scherpte.

(4) Bij de diverse modellen voor emotie is sprake van

het begrip gedragsdispositie. Dit begrip nu, wordt in meer-
dere betekenissen gehanteerd.

Strikt volgens de directe facilitatietheorie is gedrags-

dispositie de "habit strength" van Hull. De dispositie tot

agressief gedrag zal sterker zijn naarmate dit gedrag in het

verleden gereinforceerd is.

Ekkers hanteert het begrip "dominantie van de respons".

Hij vat dit op als een latent dispositiecontinuum. De dispo-

sitie tot agressief gedrag wordt bij iedere persoon aanwezig

geacht, maar kan theoretisch varieren van (bijna) volstrekt
afwezig tot zeer sterk aanwezig. Het begrip dominantie van

de respons is ruimer dan Hull's "habit strength", omdat, zo
is uit Ekkers experimentele manipulatie af te leiden, hier-

onder ook de eigenschappen van de stimulussituatie vallen.

(Dit zijn de elementen K en V uit Hull's volledige formule

voor sEr; Hull, 1952, p. 7).

In Zillmann's vroegere formuleringen van het begrip ge-
dragsdispositie (o.a. Zillmann & Bryant, 1974; Tannenbaum &

Zillmann, 1975) wordt dispositie tot agressie opgevat als een

latente cognitieve of motivationele neiging tot agressief ge-
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drag. In de meer recente omschrijving van dispositie binnen

het drie-factoren model (Zillmann, 1978) wordt gedragsdispo-

sitie geassociperd met (expressief) motorisch gedrag.

De meerduidigheid van het begrip dispositie, m.n. bij

Zillmann, wordt inzichtelijk als we ervan uitgaan dat (1) pen

gedragsdispositie of dominantie van de respons tot stand komt

via vroegere conditioneringsprocessen, maar dat (2) cogni-
tieve processen - i.e. de subjectieve representatie van de

situatie door het individu en, bij reactieve agressie, de

attributieprocessen m.b.t. de oorzaken van het gedrag van de

ander, waarop het individu reageert - bewerkstelligen, dat

de dispositie tot agressie zich actualiseert in agressief ge-
drag.

Deze uitgangspunten betekenen dat een gedragsdispositie

tot agressie wel een noodzakelijke voorwaarde voor agressief

gedrag is, maar geen voldoende voorwaarde. Verder houdt ons

standpunt in, dat de gedragsdispositie te beschouwen is als

een parameter die gebonden is aan de reinforcementgeschiede-

nis van elk individu. Belangrijk is niet de grootte van deze

agressieparameter op zich, maar een specificatie van de cog-

nitieve en attributionele factoren, die bepalen in welke mate
de dispositie tot agressie zich manifesteert.

(5) We willen er tot slot op wijzen, dat de aanhangers

van de directe facilitatietheorie npch Zillmann's drie-fac-

toren conceptie van emotie, systematisch aandacht besteden
aan de subjectieve interpretatie door het individu van de

(sociale) context waarin een bepaalde stimulus hem activeert.
De directe facilitatietheorie gaat ervan uit, dat een

beledigende behandeling, frustratie of aanval een effect heeft

op activatie en gedragsdispositie. Het wordt niet ontkend, dat

dit effect mede (en in onze opvatting primair) afhankelijk is
van de subjectieve interpretatie van het gedrag (van de b,-
lediger, aanvaller of frustrator) door het slachtoffer. Er

wordt echter theoretisch gepn aandacht aan besteed. In feite

zijn de aanhangers van de directe facilitatietheorie, m.n.
Berkowitz (1974) en Ekkers, prop gericht, de minimale condi-
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ties te vinden waaronder een toename van objectief meetbare

agressie optreedt.
Zoals gesteld, beperkt Zillmann zich vrijwel uitsluitend

tot cognitieve processen, die te maken hebben met de eigen

ervaring. In de argumenten, die wij hierboven presenteerden,

hebben wij de implicaties aangegeven van Zillmann's concep-
tie (van de ervaringscomponent) voor cognitieve en attribu-

tionele processen die betrekking hebben op het gedrag van een

andere persoon, waarvan het individu de gevolgen ondervindt

of kan ondervinden. Zillmann vat in zijn meest recente publi-

catie (Zillmann, 1978) belediging op als de "emotionele sti-

mulus" , die per assumptie een direct effect heeft op activatie

en responsdispositie.

Een stap in de richting van een opvatting die activatie

in verband brengt met de subjectieve interpretatie van een

beledigende behandeling die een persoon ondergaat, lijkt ons

de volgende. Zoals we in hoofdstuk 2 (p. 50) aangaven is een
belediging op te vatten als een behandeling die het slacht-

offer als onprettig ervaart, en die hij interpreteert als een

schending van de normen van wellevendheid. Leventhal nu pre-

senteert sterke argumenten en enige empirische evidentie voor

de stelling, dat "discrepancies from expectation form an im-

portant basis for emotional arousal" (Leventhal, 1974, p. 45).

Dit betekent, dat een "belediging" van een persoon slechts

activatieverhoging tot gevolg heeft als de behandeling door

hem wordt ervaren als "onverwacht en onbehoorlijk". Dat de

eventuele ervaring van woede of een agressieve reactie op een

dergelijke behandeling afhangt van de a priori cognities van

het slachtoffer omtrent wellevendheid, spreekt voor zich.

Het algemeen punt dat we hier willen benadrukken, is,

dat theoriefn die een subjectieve representatie van de situ-

atie door het slachtoffer en de agressor vpronachtzamen, onvol-

ledig zijn en daarom in veel gevallen onnauwkeurige predictips
opleveren voor agressief gedrag van mensen in een sociale

interactie.
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3.5.2 Emotie en agressie: iZZustratie corceptueZe evaLuatie
aan empirisch onderzoek (ZiZZmann 3 Cantor, 1976)

Zillmann illustreert de relatie tussen zijn drie-factoren mo-

del en agressie a.d.h.v. twee soorten experimenten. De eerste

soort heeft betrekking op de overdracht van residuele activa-

tie (Zillmann, Johnson & Day, 1974). De tweede gaat over de

invloed van informatie die een proefleider geeft over de

"verzachtende omstandigheden" waaronder een andere proef-

leider de proefpersonen grof en beledigend bejegent (Zillmann
& Cantor, 1976).

Om een aantal redenen blijft een uitgebreide bespreking

van deze experimenten hier achterwege. De resultaten van de

experimenten, die handelen over de overdracht van residuele

activatie, zijn enerzijds niet strijdig met de directe faci-

litatietheorie (cf. Ekkers, pp. 59-66). Anderzijds hebben we

betoogd, dat ze zelfs in het kader van de theorie van

Schachter, die Zillmann aanhangt, geen attributieprocessen

ter verklaring eisen (zie p. 59).

Een volledige bespreking van het experiment van Zillmann
& Cantor (1976) zou hier te veel ruimte in beslag nemen, zonder

dat een dergelijke bespreking de relatie tussen Zillmann's

model, m.n. de rol van attributieprocessen bij de ervarings-

component, en agressie verheldert. Sterker nog, een confron-
tatie van genoemd experiment met Zillmann's model levert

veeleer conceptuele verwarring en inconsist nties op. We zul-
len dit argument ondersteunen met een vergelijking van de

conceptuele en empirische inhoud van het experiment van

Zillmann & Cantor met de vijf punten van onze conceptuele
evaluatie uit de vorige paragraaf.

Met hun experiment willen Zillmann & Cantor aantonen, dat een

arbitraire frustratie (in de zin van Pastore, zie hoofdstuk

1) woede oproept en daardoor tot reactieve agressie leidt.

De opzet van het experiment komt erop neer, dat een

proefleider (PL 2) zich grof en beledigend gedraagt t.o.v.
zijn college (PL 1) en t.o.v. de proefpersoon. PL 1 gedraagt

zich vriendelijk en beleefd. In het experiment worden drie
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condities gecreierd. In de eerste krijgt de proefpersoon geen

verklaring voor het gedrag van PL 2 door PL 1 aangeboden. In

de beide overige condities zegt PL 1, als PL 2 hem (PL 1)

grof bejegent, "hij zit werkelijk in de rats over zijn exa-
I                    „mens, morgen". In een conditie geeft PL 1 deze mitigating

informatie vddrdat de proefpersoon zelf beledigd wordt; in
de andere conditie komt deze informatie nadat de proefpersoon

zelf door PL 2 beledigd is. Woede en reactieve agressie zijn

de afhankelijke variabelen.

"arbitrair" niet-arbitrair""

geen ver- verklarinq gegeven
klaring ge-
geven achteraf vooraf

toename van systo-         a              ab          b
lische bloeddruk 4.v 0.9 - 2.9

a btoename hartslag 10.2 0.8b - 5.0

breactieve agressie - 7oa - 47          28b

Tabel 3.1 Resultaten voor het experiment van Zillmann &
Cantor. Getallen waarbij per variabele een ver-
schillende letter staat, verschillen significant
van elkaar.

De gegevens in tabel 3.1 (ontleend aan Zillmann & Cantor,

tabel 1 en 2, pp. 47-48) vormen de belangrijkste resultaten

van het experiment. De fysiologische data zijn verschilscores

t.o.v. het basisniveau van de proefpersonen aan het begin van

het onderzoek. Deze gegevens werden verkregen ong. 5 minuten
nadat PL 2 de proefpersoon grof beledigde. Het is de laatste

meting van de afhankelijke variabele "woede" voordat de proef-

personen de gelegenheid krijgen reactieve agressie t.o.v.
PL 2 te vertonen. Op deze laatste variabele, vari#rend van

+ 100 tot - 100, is een score tussen - 1 en - 100 als agres-
sie te beschouwen. Operationeel gedefinieerd geeft de proef-

persoon met deze score de aanbeveling om PL 2 in de toekomst

niet meer in aanmerking te laten komen als onderzoeksassistent.
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We vergelijken nu de gebeurtenissen in dit experiment (zoals

Zillmann & Cantor die beschrijven) met de wijze waarop
Zillmann het als illustratie van zijn drie-factoren model

presenteert (Zillmann, 1978, pp. 357-359). In volgorde van

onze conceptuele evaluatie merken we de volgende punten op.
(1) Er is een discrepantie tussen het experiment en

Zillmann's drie-factoren formulering over de wijze waarop de

ervaring Van woece tot stand komt.

In zijn publicatie van 1978 stelt Zillmann "(...) the

mistreatment is expected to induce a severe excitatory re-

action in the subject together with an impulsive inclination

for fight or flight"  (p.  253) . De intero- en exteroceptieve

feedback van activatie en dispositie leiden vrijwel onmiddel-
lijk tot de ervaring van de eigen toestand. We hebben in het

experiment dus te maken met propositie 2 van het model (zie

p. 62). Er is dan ook volgens Zillmann geen attributieproces

nodig om tot een labeling van de eigen toestand te komen.

"The type of emotional experience is virtually forced upon
the subject by the apparent contingency of situational and

response cues" (1978, p. 358). Logisch zou hieruit volgen,

dat de ervaring woede, waarvan volgens Zillmann & Cantor

sprake is, geoperationaliseerd wordt in termen van activatie

en dispositiekenmerken (hartslag etc. en expressief gedrag).
Een andere mogelijkheid zou zijn een meting te verrichten van

de rapporteerbare aspecten van de emotionele ervaring.

Zillmann & Cantor echter stellen: "In accord with the two-

factor theory of emotion (cf. Schachter, 1964), it is assumed
that the provoking circumstances induce in the subject a state

of anger toward the provoker and that higher levels of phy-
siological excitation reflect more intense feelings of anger"

(pp. 40-41). Onduidelijk blijft op welke propositie van

Schachter (zie p. 54) Zillmann & Cantor doelen. De irvloed

van gedragsdispositie wordt in deze laatste formul,ring dus

niet genoemd en evenmin gemeten. Ook laten Zillmann & Cantor

de mogelijkheid liggen om de rapporteerbare aspecten van de

ervaring te meten. Per assumptie is er sprake van woede bij

de proefpersonen.
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(2) M.b.t. de attributieprocessen, die een rol spelen

in het experiment van Zillmann & Cantor, hebben we reeds op-

gemerkt, dat Zillmann zich ongrijpbaar opstelt. Bovendien

benadrukten we, dat Zillmann zich voornamelijk bezighoudt

met deze processen in zoverre ze de benoeming van de eigen

ervaring betreffen. Wanneer hij zijn drie-factoren theorie

illustreert aan de condities van het experiment van Zillmann

& Cantor, gaat Zillmann in op de attributie van het slacht-

offer m.b.t. het gedrag van de ander.

Wij menen, dat deze attributieformulering incorrect of

minstens onnauwkeurig is. Zillmann stelt namelijk (1978, p.

358), dat de proefpersonen in dit experiment kwade opzet toe-

schrijven aan de proefleider die hen beledigt. Laten we con-

stateren dat PL 2 zich, in het bijzijn van de proefpersoon,
zowel grof en beledigend gedraagt t.o.v. zijn collega PL 1

als t.o.v. de proefpersoon. Op grond hiervan lijkt het ons

meer waarschijnlijk, dat de proefpersoon het gedrag van PL 2
t.o.v. hem niet zal toeschrijven aan een specifieke negatieve

houding of kwade opzet t.o.v. hem (de pp.), maar eerder aan
een persoonlijkheidstrek of tijdelijke dispositie van PL 2.

(3) Zillmann & Cantor meten drie indices voor fysiolo-
gische activatie: hartslag, systolische bloeddruk en dia-

stolische bloeddruk. De resultaten voor deze verschillende
indices zijn symptomatisch voor het probleem van het activa-

tiebegrip, dat we in de vorige paragraaf aangeduid hebben.

Er treden verschillen op tussen de fysiologische indices

systolische bloeddruk en hartslag m.b.t. de snelheid van her-

stel tot basisniveau (niet opgenomen in tabel 3.1). De resul-

taten van de groep als geheel suggereren, dat er individueel
verschillen zijn tussen systolische bloeddruk en hartslag

als meting van "de" activatie. Verder worden de resultaten

voor diastolische bloeddruk niet gegeven. Zillmann & Cantor

zeggen hiervan: "Due to high intersubject variability, the

analysis of changes in diastolic blood pressure failed to

yield any significant effects" (p. 47).
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(4) Het belangrijkste resultaat van het experiment is,

dat de conditie waarbij informatie gegeven wordt over de "ver-

zachtende omstandigheden v66rdat de proefpersoon zelf bele-.

digd wordt significant minder activatie en reactieve agressie

oplevert dan de twee overige condities. Voor de conceptuele
verwarring die we hier willen opmerken m.b.t. de dispositie-

component is het van belang, dat, hoewel de metingen van ac-

tivatie tussen de beide informatiecondities niet van elkaar

verschillen op het moment dat de proefpersoon mag reageren op
PL 2, er een verschil in vergelding of reactieve agressie op-

treedt. Informatie nd provocatie levert meer vergelding op
dan informatie vaor provocatie (zie tabel 3.1). Dit resultaat

brengt Zillmann & Cantor ertoe te veronderstellen, dat "in-

tensely aroused anger may produce a disposition to retaliate
that has committaZ vaZue and that lasts beyond the duration

of excitatory residues associated with the experience of

anger" (pp. 53-54, cursivering door ons). Het gebruik van het

begrip "committal value" suggereert duidelijk, dat het gaat
om een cognitieve, motivationele dispositie om de ander (PL 2)

"terug te pakken". In de samenvatting van hun publicatie wordt

dit cognitieve aspect weggelaten en suggereren Zillmann &

Cantor dat het gaat om een "behavioral disposition". In

Zillmann's bespreking van het experiment koppelt hij vergel-

ding aan de ervaring van het slachtoffer. Vergelding in de

conditie waarbij informatie achteraf gegeven wordt "(...)
should be relatively severe because of the intensity of

feelings of anger that the subject has suffered and for
which he seeks retribution" (Zillmann, 1978, p. 359; cursi-

vering door ons). Het minste wat we op basis hiervan kunnen

concluderen is, dat Zillmann het begrip dispositie in meer-

der- betekenissen gebruikt. Dit is zeker voor h,t begrip dis-

positip van belang, omdat het do vraag oproept wat nu agres-

sief gedrag stuurt: een gedragsdispositie, een cognitieve

dispositie of een combinatie van beide.
(5) Bij het laatste punt van onze conceptuele evaluatie

benadrukten we, dat zowel de directp facilitatietheorie als
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Zillmann's drie-factoren model geen aandacht besteden aan de
subjectieve representatie door het individu van de sociaZe

context waarin hij of een ander een bepaald gedrag stelt.
We gaven tevens aan hoe, uitgaande van een benadering die

met deze representatie expliciet rekening houdt, een beledi-
ging uiteenvalt in de aspecten normschending en onprettige

ervaring. Deze laatste benadering zou tot scherpere predicties
leiden. Een illustratie van deze aspecten aan het experiment

2)
van Zillmann & Cantor levert het volgende op.

Zillmann (1978) verwaeht, dat een grove en beledigende

behandeling van de proefpersoon door PL 2 de activatie van de

proefpersoon verhoogt en een impulsieve neiging tot vechten

of vluchten induceert (zie p. 74, punt 1). Zillmann analyseert

het gedrag van PL 2 niet in termen van de subjectieve inter-

preatie van dit gedrag door het slachtoffer. Voor zover attri-

butieprocessen in het experiment van Zillmann & Cantor een

rol zouden spelen, gaat het niet om attributieprocessen van
het slachtoffer maar betreft het de presentatie van "attri-

butie"informatie (de relatie tussen het gedrag van PL 2 en

de oorzaak ervan, n.1. het examen waarover PL 2 inzit) door
PL 1.

Gaan we daarentegen uit van een benadering die de sub-

jectieve interpretatie door het slachtoffer van het gedrag
van PL 2 centraal stelt (vergelijk vraagstelling 2, p. 11),

dan is het plausibel dat het gedrag van PL 2 door de proef-

persoon ervaren wordt als een schending van een sociale norm
die hij op zijn interactie met PL 2 van toepassing acht. Het

plausibele van deze uitspraak ligt in het feit, dat in de
eerste plaats een belediging over het algemeen beschouwd

wordt als een schending van de normen van wellevendheid. We

nemen ten tweede aan, dat proefpersonen ervan uitgaan, dat

2) De theoretische basis voor deze illustratie zetten we uit-
een in hoofdstuk 5. Vergelijk verder het experiment "Re-
actieve agressie: imitatie versus intentie" (hoofdstuk 7).
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deze norm van toepassing is op hun interactie met de proef-
leider aan wiens experiment zij vrijwillig deelnemen. De der-

de reden voor de werkzaamheid van een dergelijke norm is,

dat deze nog eens bevestigd en versterkt wordt door het ge-

drag van PL 1. Met PL 1 hebben de proefpersonen het eerst

contact en deze gedraagt zich, zoals Zillmann & Cantor ver-

melden, vriendelijk en beleefd. Het gedrag van PL 2, binnen

eenzelfde experimentele situatie, zal daarom door de proef-

personen opgevat worden als een schending van de interactie-
norm.

Deze normschending is te beschouwen als een externe con-

ditie, die ambiguiteit cre@ert, en daarmee attributiepro-

cessen in gang zet. Onder punt (2) hierboven hebben we betoogd,

dat de meest waarschijnlijke toeschrijving die de proefper-

soon zal doen erop neerkomt, dat hij het gedrag van PL 2 toe-

schrijft aan een persoonlijkheidstrek of tijdelijke disposi-

tie van PL 2. Proefleider 2 gedraagt zich immers grof en be-

ledigend t.o.v. de proefpersoon #n t.o.v. PL 1.

Trekken we deze analyse van de situatie verder door, dan
verwachten we meer agressie t.o.v. PL 2, indien deze zich

vriendelijk en beleefd gedroeg t.o.v. PL 1, maar in zijn ge-
drag t.o.v. de proefpersoon grof en beledigend was. In dat

geval immers, kan de proefpersoon het gedrag van PL 2 minder
gemakkelijk wijten aan een persoonlijkheidstrek van PL 2,

maar moet hij aannemen dat diens (PL 2) gedrag specifiek op

hem (de proefpersoon) gericht is.

We zien dus, dat een specificatie van de sociale context,

waarin een persoon het slachtoffer is van een bepaalde be-

handeling door een andere persoon, leidt tot meer specifieke

predicties.

3.6 EmotioneZe activatie en agress€e i,: een sociaZe €pterac-
ties€tuatie: overzieht, relevanti: 2: concZusies

Deze paragraaf vormt de afsluiting van onze bespreking over
het verband tussen (aspecten van) emotie en agressief gedrag.

We beginnen met een schematisch overzicht van de drie theo-



92

riein, die we behandeld hebben: directe facilitatie, twee-

factoren theorie van Tannenbaum & Zillmann en het drie-fac-

toren model van Zillmann (par. 3.6.1). A.d.h.v. dit over-

zicht zal blijken welke aspecten van emotie en agressie in
een sociale interactiesituatie de diverse theoriean beslaan

en welke aspecten veronachtzaamd worden. Deze aspecten be-
nadrukken we in een paragraaf over de relevantie van deze

theorie#n voor onze eigen probleemstelling (par. 3.6.2). We

eindigen met een opsomming van onze belangrijkste conclusies

(par. 3.6.3). We merken op, dat de kritiek en argumenten, die

we bij onze conceptuele evaluatie presenteerden, in belang-

rijke mate de basis vormen voor de nu volgende paragrafen.

3.6.1 Overzicht

In figuur 3.2 geven we een totaalbeeld van de relatie tussen

emotionele activatie en agressie. Dit schema is opgesteld

voor ##n sequentie van actie en reactie tussen twee personen
P en A (reactieve agressie van P t.o.v. A). Een bepaald ge-

drag van A vormt de stimulus voor persoon P. Agressief ge-

drag van P t.o.v. A is de reactie. Externe factoren, die los

staan van persoon A, zijn als aparte input in het schema op-

genomen. Als tussenliggende concepten voor P hanteren we:

activatie, labeling van de ervaring als "woede" en cognitieve

representatie van de situatie door P. Zoals voorgesteld bij
onze conceptuele evaluatie (punt 4, p. 83) vatten we het be-

grip gedragsdispositie" op als een individuele parameter..

Deze parameter representeert de individuele reinforcement-

geschiedenis voor agressief gedrag en wordt aangegeven met

het symbool *. Hiermee benadrukken we de cognitieve represen-

tatie van de situatie door het individu. Deze cognitieve re-
presentatie bepaalt of een dispositie tot agressie zich al

dan niet manifesteert in een bepaald agressief gedrag.

Gebruikmakend van de symbolen, die bij de pijlen staan,

kunnen we nu de verschillen tussen de theorie#n, die we be-

sproken hebben, als volgt kenmerken.
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voor de aanhangers van de directe facilitatietheorie is

agressie een functie van activatie [ ACT]  en a priori cognitiea
[APC]. Ekkers (1977) gaat theoretisch weliswaar uit van een

interactie tussen activatie en gedragsdispositie, maar zijn

experimentele situatie en de resultaten van zijn onderzoek

kunnen adequaat samengevat worden met de begrippen activatie

en a priori cognities. In zijn experimenten manipuleert

Ekkers de exterKe :actoren [EF], ruis en farmaca en een st€-

mutks [S]. De stimulus is niet een gedrag van de ander, per-

soon A, maar de instructie van de proefleider. De resultaten

van het onderzoek van Ekkers tonen aan, dat, indien de in-

structie van de proefleider (het geven van sterkere schokken,

als de Ander fouten maakt) overeenkomt met P's a priori cog-

nities, activatieverhoging agressie doet toenemen. Wijkt de

instructie van de proefleider af van P's a priori cognities,
dan ontbreekt dit effect.

De theorie van Ekkers laat zich nu in termen van figuur

3.2 als volgt kenmerken:

Ekkers (1977): Agressief gedrag = dACT en hAPC

waarbij ACT = aEF en APC = bs

Onderzoek naar de directe facilitatietheorie in de tra-

ditie van Berkowitz vormt geen zuivere toets voor deze theo-

rie. De reden hiervoor is, dat er in dit onderzoek (b.v. Geen

& O'Neal, 1969) gewerkt wordt met een stimulus (film), die
een effect kan hebben op agressief gedrag via activatie

(cACT) ofwel dat activatie pen effect heeft op P's cognitieve

representatie van de situatie. (Dit laatste is niet aangegeven

in figuur 3.2.)
De theorie van Tannenbaum & Zillmann (1975) maakt ge-

bruik van zowel externe fa:toren als van een bepaalde stimu-

Zus (resp. fietsen en -en beledigende behandeling door A). In

formule uitgedrukt:
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Tannenbaum & Zillmann (1975):

Agressief gedrag = aEF | bS en €W

waarbij: (1) W = eACT en fZA; df

(2) W = e ACT en gAPC

Volgens deze theorie levert extra activatie t.g.c. externe

faetoren een toename in agressief gedrag op, oRder vocrwaarde,

dat een persoon zijn totale activatie benoemt of interpre-
teert als woede. Bij deze ervaring kunnen ofwel attributie-

processen een rol spelen (Schachter, propositie 1), ofwel a

priori cognities (Schachter, propositie 2).
De modellen van Ekkers en Tannenbaum & Zillmann komen in

zoverre overeen dat ze beide handelen over de invloed van ex-

terne factoren op activatie en a priori cognities opnemen.

Het verschil ligt in de vraag of activatie en a priori cogni-
ties direct (via d en h) of indirect (via e, f en g op w)

agressief gedrag beinvloeden. Daar Zillmann geen duidelijke

directe evidentie presenteert voor (de invloed van a priori

cognities en attributie van eigen ervaring op) de labeling

van de eigen ervaring als woede, lijkt, om redenen van begrips-

matige economie, het model van Ekkers voor de invloed van af-

fectief neutrale stimuli (ruis en farmaca) op agressief ge-

drag, de voorkeur te verdienen.

In het model van Zillmann (1978) is agressief gedrag
een functie van de interactie tussen activatie, cogn€tieve

representatie (met uitzondering van attributie van het gedrag
van A) en de ervaringscomponent [W]. Het model gaat in feite

niet meer over de invloed van externe factoren op activatie,

maar benadrukt de regulerende werking van de ervaringscompo-

nent op activatie en cognitieve representatie (de terugkop-

pelende pijlen r en y). Attributieprocessen zouden hierbij
een rol spelen als een duidelijke gedragsdispositio afwezig

is, of in onze terminologie als a priori cognities afwezig

zijn. Uitgedrukt in symboolvorm wordt Zillmann drie-factoren
model:
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Zillmann (1978): Agressief gedrag = bs, eAPC, dACT, hAPC en €W

waarbij i = eACT, gAPC, eW en yW; Of

i = eACT, fAZ, ew en yw

Het zou ons te ver voeren om alle mogelijke manierpn,
waarop de ervaringscomponent [W] agressief gedrag kan bein-
vloeden uit te schrijven. Het effect kan namelijk direct zijn
(i) of, vanwege de terugkoppeling z en y, op meerdere manieren

indirect, zoals de invloed van APC op W (g) via de invloed
van W op ACT (x) en het effect van ACT op agressief gedrag
(d).

Wij hebben ons in de discussie over directe facilitatie-
theorie versus emotionele ervaring (paragraaf 3.4.2) beperkt
tot een vergelijking van de hoofdeffecten: dACT en hAPC ver-

sus €W. Het belangrijkste dat we daar betoogden is, dat in

een situatie van sociale interactie en binnen bepaalde grenzen

van activatie, niet voorbijgegaan kan worden aan invloed van

de subjectieve cognitieve representatie van de situatie (APC
en ZA) door persoon P. Wij hebben bij de invloed van deze

cognitieve representatie op de ervaringscomponent en agres-

sief gedrag expliciet gewezen op de attributie m.b.t. het ge-
drag van de ander.

Bezien we nu de relaties tussen de begrippen die de theo-
riein over emotionele activatie en agressie opnemen, dan
blijkt, dat ze zonder uitzondering de attributies m.b.t. het

gedrag van de ander niet betrekken in hun analyse. Deze la-
cune houdt in, dat de subjectieve betekenis die de agressor
(P) hecht aan de stimulus - het feit, dat deze een andere
persoon is - irrelevant is voor deze theorieen. Hiermee hangt
samen, dat deze theoriehn geen aandacht besteden aan het
interaction€Ze aspect van agressief gedrag. Ze laten zich
hiermee classificeren als theoriein over individueeZ (agres-
sief) gedrag.

3.6.2 Relevantie

Wij houden ons, zoals uiteengezet in hoofdstuk 1, bezig met
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agressie in een sociale interactie tussen P en A. Het gaat om

de reactie van P t.o.v. A, als A een bepaald gedrag stelt,

waarvan P de gevolgen als onprettig ervaart en waarbij P het

gedrag van A opvat als een schending van de interactienorm.

We bestuderen hierbij P's waarneming van A's gedrag en P's

reactie op A. We veronderstellen, dat P's attributies m.b.t.

A's gedrag bepalend zijn voor P's agressieve reactie (zie

p. 20).

Als we in het licht van bovenstaande formuleringen de
theoriean over emotionele activatie en agressie beschouwen

(cf. figuur 3.2) , dan zijn er aan de relevantie van deze theo-

rieen voor onze eigen benadering drie punten te onderscheiden.
In de eerste plaats benadrukken deze theoriein die theore-
tische aspecten van agressie, waaraan wij nauwelijks of geen

aandacht besteden. Ten tweede bieden ze het theoretisch kader

voor het begrip "onprettige ervaring". Ten derde hebben be-

paalde onderdelen van deze theorieen implicaties voor de at-
tributieprocessen, die wij bestuderen.

Het eerste punt behoeft geen verdere verduidelijking

(zie vorige paragraaf). De twee overige zullen we kort toe-

lichten.

Wij vatten het begrip "onprettige ervaring" op als een

negatief affectieve gewaarwording, die gepaard gaat met ver-

hoogde activatie. We hebben dus te maken met de ervaringscom-

ponent, die Tannenbaum & Zillmann (1975) en Zillmann (1978)

in hun model betrekken. In tegenstelling tot genoemde auteurs

spreken we van "onprettige ervaring" en niet van een toestand

van "woede". Enerzijds is het begrip dat wij hanteren daarmee

ruimer; anderzijds maken we geen assumpties over attributie-
processen m.b.t. de eigen ervaring. Een "onprettige ervaring"

van P komt tot stand door de ervaring van een toename in ac-

tivatie en P's a priori cognities over de effecten, die een

bepaald gedrag van anderen voorhem (P) heeft.

In ons empirisch onderzoek zullen we gebruik maken van

stimuli, waarvan wij als proefleider aannemen dat ze als on-

prettig ervaren worden. We stellen in bepaalde gevallen voor-
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afgaand aan het onderzoek de drempelwaarde voor de proefper-

soon vast (b.v. bij elektrische schokken). In alle gevallen

checken we via zelf-rapportage in welke mate de proefpersoon

de stimuli, die wij hanteren als onprettig ervaren heeft.

De implicaties van de theorie6n over emotionele activatie

voor onze eigen studie hebben te maken met de invloed van ac-

tivatie en de ervaringscomponent van emotie.

Voor ons begrip "onprettige ervaring" is een minimaal

niveau van activatie vereist. De activatie mag echter een be-

paalde hoogte niet overschrijden, daar dit anders een nadelig

effect zou kunnen hebben op het cognitief functioneren van
mensen.

Wij bestuderen de invloed van een schending van de inter-
actienormen door A op agressief gedrag door P. In navolging

van Schachter (1964) beschouwen verscheidene auteurs (o.a.

Zillmann, 1978) een toestand van interne respons ambiguiteit
als de conditie waaronder attrtbutieprocessen m.b.t. de eigen

ervaring plaatsvinden. In een interactie tussen P en A kunnen

we een normschending door A opvatten als een conditie die voor

P gedragsambiguiteit cre#ert. Analoog aan Schachter (proposi-

tie 1) beschouwen we daarom een normschending door A als het

startpunt van attributieprocessen bij P m.b.t. het gedrag van
A.

We beperken ons tot het effect van een normschending van

A op P's waarneming van A's gedrag en op agressief gedrag van

P, via een sociaal attributieproces (P's attributies m.b.t.
het gedrag van A). Leventhal nu, suggereert nog een tweede

effect van normschending. Als we aannemen, dat P de normschen-
ding door A als onverwacht ervaart, zou dit volgens Leventhal

(1974, p. 45) tot activatieverhoging leiden. Daar wij in ons

onderzoek geen activatie meten zullen we onze resultaten op

deze alternatieve of additionele verklaring moeten checken.

3.6.3 Conclusies

Tot slot volgt een opsomming van onze belangrijkste conclusies

m.b.t. de theorie#n over emotionele activatie.
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- De recente theorie#n over de relatie tussen emotionele acti-

vatie en agressie specificeren de objectief waarneembare en

meetbare condities waaronder activatieverhoging leidt tot

een toename van agressief gedrag door de dader.

- Als verklaring voor het effect van affectief neutrale stimu-

li (ruis, farmaca, fietsen) en voor het effect van residu-

ele activatie, verdient de theorie van de directe facilita-

tie de voorkeur boven de theorie van Tannenbaum & Zillmann

(1975).

- Zillmann (1978) heeft de elementen van zijn drie-factoren
theorie onvoldoende rigoreus uitgewerkt, hetgeen leidt tot

conceptuele verwarring (gedragsdispositie) en onzuiverheid

(activatie en benoeming van de eigen ervaring).

- Zillmann (Tannenbaum & Zillmann, 1975; Zillmann, 1978) be-
handelt processen van cognitieve en attributionele aard,

voor zover deze processen een rol spelen bij de benoeming

van de eigen emotionele ervaring.

- Daar waar Zillmann zich uitspreekt over attributies, die

een persoon doet over het gedrag van een ander (Zillmann &
Cantor, 1976; Zillmann, 1978) is zijn analyse onvoldoende

doordacht.

- Een verklaring van agressief gedrag in termen van activatie

en gedragsdispositie (vroegere reinforcement #n a priori

cognities) is bij mensen niet onjuist, maar voor reactief
agressief gedrag in een sociale interactie onvolledig en

beperkt.

- Bestaat de stimulus uit effecten van gedrag van een andere

persoon, dan hebben - binnen bepaalde grenzen van activa-

tie - cognitieve factoren grote invloed op agressief ge-

drag. Bevindt het individu zich bovendien in een toestand

van respons ambiguiteit, dan is het theoretisch aannemplijk
dat attributipprocessen een rol spelen.

- Een verklaring van (reactief) agressief gedrag, die uitgaat

van de subjectieve interpretatie door het slachtoffer van

de condities die het gedrag van de ander bepalen, lijkt een
eerste noodzakelijke aanvulling. Deze aanvulling bespreken

we in het volgende hoofdstuk.



100



101

HOOFDSTUK 4 SOCIALE TOESCHRIJVING EN REACTIEVE AGRESSIE

De theorieen die we in dit hoofdstuk bespreken, verlaten het

gezichtspunt van de objectieve waarnemer. De subjectieve in-

terpretatie van het gedrag van de ander door het slachtoffer

P is bepalend voor P's reactieve agressieve gel:ag.

4.1 Inleidi:, : gebiedsafgrenzing, doeZe:e:Zingen eK aLPe"!2712

strekking

Attributietheorie is een verzamelnaam voor een aantal theo-

retische uiteenzettingen (Heider, 1958; Jones & Davis, 1965;

Kelley, 1967, 1973; Jones et.aZ., 1972; Harvey et.aZ., 1976,

1978; Jones, 1979) over de wijze waarop de "gewone man" ge-

beurtenissen in zijn sociale en fysische omgeving of bij zich-

zelf interpreteert.

De uitgangspunten van de attributietheorie zijn:
1. De "naleve gewone man" is een actieve informatieverwerker,

die betekenis tracht te geven aan gebeurtenissen die hij

observeert, teneinde toekomstige gebeurtenissen te antici-

peren en eventueel te beheersen.
2. Deze betekenisverlening is een proces waarbij de betekenis-

verlener zijn observatie van steeds wisselende gebeurte-

nissen toeschrijft of attribueert aan meer invariante of

stabiele eigenschappen van zijn omgeving en/of van zichzelf.
3. De toeschrijving van een gebeurtenis, waartoe een persoon

op een bepaald moment komt, beinvloedt de emotionele er-

varing en het gedrag van deze persoon op een later tijd-

stip.
Met de eerste twee uitgangspunten kwalificeert de attributie-

theorie zich als een cognitieve theorie, die gebeurtenissen

vanuit het gezichtspunt van de naieve waarnemer bestudeert.

voor deze waarnemer zijn attributies functioneel. M.b.t. het
tweede en derde uitgangspunt maakt Kelley in een discussie

met Jones (Harvey et.aL., 1978, p. 375) onderscheid tussen
twee benaderingen binnen de attributieliteratuur. Enerzijds

is er de benadering, die het verband legt tussen een aantal
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aspecten in de stimulussituatie en de oorzakelijke toeschrij-
ving waartoe de waarnemer komt. Anderzijds is er een benade-

ring die het verband legt tussen ootzakelijke toeschrijving

en een bepaald gedrag of ervaring van de waarnemer. De eerste
benadering noemt Kelley attributietheoriein. Deze beperken

zich in feite tot uitgangspunt 2. Onderzocht wordt hoe b.v.

bepaalde a priori cognities (sociale normen, een vriendschaps-

relatie met de ander e.d.) de meer invariante eigenschappen

of oorzaken, waartoe de waarnemer P een gebeurtenis herleidt

(persoonseigenschappen, intentie, toeval e.d.), beinvloeden.
De tweede benadering identificeert Kelley als attributioneZe

of op attributienoties gebaseerde theorie#n. Deze stroming

koppelt gedeelten of (losse) noties van de attributietheoriein

(uitgangspunt 2) aan een bepaald gedrag of een bepaalde er-

varing van de waarnemer (uitgangspunt 3).

Binnen het onderscheid dat Kelley maakt, is de studie
van agressief gedrag vanuit het subjectieve gezichtspunt van

de waarnemer te beschouwen als een attributioneZe theorie.

Gevonden is b.v. (Nickel, 1974) dat, wanneer het slachtoffer

een onprettige ervaring toeschrijft aan de intentie van de

agressor, hij met meer agressie reciproceert dan indien er
geen toeschrijving van intentie plaatsvindt.

We benadrukken dat een attributionele theorie van agres-

sie essentieel verschilt van de objectieve benaderingen van

agressie, die in onze bespreking tot nu toe de boventoon ge-

voerd hebben. Vanuit een objectieve benadering beschrijft en

voorspelt de onderzoeker agressief gedrag van een persoon (P)

op basis van objectief meetbare kenmerken van het gedrag,

eventueel aangevuld met metingen van P's interne toestand

(b.v. activatie) en eventueel aangevuld met assumpties om-

trent P's a priori cognities. Binnen een attributionele theo-

rie daarentegen plaatste de onderzoeker zich op het subjec-

tieve gezichtspunt van de naleve waarnemer. De onderzoeker

beschrijft en voorspelt agressie op basis van de oorzaken

waaraan de waarnemer een bepaalde gebeurtenis toeschrijft.

In een interactie tussen personen waarbij b.v. persoon
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A een ander (P) een klap in zijn gezicht geeft, zijn er in

principe drie verschillende waarnemers aanwezig op wiens toe-

schrijving, ervaring en gedrag, de theorie zich kan richten:
de dader (A), het s:acht:ffer (p) en een of meerdere buiten-

staanders (0). De verschillende gezichtspunten van deze drie

waarnemers leveren de volgende probleemstellingen op: (1) aan

welke oorzaken schrijft A de klap, die hij uitdeelt, toe (da-

der); (2) aan welke oorzaken schrijven P en A hun eigen er-

varing toe (dader en slachtoffer); (3) aan welke oorzaken

schrijft P het gedrag van A toe (slachtoffer); (4) aan welke

oorzaken schrijft 0 het gedrag van A, en de gevolgen ervan

bij P toe (buitenstaander).
Binnen de attributietheorie zijn de diverse gezichtspun-

ten en probleemstellingen in algemene zin behandeld onder di-

verse labels, zoals BeZfattributie (1 en 2, zie Bem, 1972;
Kelley, 1967); sociaZe toesehriduing of "other-attribution"

(3, zie Heider, 1958; Jones & Davis, 1965; Jones & McGillis,

1976; Jones, 1979; Kelley, 1967, 1972, 1973) en actor-observer

versch€Zten (1 en 4, zie Jones & Nisbett, 1972; Monson &
Snyder, 1977). In zoverre hij attributieprocessen aanneemt,

is het werk van Zillmann onder de attributionele theoriein

van agressie te rangschikken (zie hoofdstuk 3). Zillmann be-
studeert zeZfattributie, d.w.z. de relatie tussen toegeschre-

ven oorzaak en eigen emotionele ervaring.
In dit hoofdstuk behandelen we het verband tussen 80-

ciaZe toeschrijving en reactieve agressie. Deze doelstelling
1)

impliceert, dat we ons niet uitsluitend beperken tot attribu-
tionele theoriean van (reactief) agressief gedrag, maar tevens

enkele voor de probleemstelling van dit proefschrift relevan-

te attributietheorie#n bespreken.

1)
We gebruiken de term "sociale" toeschrijving of sociale attri-
butie ter onderscheiding van "zelf"-attributie. We willen
hiermee aangeven, dat het om "other-attribution" gaat van een
gebeurtenis, die een andere persoon bewerkstelligt. De conno-
tatie van sociaal is in zoverre gerechtvaardigd, dat o.i. so-
ciale normen hierbij pen rol spelen. Deschamps (1973-1974)
gebruikt dpzelfde term, maar dan in de betekenis van toe-
schrijving van gedrag van de ander, als representant van een
bepaalde sociale klasse of categorie.
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Zouden we ons strikt beperken tot de attributionele theoriein

van agressie, dan kleven daaraan een aantal bezwaren, die
Kelley in algemene termen in 1972 (p. 2) signaleert. Ten eer-

st€ varieren onderzoekers naar agressief gedrag een aantal

antecedente condities van de stimulussituatie en constateren

zij een verschil in reactief agressief gedrag. De tussenlig-

gende attributie van b.v. kwade opzet wordt door de onder-

zoeker aangenomen. De attributie door de proefpersonen wordt

niet of alleen na afloop van het reactieve agressieve gedrag

gemeten (cf. Dyck & Rule, 1978). Ten tweede heeft attributio-

neel onderzoek naar agressie zich niet systematisch bezigge-

houden met de antecedenten van bepaalde toeschrijvingen. Onder-

zoek is gebaseerd op losse proposities uit bestaande attribu-
tietheorieOn.

Om aan deze bezwaren tegemoet te komen, menen wij, dat

een benadering van reactieve agressie vanuit de subjectieve

interpretatie van het slachtoffer gebaseerd moet zijn op (1)

een systematische theoretische en empirische analyse van de

relatie tussen bepaalde antecedente stimuluscondities en oor-

zakelijke toeschrijving door het slachtoffer, en tevens op

(2) het verband tussen deze antecedente stimuluscondities en

agressief gedrag door het slachtoffer. Slechts een dergelijke

analyse geeft inzicht in het verband tussen sociale toeschrij-

ving en agressief gedrag door het slachtoffer. Bovendien kan

de studie van agressie op deze wijze een bijdrage leveren aan
theorievorming omtrent sociale toeschrijving in het algemeen.

Samenvattend komt onze stellingname erop neer, dat wij

ons verzetten tegen een strikte scheiding van attributietheo-

rie en attributionele theorie, omdat een dergelijke scheiding
ons voor geen van beide stromingen vruchtbaar lijkt.

Voor de inhoud van dit hoofdstuk impliceert deze stelling-

name drie doelstellingen. In de eerste plaats bespreken we de
sociale attributietheorie#n, die relevant zijn voor onze theo-

rie en empirisch onderzoek (Heider, 1958; Jones & Davis, 1965;

Jones & McGillis, 1976; Jones, 1979). Zowel in het werk van

Heider als in dat van Jones wordt normschending opgenomen als
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een antpcedente conditie, die de toeschrijving van intentie
2)beinvloedt. In de :Weede plaats behandelen we het effect

van een bepaalde causale attributie door P (het slachtoffer)

op P's reactief agressief gedrag t.o.v. A (de agressor). Bij

dez, behandeling geven we eerst de suggesties van Heider en

Jones over reactieve agressie. Vervolgens komt het attribu-

tionele perspectief van Nesdale & Rule (1977) aan de orde. In

dit model wordt de causale toeschrijving en het specifieke

motief dat het slachtoffer attribueert aan de agressor in ver-

band gebracht met reactieve agressie. Het model sluit wat an-
tecedenten van toeschrijving betreft, vooral aan bij Heider

(1958). Het laat zich goed incorporeren in het verband tussen

activatie en agressie. Als Zaatste evalueren we het verband

tussen attributietheorie en attributionele theorie van agres-

sief gedrag. Bij deze doelstelling gaat het om twee vragen,

n.1. (1) "Wat is de bijdrage van de attributietheoriein van
Heider en Jones aan de studie van reactieve agressie?" en (2)

"Wat is de bijdrage van attributioneel onderzoek naar reac-

tieve agressie aan deze attributietheoriein?". We geven hier-

bij de relevantie aan van de theoriein van Heider en Jones en

van het model van Nesdale & Rule voor· reactief agressief ge-

drag in een dyadische interactie.

De structuur van dit hoofdstuk volgt bovenstaande doel-

stellingen.

De algemene intentie van onze bespreking is, aan te
tonen dat een sociale toeschrijvingstheorie van agressie,

'd.w.z. reactieve agressie als resultante van een sociaal toe-

schrijvingsproces door het slachtoffer", een belangrijke aan-

vulling is op benaderingen van agressie, die zich baseren op

vroegere leerervaringen van het individu (a priori cognities)

en op emotionele activatie (o.a. Bandura, 1973; Berkowitz,

2) De theorie van Kelley (1967, 1972a, 1972b, 1973) is voor
onze probleemstelling irrelevant.
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1974), eventueel aangevuld met zelf-attributieprocessen

(Zillmann, 1978, zie figuur 3.2, p. 93). Verder ligt het in

onze bedoeling te laten zien dat er aanwijzingen zijn, dat

bij dit sociale toeschrijvingsproces sociale normen een be-

langrijke rol spelen. Aan het verband tussen interactienormen

en agressie zullen we bij de uiteenzetting van ons eigen theo-

retisch kader (hoofdstuk 5) speciale aandacht wijden.

4.2 SociaZe toesehrijoing

Bij sociale toeschrijving nemen we het gezichtspunt in van

een persoon P, die geconfronteerd wordt met een gedrag (en

de gevolgen ervan), dat gesteld wordt door een andere persoon,
A. Persoon P stelt zich de vraag: waarom gedraagt A zich op

deze specifieke manier t.o.v. mij? Anders gezegd: tot welke

oorzakelijke toeschrijving van (de effecten van) A's gedrag

komt P? De attributietheoriein van Heider en Jones, die we

in deze paragraaf bespreken, leggen het verband tussen bepaal-

de a priori cognities van P en aspecten van A's gedrag (dat

P observeert) en P's toeschrijving van A's gedrag.

De opbouw van deze paragraaf is als volgt. Eerst presen-

teren we een informatietheoretisch schema ter afbakening van

het attributieproces (par. 4.2.1). Dit schema dient als lei-

draad voor de theoriein van Heider en Jones die volgen (par.

4.2.2). Onze bespreking is erop gericht, te laten zien onder

welke condities volgens deze auteurs P komt tot de toeschrij-

ving van intentie en persoonlijke verantwoordelijkheid aan A

(Heider) en tot de afleiding van een specifieke intentie of

motivatie van A (Jones). Ter afsluiting van dit attributie-

gedeelte, vergelijken we de theoriein van Heider en Jones op
een aantal punten (par. 4.2.3).

We merken op dat we aan de theorie van Jones, m.n.
Jones & Davis (1965), uitgebreid aandacht zullen besteden,

omdat deze het meest aansluit bij ons eigen theoretisch kader.
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4.2.1 Input. proces, output: drie aspeeten ter afbakening van

het attributieproces

We beschouwen persoon P als een naieve informatieverwerker
(zie uitgangspunt 1, p. 101) en we verdelen het attributiepro-

ces in drie aspecten of stappen: input, proces en output. Bij

elk van deze stappen zijn een aantal vragen te stellen. We

zullen deze vragen kort aangeven, zodat de lezer (1) een in-

zicht krijgt in de relatieve bijdragen van Heider en Jones en

(2) beter in staat is de reikwijdte en toepasbaarheid van deze
theoriein over sociale toeschrijving te bepalen.

Aan de inputkant gelden de vragen: welke informatie heeft

P tot zijn beschikking en welke informatie neemt P in aanmer-

king? M.b.t. de hoeveelheid en aard van de informatie die P
tot zijn beschikking heeft, maken we onderscheid tussen Ldn

en meerdere observaties door P van een zelfde of verschillende

daad van A. Verder gaan we ervan uit, dat P een volwassen per-

soon is, die reeds meermalen geconfronteerd is met soortge-

lijk gedrag van anderen. Op grond van vroegere ervaringen is

het waarschijnlijk, dat P een aantal a. priori cognities heeft

over de mogelijke of plausibele determinanten van gedrag van
A of van andere personen. Het onderscheid tussen a priori cog-

nities over gedrag van A en bepaalde concrete observaties is

belangrijk voor de informatie die P tot zijn beschikking heeft

en voor het attributieproces zelf. In bepaalde gevallen is het

aannemelijk, dat, uitgaande van bepaalde a priori cognities,

een bepaald gedrag dat A in concreto t.o.v. P stelt door P als

niet-informatief wordt afgedaan. Bovendien roept het invoeren

van a priori cognities terecht de vraag op: onder welke con-

dities start het attributieproces? Algemener gesteld: wat is

de invloed van a priori cognities op het attributipproces?

Het attributieproces zelf, de koppeling van een bepaald

gedrag aan meer invariante kenmerken van A en van A's omgeving,

heeft twee aspecten. In de eerste plaats specificeren de toe-
schrijvingstheorie#n een :at:Joriegnsysteem, dat P hantpert

bij zijn interpretatie van A's gedrag. Dit categorieOnsysteem

is geordend volgens een invariantiedimensie. Het loopt van
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geobserveerde handeling (meest variabel) naar stabiele per-
soonlijke disposities van de dader of invariante kenmerken van

de omgeving. In de tweede plaats formuleren de theoriein een
aantal proposities over inferentieregeZs, die de naieve waar-

nemer hanteert om uit geobserveerd gedrag invarianties af te

leiden. Bij het attributieproces zelf zijn dus de volgende

vragen van belang. Welke categorie#n hanteert de naieve waar-

nemer? Volgens welke inferentieregels verloopt het proces?
Het toeschrijvingsproces stopt met een toeschrijving door

P aan A's gedrag aan een of meerdere onderliggende factoren.

De uitkomst van het attributieproces is de interpretatie van

P, dat een bepaald gedrag van A een voldoende of adequate ver-

klaring vindt in bepaalde eigenschappen van A, A's omgeving

of een combinatie van beide. Bij de uitkomst van het proces

kunnen we de vragen formuleren: Welke aspecten (belang en

subjectieve validiteit voor de sociale toeschrijver) zijn er

aan een bepaalde interpretatie van A's gedrag te onderkennen?

Hoe invariant is de verklarende factor?

Bovenstaande driedeling van het attributieproces en de

vragen die we geformuleerd hebben, vormen de leidraad bij

onze bespreking van de theorieen van Heider en Jones, die we

achtereenvolgens zullen behandelen.

4.2.2 Heider: Van aspecten van A's gedrag naar de toesehrij-

ving van intentie en verantwoordeZijkheid

Heider behandelt in zijn boek "The psychology of interpersonal
relations" (1958) de toeschrijving door een naieve waarnemer.

Hij bespreekt verschillende attributiemogelijkheden (o.a. toe-

val, intentie, sociale normen, moeilijkheid van een taak) en

de condities die tot deze attributies leiden.

In deze paragraaf zullen we eerst Heider's theorie ken-

merken in termen van ons input-proces-output schema. Vervol-

gens gaan we dieper in op de attributie van intentie en ver-

antwoordelijkheid bij Heider. We benadrukken de betekenis van

sociale normen bij deze twee toeschrijvingsprocessen als de

waarnemer het slachtoffer is van agressie (cf. Heider, hoofd-
stuk 10).
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4.2.2.1 Het attributieproces bil Heider
In het algemeen gaat het in Heider's theorie om de vraag of

de waarnemer P een bepaalde gebeurtenis die hij observeert,
toeschrijft aan een andere persoon (A) of aan factoren uit

A's fysische en sociale omgeving.

De input voor het attributieproces vormen P's a priori

cognities omtrent A, A's fysische en sociale omgeving en P's

observatie van pen of meerdere gedragingen van A. Van deze

twee informatiebronnen is voor Heider, m.n. bij de toeschrij-

ving van intentie, P's observatie van een gedragssequentie

van A zoals die aan P verschijnt, het belangrijkste (Heider,

pp. 79-81). We hebben Heider's theorie daarom de titel meege-

geven: van aspecten van A's gedrag naar de toeschrijving van

intentie en verantwoordelijkheid.

De toeschrijvingsmogelijkheden of categorie#n, die

Heider behandelt, hebben we in figuur 4.1 (p. 110) schematisch

weergegeven. We beginnen bovenaan in figuur 4.1. Een bepaalde

gebeurtenis is op te vatten als een verandering van kenmerken

in A's omgeving (inclusief P). Deze gebeurtenis komt tot stand

onder invloed van gedrag van A en een aantal fysische en so-

ciale omgevingsfactoren.

Het gedrag van A is afhankelijk van enkele motivationele

en niet-motivationele persoonsfactoren. Onder motivationele

factoren vallen intentie (wat wil A doen) en inspanning (met

welke intensiteit). De mogelijkheid voor A om een bepaald ge-
drag te stellen en A's capaciteiten, zijn op te vatten als

niet-motivationele factoren. Van de motivationele factoren

is A's intentie het meest kenmerkend voor A's motivatie. De

inspanning waarmee A een bepaald gedrag uitvoert, is namelijk

ook afhankelijk van A's capaciteiten en ongevingsfactoren zo-

als de moeilijkheid van een bepaalde taak, opdracht e.d. Van

de niet-motivationele factoren zijn A's capaciteiten het
mpest duidelijk op te vatten als een persoonsfactor. De sta-

tus van Heider's "can" is minder duidelijk te plaatsen op de

dichotomie persoon-omgeving. Enerzijds is A's "can" namelijk

afhankelijk van A's capaciteiten. Anderzijds wordt ze volgens



gebeurtenis
(action outcome)

gedrag A x -.omgevingsfactoren
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                                       Wsk diffic  31... , 
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/\ /T
norm waarde verzoek opdracht
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Figuur 4.1 Heider's categorie#nsysteem voor een gebeurtenis.
Tussen haakjes staan de termen van Heider.
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Heider bepaald door materible en fysische aspecten van de om-

geving.

De status van "can" brengt ons op de verschillende ma-

nieren waarop de omgeving een gebeurtenis kan veroorzaken.

Op de eerste plaats is er de directe invloed van A's omgeving

(bepaalde fysische gebeurtenissen of gedrag van andere per-

sonen) op een gebeurtenis. Op de tweed: plaats heeft de om-

geving een indirecte invloed via A's gedrag. Een derde per-
soon kan A verzoeken een bepaald gedrag te stellen of hem

hiertoe opdracht geven. Verder kunnen er bepaalde sociale

normen gelden, die A een bepaald gedrag gebieden of verbieden.

In tegenstelling tot normen oefenen waarden volgens Heider

(p. 224) en vele anderen (cf. Lautmann, 1971, pp. 69-72) geen

directe invloed uit op A's gedrag. Ze specificeren veeleer
wat algemeen nastrevenswaardige gebeurtenissen zijn. Een der-

de wijze waarop de omgeving invloed op een gebeurtenis kan

uitoefenen, is nog indirecter. Niet via A's gedrag, maar via

factoren die A's gedrag bepalen, gaat de invloed. Zoals we

hierboven opmerkten, kunnen bepaalde materi#le aspecten (b.v.

moeilijkheid van een taak) de mogelijkheid voor A om een be-
paald gedrag te stellen inperken of verruimen. Verder kunnen

andere personen A's motivatie of intentie beinvloeden.

Heider veronderstelt, dat het attributieproces start zo-

dra P met een gebeurtenis geconfronteerd wordt. Persoon P

zal proberen deze gebeurtenis te relateren aan een of meer-

dere van de onderliggende categoriean of oorzaken, die we
hierboven beschreven hebben.

Wanneer P de ontvanger is van een prettige of onprettige

gebeurtenis, onderscheidt Heider in P's toeschrijvingsproces
drie stappen of niveaus van invariantie (Heider, p. 81, pp.

255-256). Deze stappen zijn: (1) localisatie van A als cau-

sale bron van de gebeurtenis; (2) toeschrijving van intentie

(wat wil A bpwerkstelligen?) en (3) het herleiden van gedrag
tot dispositionele eigenschappen van A (waarom stelt A dit

gedrag?)

M.b.t. deze niveaus en de toeschrijving van A's gedrag
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waartoe P komt, maakt Heider (p. 256) twee opmerkingen. In de

eerste plaats impliceren de niveaus niet, dat P deze ook in

de gestelde volgorde afwerkt. P kan er b.v. van uitgaan, dat
A hem niet mag (stap 3) en daaruit afleiden dat A t.o.v. hem

(P) een agressieve intentie heeft (stap 2). In de tweede

plaats moeten we onderscheid maken tussen attributie als theo-

retisch interpretatieproces en de fenomenologie ervan door P.

Immers "attributions may not be experienced as interpretations

at all, but rather as intrinsic to the original stimuli"

(Heider, p. 256). Deze laatste opmerking van Heider is voor
de studie van agressie van belang. De onderzoekers van de ob-

jectieve benadering (o.a. Buss, 1961) gaan er namelijk van

uit, dat agressie een kenmerk van het gedrag is, terwijl het

in feite gaat om een interpretatie van gedrag door het slacht-
offer, de agressor en neutrale waarnemer (de onderzoeker).

Heider's drie niveaus van toeschrijving suggereren drie

mogelijke uitkomsten van P's attributieproces. Heider zelf

stelt (p. 257), dat voor de betekenis die P geeft aan ont-

vangen onprettigheid" Charm) en voor P's reactie erop, de"

eerste twee niveaus van cruciaal belang zijn. We zullen daar-

om de volgende paragraaf wijden aan de toeschrijving van in-

tentie en verantwoordelijkheid.

4.2.2.2 Toeschrijving van intentie en verantwoordeZijkheid

De toeschrijving van causaliteit, verantwoordelijkheid en in-

tentie zijn bij Heider nauw met elkaar verweven. Deze ver-

wevenheid bestaat erin, dat P's toeschrijving van verantwoor-

delijkheid aan A enerzijds, in de meeste gevallen, de identi-

ficatie van A als causale bron van een gebeurtenis impliceert.

Anderzijds is P's toeschrijving van een gebeurtenis aan A's

intentie, de conditie waaronder P aan A ook de meeste verant-

woordelijkheid toeschrijft. Verder veronderstelt Heider's
theorie geen temporele volgorde in P's toeschrijving van ver-

antwoordelijkheid en intentie.

Om de onderlinge samenhang tussen deze verschillende be-
grippen te verhelderen, moeten we onderscheid maken tussen de
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verschillende persoons- en omgevingsfactoren van Heider's ca-

tegorieensysteem (zie figuur 4.1, p. 110). Heider spreekt van
persoonZijke en niet-persoontidke causa:€teit. Van persoon-
lijke causaliteit is sprake, als de uitkomst van A's gedrag

uitsluitend toe te schrijven is aan A's intentie. Bij niet-

persoonlijke causaliteit is A's gedrag wel een noodzakelijke

voorwaarde voor het optreden van een gebeurtenis. Hierbij is

echter niet A's intentie oorzaak van de gebeurtenis, maar
komt deze tot stand door andere persoonsfactoren van A en/of

door omgevingsinvloeden. Bij niet-persoonlijke causaliteit is

persoon A wel de veroorzaker van de gebeurtenis, maar hij/zij
wordt door P meestal niet persoonlijk verantwoordelijk gezien

voor deze gebeurtenis. De verwevenheid tussen intentie en ver-

antwoordelijkheidstoeschrijving bestaat dus hierin: als P de

gebeurtenis uitsluitend toeschrijft aan A's intentie, ziet P

de ander ook als persoonlijk verantwoordelijk.

De verbondenheid tussen de toeschrijving van intentie en
verantwoordelijkheid suggereert twee manieren om de toeschrij-

ving van verantwoordelijkheid bij Heider te benaderen. (1) In

welke mate is, volgens P, A's intentie de verklarende factor

voor een gebeurtenis en (2) in welke mate zijn, in P's ogen,

andere persoonsfactoren (capaciteiten) en omgevingsfactoren

(opdracht, normen e.d.) oorzaak voor het optreden van een

gebeurtenis. P's "uiteindelijke" toeschrijving van verant-

woordelijkheid aan A, is P's oordeel over de bijdrage aan een
gebeurtenis van A's intentie vergeleken met de bijdrage van

andere persoons- en omgevingsfactoren.

We bespreken nu eerst P's toeschrijving van intentie;

vervolgens het meer gecompliceerde geval van P's toeschrij-

ving van verantwoordelijkheid.

Toeschrijving van intentie

Heider spreekt van intentie als een persoon (A) de persoon-

lijke wens heeft een bepaalde gebeurtenis te bewerkstelligen

en deze gebeurtenis ook het uitsluitende doel is var: A's han-

deling. Niet bedoelde gevolgen warden van intentioneel gedrag

uitgesloten.
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Indien P het slachtoffer is van een onprettige gebeurte-

nis, die A bewerkstelligt, is P's toeschrijving van kwade op-

zet of intentie aan A afhankelijk van een aantal factoren:

(1) aspecten van A's gedrag en van de onprettige gebeurtenis

zoals deze aan P verschijnen; (2) een aantal dispositionele

kenmerken van de situatie (relatie tussen P en A, sociale

normen); (3) P's a priori cognities.

De eerste van deze factoren, P's observatie van aspecten

van A's gedrag en het effect ervan, leveren volgens Heider de

belangrijkste informatie voor de toeschrijving van intentie

aan A. Als inferentieregels formuleert Heider: ZoeaZe eausa-

Ziteit, kenmerken van A's gedrag (inspanning) en equifinaZi-
teit.

Locale causaliteit betekent, dat A in P's ogen, door as-

pecten van tijd en ruimte met de gebeurtenis geassocieerd

wordt. M.b.t. de wijze waarop A een bepaald gedrag stelt, is

vooral A's inspanning indicatief voor A's intentie. Het pro-

bleem bij inspanning is, dat deze ook afhankelijk is van A's

capaciteiten en eventuele omgevingsfactoren. Heider formuleert

daarom als belangrijkste inferentieregel voor intentie, het

equifinaliteitsprincipe. Equifinaliteit betekent, dat het doel

of de gebeurtenis waarop A gericht is, vaststaat, maar dat de

wegen of gedragingen die tot dit doel leiden, vari#ren. Het

equifinaliteitsprincipe impliceert, dat A in P's ogen, meer-

dere gedragsaZternatieven tot zijn beschikking heeft (can),

en dat er over meerdere observaties een zekere convergentle
naar #on doel te onderkennen valt.

Samenvattend levert P's observatie van A's gedrag en de
daarmee verbonden gebeurtenis vier criteria lop voor de toe-

schrijving van P, dat A's gedrag te herleiden is tot A's in-

tentie: (1) locale causaliteit; (2) het aantal gedragsalter-

natieven, dat A tot zijn beschikking heeft (can); (3) de in-

tensiteit van A's gedrag (exertion, effort); (4) het aantal

en de opeenvolging van malen dat A gedragingen stelt, die alle

naar eenzelfde effect convergeren.
Een tweede factor die P's attributie van intentie bepaalt,
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heeft te maken met dispositionele kenmerk,n in de situatie.

Wanneer P door toedoen van A een onprettige gebeurtenis over-

komt, dan neemt de kans toe, dat P kwade opzet toeschrijft

aan A als (1) P de Ander niet mag ("dislike"), of de indruk

heeft, dat A hem niet mag en (2) als A's gedrag in strijd is

met sociale normen ("oughts") .

Sociale normen omschrijft Heider als "standards what

ought to be done or experienced, standards independent of the

individual's wishes" (p. 219). Normen zijn dus gekoppeld aan

gedrag. Ze schrijven voor wat een persoon in een bepaalde si-
tuatie behoort te doen. Deze verplichting vindt haar oorsprong

niet in de persoonlijke wens van een bepaald individu, maar

is een vereiste of wens van een bovenpersoonlijke orde (b.v.
een collectief van individuen). Normen behoren daarom in P's

ogen tot de niet-persoonZ€ike factoren, die A's gedrag bein-

vloeden. Sociale normen worden volgens Heider, gekenmerkt

door een zekere invariantie en interpersoonZijke vaZiditeit.
Normen zijn invariant bij een grote variatie van eigenbelang

en persoonlijke voorkeur van mensen en bij incidentele vari-
aties in situaties. Normen bezitten interpersoonlijke validi-

teit door een sociale consensus over welk gedrag in welke si-

tuatie gesteld behoort te worden.
De invloed van P's affectieve relatie met A en van so-

ciale normen op de toeschrijving van (kwade) opzet aan A,

zijn op te vatten als a priori cognities van P of als "feiten",
die het resultaat zijn van P's vroegere attributies m.b.t. A.

Als derde onderkent Heider (o.a. p. 115) de invloed van

P's a priori cognities over A of over algemeen wenselijk en/

of waarschijnlijke doeleinden van mensen, op P's toeschrijving

van intentie aan A. Als P namelijk geen directe informatie

over een gebeurtenis heeft uit eigen waarneming, dan is hij

op deze a priori kennis aangewezen. Heider werkt de relatie

tussen a priori cognities en toeschrijving van intentie niet

verder uit. Hiervoor verwijzen we naar Jones (Jones & Davis,

1965; Jones & McGillis, 1976, zie par. 4.2.3.2).
Heider's analyse van de toeschrijving van intentie stelt
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ons in staat het intentionele aspect van agressie nauwkeuriger

te formuleren, en de factoren te identificeren die volgens

Heider de toeschrijving van kwade opzet bepalen.

Het intentionele aspect van agressie is als volgt te om-

schrijven. Wanneer P het slachtoffer is van een onprettige
ervaring, die door A teweeggebracht is, dan zal hij proberen

te achterhalen in hoeverre A's gedrag uniek bepaald is door

A's wens hem (P) deze onprettige ervaring te bezorgen. In
Heider's termen: "an act of harm is felt to be "against" the

person, for it implies that it was produced onZy because it

was negative for P, and that any other act  with a direction

opposed to P'8 forces might serve" (p. 258, cursivering door

ons).

In bovenstaand citaat van Heider liggen de belangrijkste

determinanten van de toeschrijving van kwade opzet vervat. In

het algemeen benadrukt Heider bij de toeschrijving van inten-
tie het principe van equifinaZ€teit. Als P het slachtoffer is

van een prettige of onprettige gebeurtenis, spelen bovendien
sociaZe normen een rol. Een onprettige gebeurtenis, die de

Ander P toebrengt, wordt slechts als echte "harm" of agressie

gevoeld, als A's handeling in strijd is met de normen of, zo-
als Heider zegt: "beyond the call of duty" (p. 264).

Of een bepaald gedrag van A, dat in een onprettige er-

varing voor P resulteert, opgevat wordt als in strijd met de

sociale normen, kan mede bepaald worden door het gezichtspunt

van de waarnemer. Heider signaleert b.v. (p. 264), dat een

slachtoffer van agressie de neiging heeft om wat "wenselijk"

is en wat "behoorlijk" is, door elkaar te halen. Daarom cre-

eert een onprettige ervaring dikwijls bij P een gevoel van

verontwaardiging, alsof de ander iets gedaan heeft, dat tegen

een soort objectieve morele orde indruist. Deze "vertekening"

van het attributieproces heeft te maken met pen algemene nei-

ging van de toeschrijver, die Heider bespreekt (pp. 169-173).

Het gaat hierbij om het verband tussen de affectieve beteke-

nis die pen gebeurtenis heeft en de toeschrijving waartoe de
waarnemer komt. De waarnemer is er niet alleen op gericht om,
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op basis van beschikbare informatie uit zijn observatie van

een onprettige gebeurtenis, te komen tot een "juiste" toe-

schrijving van intentie aan een ander. De attributie of waar-

genomen oorzaak moet voor de waarnemer ook acceptabel zijn.

Een attributie is voor de waarnemer ac2eptabe:, (1) als deze

aansluit bij zijn wensen en (2) als ze plausibel is in te

passen in reeds bestaande cognities. Deze factoren maken het

aannemelijk, dat er verschillen in attributie van een onpret-

tige ervaring voor P zullen ontstaan tussen het slachtoffer

(P), de agressor (A) en een neutrale derde.

Toeschridving van verantwoorde Z€jkheid

Toeschrijving van verantwoordelijkheid door P is bij Heider

(zie p. 113) een vergelijkend oordeel over de bijdrage van

A's intentie en de bijdrage van andere persoons- en omgevings-

factoren aan een bepaalde gebeurtenis.

De vergelijking tussen intentie en andere persoonsfac-

toren levert het volgende op. Volgens Heider (p. 112) acht P

de Ander meer verantwoordelijk voor een gebeurtenis, als P

deze veroorzaakt ziet door A's intentie, dan wanneer de ge-

beurtenis het gevolg is van A's capaciteiten.

Betrekken we ook de omgevingsinvloeden in bovenstaande

vergelijking, dan komt Heider (pp. 113-114) tot vijf niveaus

van verantwoordelijkheid. Deze zijn:
1. Associatie. Een persoon wordt verantwoordelijk geacht voor

gebeurtenissen veroorzaakt door anderen. De persoon zelf

is op dit niveau niet de directe dader, maar hij wordt op

een of ander- wijze (b.v. groepslidmaatschap) gekoppeld
aan de daad van een ander.

2. Uitvoering. De dader brengt een gebeurtenis teweeg. Als

zodanig is hij een noodzakelijke voorwaarde voor het orge-

treden effect. De persoon wordt verantwoordelijk gestell

voor alle directe en indirect, gevolgen van ziln hande:ing,

ook al waren deze voor hem niet te voorzien en lagen ze
evenmin in zijn bedoeling (niet persoonlijke causalit,it).

3. Voorzienbaarheid. De dader stelt een handeling pn de tota-
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liteit van effecten is te voorzien, ook al liggen ze niet

alle in zijn bedoeling. De dader wordt dus verantwoordelijk

geacht voor bedoelde en niet-bedoelde effecten van zijn
gedrag.

4. Intent€e. De dader wordt slechts verantwoordelijk geacht

voor die aspecten van een gebeurtenis, die hij bedoelde
te bewerkstelligen (persoonlijke causaliteit).

5. Justificatie. De dader heeft de intentie een bepaalde ge-

beurtenis te bewerkstelligen, maar krachten in de omge-

ving zijn de bron van deze intentie.

Persoon P's toeschrijving van verantwoordelijkheid aan een

ander (A) zal van niveau 1 tot 4 toenemen. Op niveau 5 acht

P de Ander minder verantwoordelijk voor een bepaalde gebeurte-

nis dan op niveau 4. Op niveau 5 heeft A volgens P wel de in-

tentie om hem (P) b.v. een "onprettige ervaring" te bezorgen,

maar A's gedrag komt in P's ogen tot stand onder druk van A's

sociale omgeving.

Twee principes liggen ten grondslag aan de niveaus van

verantwoordelijkheid, die Heider formuleert: Op de eerste

plaats zal P meer verantwoordelijkheid voor een bepaalde ge-

beurtenis aan A toeschrijven, naarmate P het gedrag van A op-

vat als intentioneel (toename in toegeschreven verantwoorde-

lijkheid van niveau 1 naar 4). Op de tweede plaats zal P de
ander minder verantwoordelijk achten, naarmate omgevingsin-

vloeden een grotere invloed hebben op A's gedrag (toegeschre-

ven verantwoordelijkheid op niveau 4 groter dan op niveau 5).
In de vorige paragraaf hebben we gezien, dat equifinali-

teit voor Heider het belangrijkste criterium is voor de toe-

schrijving van intentionaliteit. Als P door toedoen van A een
. onprettige ervaring overkomt, spelen volgens Heider ook so-

.

ciale normen een rol.

Met behulp van Heider's beschrijving van het vijfde ni-

veau van verantwoordelijkheid kunnen we de rol van sociale

normen bij P's toeschrijving van zijn "onprettige ervaring"

aan A beter plaatsen. Heider geeft namelijk als voorbeeld van
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justificatie een situatie, waarin het gedrag van een persoon

uitgelokt is: "We may say about an action of [A], it is not

his fault he behaves like that. He has been provoked." (p.

114). Volgens Heider bedoelen we hiermee, dat iedereen in de

gegeven omstandigheden gevoeld en gehandeld zou hebben als

persoon A. Deze beschrijving van de "verzachtende omstandig-

heden" voor A's gedrag op niveau 5 suggereert dat we op dit

niveau de invloed van sociale normen kunnen plaatsen. Sociale
normen vormen in Heider's opvatting een externe sociale druk

op A's gedrag. Als A gedrag stelt dat voor P een "onprettige

ervaring" teweegbrengt, zal P de Ander daarom minder persoon-
lijk verantwoordelijk achten, als sociale normen de bron zijn

van A's gedrag of intentie.

Samenvattend concluderen we, dat P's toeschrijving van inten-

tie aan A bij Heider de betekenis heeft van "persoonlijk ver-

antwoordelijk" en dat de belangrijkste criteria voor de toe-

schrijving van verantwoordelijkheid bij Heider equifinaliteit

en de invloed van externe factoren op A's gedrag zijn. Is P

het slachtoffer van een "onprettige ervaring" die A teweeg-

brengt, dan is P's toeschrijving van kwade opzet aan A een

functie van equifinaliteit en sociale normen.

We benadrukken, dat sociale normen bij Heider de beteke-

nis hebben van "behoren". Het is een opvatting van P, dat A

zich in een bepaalde situatie op een bepaalde wijze behoort

te gedragen.

4.2.3 Jones: Van de effecten van A ps gedrag en socia Ze normen

naar de toeschridving van intentie

Onder welke condities schrijft persoon P een handeling van A

toe aan een specifieke intentie en een personlijke dispositie
van A?

Deze vraag staat centraal in het werk van Jones (Jones &

Davis, 1965; Jones & McGillis, 1976; Jones, 1979), dat we in

deze paragraaf zullen behandelen. De theorie van Jones sluit

aan bij Heider's ideeen over de toeschrijving van intentie

en persoonlijke verantwoordelijkheid. Ze is een uitwerking
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van de invloed van P's a priori cognities over algemeen wense-
lijke doeleinden van A (sociale normen) op de toeschrijving

van intentie. Er is echter een belangrijk verschil tussen de

opvatting van Heider en die van Jones over het sociale toe-

schrijvingsproces aan te geven. Bij Heider staan aspecten van

het gedrag van A, zoals zich dat aan P voordoet, centraal

(exertion, equifinaliteit). Volgens Jones vergelijkt P de ge-

beurtenis die zich in concreto aan hem voordoet, met eventu-
ele alternatieve gebeurtenissen, die A had kunnen bewerkstel-

ligen. Sociale normen tesamen met het resultaat van laatstge-

noemde vergelijking zijn volgens Jones de belangrijkste deter-

minanten van de toeschrijving van intentie. Terwijl Heider de

nadruk legt op P's waarneming van A 's gedrag, baseert Jones

zich primair op P's Waarneming van de effecten van A's gedrag:

In deze paragraaf bespreken we eerst uitgebreid de theo-

rie van Jones & Davis (1965). De publicaties van Jones &

McGillis (1976) en Jones (1979) komen slechts kort aan de

orde. De reden hiervoor is, dat de publicatie van Jones &

Davis (1965) de theoretische basis vormt waarop Jones &

McGillis (1976) en Jones (1979) verder bouwen. Bovendien zijn

de inferentieregels die Jones & Davis formuleren, direct te

koppelen aan ons theoretisch kader en empirisch onderzoek. De

aspecten, waarop Jones & McGillis (1976) en Jones (1979) de
theorie uitgebreid en aangepast hebben, zijn aanmerkelijk

minder relevant voor onze vraagstelling.

4.2.3.1 Jones & Davis (1965): theorie van correspondente in-

ferenties·

"From acts to dispositions" is de titel van de sociale toe-

schrijvingstheorie van Jones & Davis over correspondente in-.

ferenties" die een naief persoon P zou maken over een bepaald

gedrag dat A stelt.

Het startpunt voor de sociale toeschrijvingstheorie van

Jones & Davis is een observatie van P van een bepaald gedrag

van A en van enkele met dit gedrag verbonden gevolgen. Persoon

P gaat er, volgens Jones & Davis, dus van uit, dat er een vol-

doende direct verband bestaat tussen A's gedrag en de door P
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geobserveerde effecten. M.a.w. P heeft A reeds geidentificeerd

als causale bron van een bepaalde gebeurtenis (Heider's eerste

stap in het attributieproces; zie p. 111). Jones & Davis be-

ginnen nu met de constatering, dat een bepaalde handeling van
A altijd meerdere effecten heeft (voor A zelf, voor P, even-
tueel voor derden enz.). Gegeven deze observatie van A's daad

en effecten is het P's taak om af te leiden (1) welke van deze
effecten A bedoetde te bewerkstelligen en (2) welke persoons-
eigenschap of dispositie van A aan een  specifieke bedoeling

ten grondslag ligt.

De theorie van Jones & Davis richt zich dus niet op de

vraag, of P al dan niet de intentie had om een bepaalde ge-

beurtenis te bewerkstelligen. P gaat er, volgens deze auteurs,
veeleer van uit, dat A een bepaald gedrag wilde stellen. De

vraag is echter, welke van een veelheid van effecten, die A's
gedrag tot gevolg heeft, A bedoelde te bewerkstelligen. Het

gaat dus om het verband dat P legt tussen bepaalde effecten
van A's gedrag en een specifieke intentie van A.

Heeft P eenmaal bepaalde effecten gekoppeld aan een spe-

cifieke intentie van A, dan zal P's attributieproces verder

gaan en een verband proberen te leggen tussen A's specifieke

intentie en A's persoonlijke dispositie. Dit laatste is, zo-
als de titel van hun publicatie aangeeft, het invariantieni-

veau van de verklaring, waarop P als naIef toeschouwer ge-

richt is. Of het attributieproces zover gaat, valt echter te

betwijfelen. Jones & Davis stellen namelijk ook, dat "the
perceiver's explanation comes to stop when an irtenticK or

motive is assigned that has the quality of being reason enough"
(p. 220, cursivering door ons).

Categori€5nsysteem: verantwoordeZijkheid, f.tertie :,- fispo-
Sitie

Om bovengenoemde schijnbare tegenstelling op te lossen, moeten

we onderscheid maken tussen twee betekenissen, die Jones &

Davis aan het begrip intentie hechten. Intentie is de beteke-
nis van verantwoordeZijk en intentie als een :peiffi:ke be-
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doeting van een persoon. Deze begrippen zijn op te vatten als
twee fasen van het toeschrijvingsproces.

In eerste instantie moet P de vraag beantwoorden of er,

bij de verschillende effecten die A's handeling heeft, uber-

haupt enkele zijn, waarvoor A verantwoordelijk is of die A

bedoelde te bewerkstelligen. Bij de beantwoording van deze

vraag onderschrijven Jones & Davis de meeste aspecten van
Heider's analyse van intentie en verantwoordelijkheid.

Als voorwaarden voor de toeschrijving van intentie noemen
Jones & Davis "knowledge" en "ability". Het eerste betekent,
dat A in P's ogen de effecten van zijn (A's) daad die P con-

stateert, moet hebben voorzien. Dit criterium komt overeen

met Heider's derde niveau van verantwoordelijkheid (zie pp. 117-

118). Het begrip ability is qua betekenis overeenkomstig met

Heider's begrip "can": gegeven de kenmerken van A's situatie

en A's capaciteiten moet A in P's ogen in staat zijn, de door

P geobserveerde effecten te veroorzaken. In de analyse van
Jones & Davis is geen verwijzing te vinden naar het voor Heider

centrale principe van equifinaliteit. Jones & Davis nemen wel
.een bepaalde 'exertion aan, getuige hun opvatting dat "in-

ferences concerning the intention to achieve desirable effects

will increase in correspondence to the extent that costs are

incurred, pain is endured or in general negative outcomes are
involved" (p. 227).

In die gevallen, dat P de ander voor geen van de door hem

(P) geobserveerde effecten verantwoordelijk acht, is de theo-

rie van Jones & Davis irrelevant. Blijven er een aantal effec-

ten over, waarvoor A in P's ogen verantwoordelijk is, dan biedt

het theoretisch kader van Jones & Davis een aantal verifieer-

bare inferentieregels, over hoe P, op basis van kenmerken van

deze resterende effecten, een afleiding maakt over een spe-

cifieke bedoeling en een specifieke dispositie van A. Volgens
Jones & Davis (p. 224) zijn zowel specifieke bedoeling als

een bepaalde dispositie namelijk onderliggende attributen van

een persoon (A), die de observator (P) koppelt aan A' s gedrag.

Daarom zouden de inferentieregels die Jones & Davis formuleren

zowel van toepassing zijn op de attributie van een specifieke
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intentie als op die van een specifieke dispositie.

Bovenstaande overwegingen laten zien, dat de theorie van

Jones & Davis in feite 3 fasen omvat. In een eerste fase stelt

P vast of A verantwoordelijk is voor enkele van de effecten,

die A's gedrag teweegbrengt. Het gaat hier om P's vaststelling

of voldaan is aan de eerste drie niveaus van verantwoordelijk-

heid, die Heider formuleert. Deze fase is een noodzakelijke
voorwaarde voor de twee volgende fasen, die de essentie van de

theorie van Jones & Davis uitmaken. In de tweede fase leidt P,

op basis van een analyse van de overblijvende effecten, een
specifieke intentie bij A af. Als derde fase geldt de aflei-

ding van invariante persoonsdisposities.
Het verschil tussen de tweede en derde fase die we in

hun theorie onderscheiden hebben, werken Jones & Davis niet

uit. De reden hiervoor is, dat Jones & Davis geen onderscheid
maken tussen de toeschrijving van verantwoordelijkheid en die

van intentie (fase 1 en 2). Ze gaan ervan uit, dat "knowledge"

en "ability" niet alleen noodzakelijke maar tevens voldoend'e

voorwaarden zijn voor de toeschrijving van intentie. Jones &
Davis redeneren in feite als volgt: gegeven P's toeschrijving

van "knowledge" en "ability" aan A, dus intentie, onder welke

condities zal P het gedrag van A toeschrijven aan A's disposi-

tie?

Wij menen, dat een correctere weergave van de theorie van

Jones & Davis de volgende is. Gegeven P's toeschrijving van

"knowledge" en "ability" aan A, onder welke condities schrijft

P A's gedrag toe aan A's intentie? Er zijn condities denkbaar,
waarin P, via een toeschrijving van intentie, specifieke dis-

posities (invariant persoonskenmerk) van A afleidt. In eerste

instantie echter vatten we de theorie van Jones & Davis zo op,

dat ze enkele toeschrijvingsregels formuleert voor P's toe-

schrijving van A's intentie. Deze theorie wijkt van Heider af,
doordat (1) Jones & Davis zich concentreren op effecten van

A's gedrag (vergeleken met effecten van A's alternatieve ge-

dragingen) en doordat (2) een equivalent voor Heider's prin-
cipe van equifinaZ€teit ontbreekt.
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Voor een recente behandeling van de relatie tussen inten-
tie en dispositietoeschrijving verwijzen we naar Reeder &

Brewer (1979).

Correspondentie
Jones & Davis introduceren het begrip "correspondentie" om

aan te geven in welke mate een bepaalde onderliggende inten-
tie (of dispositie) van A, in P's ogen, A's gedrag verklaart.

Correspondentie is m.a.w. de verkZarende band tussen een ape-

cifieke intentie of dispositie van A en gen bepaaid gedrag
dat A steZt.

Jones & Davis benadrukken twee aspecten van het begrip
correspondentie: de inhoud en de specificiteit.

Zij omschrijven het inhoudsaspect als "correspondence

refers to the extent that the act and the underlying charac-

teristic or attribute are sim€ZarZy described by the inference"

(p. 223, cursivering door ons). Indien persoon A op het voet-

balveld zijn been uitsteekt en P als gevolg daarvan struikelt

en zijn been breekt, kan P het gedrag van A interpreteren als
agressief, aan A een specifieke agressieve intentie toeschrij-

ven (kwade opzet) en A een agressief persoon vinden. De mate

waarin P's omschrijving "kwade of agressieve opzet" en/of

"agressiviteit" A's gedrag dekt, is inhoudelijk een aandui-

ding voor de mate van correspondentie.
De specificiteit van het begrip correspondentie betreft

de mate waarin een bepaald attribuut, dat P aan A toeschrijft

iets specifieks over A zegt. De inferentie moet zodanig zijn,

dat "the judged value of the attribute departs from the

judge's conception of the average person's standing on that

attribute" (p. 224). Om aan het gedrag van persoon A (in ons

voorbeeld "zijn been uitsteken") een agressieve intentie toe

te schrijven of persoon A als agressief persoon te bestempelen,

moet A in P's ogen op het attribuut "agressiviteit" afwijken

van de gemiddelde andere voetballer.

Het inhoudelijke aspect van correspondentie lijkt te

slaan op de mate waarin pen intentie of dispositie een ade-

quate verklaring biedt voor gedrag van anderen: voor agressief
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gedrag is het feit, dat iemand een agressief persoon "is",

voldoende verklaring. Het specificiteitsaspect benadrukt,
.dat de verklaring agressief persoon een voldoende reden.

moet zijn voor A's specifieke gedrag in vergelijking tot
3)

"agressiviteit" en agressief gedrag van anderen.

CorrespondentieregeZs: determinanten van de toeschrijving

van een specifieke intentie

Jones & Davis formuleren een viertal inferentieregels, die P

hanteert bij zijn analyse van de effecten van A's gedrag,

waarvoor A in P's ogen persoonlijk verantwoordelijk is. Deze

zijn: niet-gemeensehappetijke effeeten, sociaZe wenBeZijkheid,

hedonische retevantie et, personaZ€eme. Aan de twee eerstge-

noemde regels ligt de vraag ten grondslag: welke betekenis

hebben bepaalde effecten voor A? Hedonische relevantie en

personalisme betreffen de betekenis, die bepaalde effecten

van A's gedrag voor P hebben.

We bespreken eerst de invloed van "niet-gemeenschappe-

lijke effecten" en "sociale wenselijkheid" op de attributie

van een specifieke intentie. Daarna gaan we in op hedonische

relevantie en personalisme.

Ter verduidelijking van deze inferentieregels hanteren

we het voorbeeld van de voetbalsituatie, waarbij A zijn been
4)uitsteekt en P struikelt. De handeling van persoon A is:

zijn been uitsteken. De gevolgen van deze daad, die P in aan-

merking neemt, zijn: A voorkomt een doelpunt; P struikelt,

wordt van het veld gedragen; A zorgt ervoor, dat P uitge-

schakeld wordt. P's taak is het te bepalen, welke van deze

gevolgen A's specifieke intentie achter zijn daad waren.

3) Een derde aspect van correspondentie, n.1. dat van infor-
matiewinst (Jones & Davis, p. 234) werken Jones & McGillis
(1976) nauwkeuriger uit. Het gaat er hierbij om, dat #en
bepaalde correspondentie, een stuk verklaring toevoegt,
die P niet had op grond van zijn vroegere ervaringen met A.

4)
Een soortgelijke situatie leggen we in ons empirisch onder-
zoek aan proefpersonen voor.
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Volgens Jones & Davis zal P het gedrag, dat A in concreto

stelde, vergelijken met alternatieve gedragingen, die A had

kunnen stellen, maar niet stelde. P kan, in ons voorbeeld,

aannemen, dat A ook had kunnen beslissen een "korte mandekking"

op hem (P) toe te passen. Dit betekent, dat de Ander P door-

lopend als een schaduw had kunnen volgen. De gevolgen van deze

"strakke mandekking" zijn volgens P: A voorkomt, dat de tegen-

stander "in zijn spel komt"; A zorgt ervoor, dat P uitgescha-

keld wordt; A maakt een goede indruk op zijn trainer; spelbe-

derf; de tegenstander treiteren.

Betekenis van effecten voor A: niet-gemeenschappeZijke effec-

ten en sociaZe wenselijkheid

De regeZ van niet-gemeensehappetijke effecten luidt: corre-

spondentie neemt toe naarmate het aantal niet-gemeenachappe-

Ziike effecten, van het door A gestelde gedrag met effecten

van andere alternatieve mogelijke gedragingen van A kleiner
5)is. Deze regel gaat uit van de assumptie, dat effecten, die

in P's ogen gemeenschappelijk zijn aan het gedrag dat A stelde

en aan de alternatieven waarvan A afzag, niet informatief zijn
voor A's intentie.

In ons voorbeeld is er #Sn gemeenschappelijk effect, n.1.

"A zorgt ervoor, dat P uitgeschakeld wordt". Er blijven dus

nog enkele effecten over, die als kandidaat voor een corre-

spondente afleiding in aanmerking komen.

Als tweede regel hanteren Jones & Davis P's a priori as-

sumpties over de sociale wenselijkheid van effecten voor A.

Dit zijn effecten commonly desired by all members of a parti-
.

cular social group" (p. 232). We benadrukken, dat het gaat om

P's assumptie van de sociale wenselijkheid van bepaalde effec-

ten voor A. Voor P zelf kunnen de gevolgen, die voor A sociaal

wenselijk zijn, wel eens zeer onwenselijk zijn.

5)
Deze regel mag niet geinterpreteerd worden als: naarmate
het aantal gemeenschappelijke effecten toeneemt is de cor-
respondentie kleiner.
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De regeZ van sociaZe wenseZijkheid luidt: corresponden-
tie neemt toe, naarmate de sociaZe wenseZijkheid van effecten
voor A afneemt. Jones & Davis nemen dus aan, dat effecten,

die vrijwel iedereen (van een bepaalde groep) zou willen be-

werkstelligen, niet informatief zijn voor de afleiding van

een voor A specifieke intentie.

Een combinatie van de regels "niet-gemeenschappelijke

effecten" en "sociale wenselijkheid" levert, volgens Jones &

Davis, een hoog correspondente afleiding van een bepaalde in-
tentie uit A's gedrag op.

We hebben volgens beide regels een viervelden tabel opge-

steld voor P's analyse van de effecten van A's gedrag op het

voetbalveld (zie figuur 4.2, cf. Jones & Davis, p. 229).

SociaZe wenseZijkheid effecten voor A

hoog Zaag

- A voorkomt, - spelbederf
dat tegenstander

- de tegenstander
hoog in zijn spel
"strakke komt treiteren

mandek-
aantaZ king" - A maakt goede
niet-ge- indruk op
meenechap- trainer
peZijke
€ffecten
van daad Zaag wordt van het

- A voorkomt - P struikelt,
"been doelpunt
uitste- veld gedragen
ken"

Figuur 4.2 Theorie van Jones & Davis toegepast op gedrag van
A t.o.v. P in een voetbalwedstrijd

Met figuur 4.2 willen we illustreren, dat de kans, dat

P aan A's gedrag pen correspondente specifiekr intentie tce-

schrijft, groter is als het aantal niet-gemeenschappelijke
effecten afneemt. Anders gesteld: hoe minder specifieke reden-
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en A, volgens P, heeft voor een bepaald gedrag, hoe groter de

correspondentie tussen gedrag en intentie. P's afleiding uit

A's concrete gedrag "zijn been uitsteken" is meer correspon-

dent, dan wanneer A's gedrag "een strakke mandekking" was ge-

weest. Verder heeft A's keuze om "zijn been uit te steken" en
niet "een strakke mandekking" toe te passen (wat volgens P

ook mogelijk was) het aantal effecten, dat P voor zijn toe-
schrijving van A's intentie in aanmerking neemt, met t#n ef-

fect gereduceerd. Als mogelijke specifieke intenties van A
blijven er nog twee over, n.1. "A wilde een doelpunt voor-

komen" en "A wil P laten struikelen en van het veld af laten

voeren".

Zou P aan A de intentie toeschrijven, die a priori het

meest waarschijnlijk is, dan zal P besluiten, dat A een doel-
punt wilde voorkomen. Deze intentie is echter volgens Jones &

Davis niet informatief, omdat doelpunten voorkomen de inten-

tie van iedere voetballer zou zijn. Jones & Davis spreken in

dit geval van "triviale duidelijkheid".

Houden we het aantal niet-gemeenschappelijke effecten

constant, dan zijn effecten, die afwijken van wat sociaal wen-

selijk is, het meest informatief om als basis te dienen voor

een correspondente inferentie van A's intentie. Dit betekent,

dat P op grond van de effecten "P struikelt en wordt van het
veld gedragen" de meest correspondente relatie kan leggen

tussen A's gedrag en A's intentie: b.v. A's kwade opzet t.o.v.
P.

Het probleem is dus, dat op grond van het sociale wense-

lijkheidscriterium, een sociaal wenselijk doel de meest plau-

sibele verklaring voor A's gedrag is, maar dat dit tevens het
minste zegt over A als persoon: A's specifieke intenties en/

of disposities. Sociale wenselijkheid van effecten is daarom

geen voldoende voorwaarde om tot een correspondente afleiding

van A's intenties uit A's gedrag te komen. Het is noodzakelijk

sociale wenselijkheid aan gedrag te koppelen: het gedrag van

A moet in P's ogen afwijken van een sociale norm.

Het is aannemelijk, dat Jones & Davis het probleem van
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wenselijk effect tegenover wenselijk gedrag onderkend hebben.

In een experiment (Jones et.aL., 1961), dat zij ter illustra-
tie van de inferentieregels "niet-gemeenschappelijke effecten"

en "sociale wenselijkheid" bespreken, manipuleerden zij name-

lijk of het gedrag van een persoon conform of in strijd met

rolverwachtingen is. "In-rol"-gedrag leidt volgens Jones &

Davis niet tot een correspondente inferentie "because such
behavior has multiple consequences and many of these are high

in cultural desirability" (p. 236). "uit-rol"-gedrag daaren-
tegen heeft weinig niet-gemeenschappelijke effecten, die boven-

dien laag in "cultural desirability" (p. 237) zijn. "Uit-rol"-

gedrag schreeuwt, zoals zij schrijven, om een verklaring en

de weinige voor A nog enigszins wenselijke effecten, vormen

de basis voor een correspondente inferentie over A's intenties
en disposities.

Zou het volgens het slachtoffer P op het voetbalveld tot
de rolvereisten van A behoren, dat hij zich beperkt tot spor-
tief voetbal, en zok A's gedrag "zijn been uitsteken" hiermee

in strijd zijn, dan is het aannemelijk, dat P de effecten "P
struikelt en wordt van het veld afgevoerd" als basis neemt

voor zijn afleiding. De toeschrijving van P, dat A's gedrag

geinspireerd is door kwade opzet, ligt dan in de lijn van de

verwachtingen.

We leggen hierbij de nadruk op "zou". De vraag blijft, en deze

is theoretisch en empirisch van belang voor de predictie van

P's reactie op A (zo P in ons voorbeeld daartoe de kans krijgt),

of P het inderdaad tot de rolvereisten van het voetbalspel

vindt behoren, dat er sportief gevoetbald wordt en dat "je

been uitsteken" hiermee in strijd is (zie hoofdstuk 5).

Be:ekenis van effecten coor P: hedonisehe rel:vaztie en per-

sonaZisme

Met uitzondering van Heider (1958) zijn Jones & Davis vrijwel

de enige auteurs binnen de attributietheorie, die expliciet
aandacht besteden aan de invlopd van de affectieve betekenis
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van (effecten van) A's gedrag op het sociale toeschrijvings-

proces van P. Over de invloed van deze betrokkenheid van P

formuleren Jones & Davis de inferentieregels: hedonische rele-
vantie en personalisme.

M.b.t. hedonische relevantie onderscheiden Jones & Davis

(p. 237) hedonische relevantie van effeeten van A's gedrag

voor P en hedonische relevantie van A's gedrag voor P. De he-

donische relevantie van effecten is volgens Jones & Davis af-

hankelijk van de waarde-opvattingen en/of doelstellingen van
P. Effecten, die overeenkomstig P's waarde-opvattingen zijn

of die P's doelbereik bevorderen, hebben een positieve hedo-

nische relevantie. Effecten, die tegen P's opvattingen in-

druisen of P's doelbereik verhinderen, hebben voor P een nega-

tieve hedonische relevantie. Deze omschrijving omvat de affec-

tieve betekenis van de gevolgen van het door A gestelde gedrag
voor P.

Bij de omschrijving van hedonische relevantie van A's

gedrag voor P betrekken Jones & Davis niet alleen de hedonische

relevantie van de effecten van het door A gekozen gedrag, maar

ook die van de effecten van de gedragingen die A had kunnen

stellen. Zijn de effecten van A's gestelde gedrag negatiever

voor P dan de effecten van A's alternatieve gedrag, dan is er

volgens Jones & Davis sprake van negatieve hedonische rele-
vantie van A's daad. In het omgekeerde geval, is er sprake

van positieve hedonische relevantie. P maakt dus een balans

op van het door A gestelde gedrag en het gedrag waar A, vol-

gens P, vanaf zag, met als criterium de hedonische relevantie

van de effecten van beide. Hedonische relevantie van A's ge-
drag voor P hanteren Jones & Davis bij hun formulering van de
regel van hedonische relevantie.

De rege: ran heionische retevantie luidt: naarmate de
hedonische relevantie van A's gedrag voor P groter is, neemt

de kans op correspondentie van P's toeschrijvingen toe.

Illustreren we deze inferentieregel met ons voorbeeld
van P en A op het voetbalveld (zie figuur 4.2, p. 127) dan is

de kans op een correspondente afleiding van A's intentie uit
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A's gedrag voor P groot als A zijn been uitsteekt. We kunnen

namelijk aannemen, dat voor P de hedonische relevantie van

dit gedrag voor P behoorlijke negatief is. Immers, op zich

zijn de effeeten van A's gedrag voor P "onprettig". Persoon

P slaagt er niet in een doelpunt te scoren. Bovendien is P

door A zodanig geraakt, dat hij van het veld gedragen moet
worden. Het lijkt verder aannemelijk, dat P deze effecten

negatiever zal vinden, dan die van A's alternatieve gedrag
"een strakke mandekking". We kunnen daarom spreken van een

negatieve hedonische relevantie van A's gedrag voor P.

Zou in ons voorbeeld A's gestelde gedrag als enig effect

gehad hebben, dat A hiermee voorkomt dat P een doelpunt scoort,

dan is het volgens de definitie van Jones & Davis nog maar de

vraag, of er sprake is van negatieve hedonische relevantie van
A's gedrag voor P. Op zich is het feit, dat P'& doelbereik

verhinderd wordt, natuurlijk een "onprettig" effect voor P,

maar het is goed mogelijk, dat dit gevolg door P als minder

negatief hedonisch relevant gezien wordt, dan de effecten van

A's alternatieve gedrag. Het is namelijk voorstelbaar, dat

het sterk tegen P's waarde-opvattingen indruist, dat A zijn

tegenstander treitert en het spel bederft. Zo dit het geval
zou zijn, dan zou A's gedrag volgens Jones & Davis "zijn been

uitsteken" voor P positief hedonisch relevant zijn.
Met bovenstaande illustratie willen we aangeven, dat de

omschrijving die Jones & Davis geven van het begrip hedonische
relevantie van A's gedrag voor P nogal ingewikkeld is. Op de

eerste plaats kunnen de effecten van A's gedrag direct en in-

direct hedonisch relevant voor P zijn. Van directe hedonische

relevantie van een bepaald effect is sprake, als P in zijn

doelbereik belemmerd wordt. Strijdigheid van waarde-opvatting-
en is te beschouwen als een indirect effect. Afhankelijk name-

li]k van P's eigen opvattingen over wat nastrevenswaardige

doelstellingen zijn, zijn de effecten van A's gedrag in een

bepaalde mate positief of negatief hedonisch relevant. Op de

tweede plaats wordt hedonische relevantie van A's gedrag om-

schreven als het resultaat van een vergelijking tussen het
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door A gestelde gedrag en de alternatieve gedragingen, die A

had kunnen stellen.

Voor het verband tussen hedonische relevantie en het toe-

schrijvingsproces zoeken Jones & Davis een verklaring in de

invloed van hedonische relevantie op P's analyse van niet-

gemeenschappelijke effecten. De hedonische betekenis van A's

gedrag voor P zou het aantal niet-gemeenschappelijke effecten,

dat P onderkent, verkleinen. Enerzijds zou er voor P sprake

zijn van een aantal functioneel gelijke effecten, anderzijds
speelt assimilatie van effecten met een dominante hedonische
waarde een rol.

De assimilatie van effecten hebben we in ons voorbeeld

gesuggereerd door, het struikelen van P en het feit dat P van

het veld gedragen wordt, als 6#n effect van A's gedrag te be-

spreken. Het.struikelen van P wordt geassimileerd met een he-

donisch meer dominant effect: P wordt van het veld gedragen.

Dit laatste effect impliceert, dat P zo ernstig gewond is,

dat hij niet meer op eigen benen kan staan. In dit geval is

de kans groot, dat P zijn slechte fysieke toestand als het
enige effect van A's gedrag in aanmerking neemt.

Op de hierboven geillustreerde wijze resulteert, volgens

Jones & Davis, een hoge hedonische relevantie van A's gedrag
voor P, in een afname van het totale aantal niet-gemeenschap-

pelijke effecten, dat P in aanmerking neemt. Aldus leidt he-

donische relevantie tot hogere correspondentie van P's toe-
schrijving. Een restrictie bij dit laatste is, dat we de so-

ciale wenselijkheid van effecten voor A constant houden. Deze

beperking is van belang omdat, zoals we hierboven besproken
hebben, volgens Jones & Davis de correspondentie slechts hoog

is bij weinig niet-gemeenschappelijke effecten en lage sociale
wenselijkheid van effecten voor A.

"Met het begrip personalisme" duiden Jones & Davis aan dat P,

als ontvanger van hedonisch positieve of negatieve effecten,

de indruk heeft, dat A een bepaald gedrag kiest, omdat A weet

wat de hedonische waarde van de effecten van zijn gedrag voor
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P is. Bij personalisme gaat het dus niet zozeer om de hedoni-

sche relevantie van effecten op zich of voor alle mogelijke

ontvangers, maar veeleer om de hedonische waarde voor een be-

paald object: P. M.a.w., volgens P, wordt A's gedragskeuze

uniek geconditioneerd of bepaald, doordat P de ontvanger of
het slachtoffer is.

De regeZ van personaZisme is in zijn algemeenheid als

volgt te formuleren: gegeven een bepaalde hedonische relevan-

tie van effecten van A's gedrag zal personalisme de kans op

correspondente toeschrijvingen van P vergroten.

De redenen voor de regel van personalisme hebben te ma-

ken met de basisvoorwaarden voor de attributie van intentie

in de theorie van Jones & Davis, n.1. P's assumptie over A's

kennis en A's vrijheid van gedragskeuze.

In eerste instantie stelt de theorie (p. 103), dat A,

volgens P, de effecten van zijn verschillende gedragsalterna-
tieven moet kunnen voorzien. Bij personalisme geldt niet al-

leen de assumptie van voorzienbaarheid, maar gaat P er tevens

van uit, dat A weet heeft van de hedonische relevantie van

deze effecten voor P. Indien P aanwijzingen voor dit laatste

heeft, zal de correspondentie van de toeschrijving van een

bepaalde positieve of negatieve intentie van A t.o.v. hem (P)
toenemen.

In P's ogen moet A volgens de theorie voor de toeschrij-

ving van intentie meerdere gedragsalternatieven hebben. Heeft
P daarenboven de indruk, dat hij en niet anderen door A wordt

uitgekozen voor specifieke hedonisch relevante effecten, dan

neemt de kans toe, dat P een bepaalde positieve of negatieve
intentie t.o.v. hem (P) aan A toeschrijft.

Jones & Davis (p. 247 en p. 263) merken op, dat de regel

van personalism- misschien alleen opgaat bij hedonisch nega-
tieve effecten. Wanneer de effecten van A's gedrag voor P po-

sitief zijn, kan dit aan meerder, factoren toeg-schreven wor-

den: (1) A is een echte altruist, (2) A wil bij P dp verplich-

ting cre#ren om positief op A te reageren. Bij effecten met

e,n negatieve hedonische relevantie is pen analogie met de
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tweede reden niet erg plausibel. Volgens Jones & Davis is het

verder aannemelijk, dat bij "altruisme van A, in situaties.

dat P belangrijke positieve effecten voor A kan bewerkstellig-

en, personalisme de correspondentie zal doen afnemen.

Op grond van deze overwegingen lijkt het ons veiliger om

de regel van personalisme voorlopig te beperken tot gedrag
van A, dat voor P negatief hedonisch relevante effecten heeft.

Passen we de regel van personalisme toe op onze voetbal-

situatie (zie p. 127), dan zou (overige factoren constant ge-

houden) de kans op P's toeschrijving van een negatieve inten-

tie aan A toenemen, als P aanwijzingen heeft, dat A zijn been
uitsteekt om hem (P) en niet anderen van het veld gedragen te

krijgen. Op grond van de informatie, die wij over de voetbal-

episode gegeven hebben, is over personalisme geen uitspraak
.te doen. De situatie zou aan personalisme winnen", als we

zouden weten, dat P tevoren een spuit heeft gekregen om de

pijn in zijn nog nauwelijks genezen enkel te verzachten. In

dat geval wordt aannemelijker dat A had kunnen weten, dat

"zijn been uitsteken" juist voor P zulke zware negatieve ge-

volgen zou hebben. Een andere mogelijkheid om de indruk van

personalisme te versterken, zou het volgende zijn. We weten,
dat A slechts bij P en niet bij andere spelers van P 's elftal
Zijn been uitsteekt.

Uitkomat attributieproces

Het attributieproces van P stopt, volgens Jones & Davis (p.

220) met de toeschrijving van een (specifieke) intentie of

motivatie. Deze intentie of motivatie is volgens P een vol-

doende verklaring voor A's gedrag. M.a.w. P komt, gebruikma-

kend van de hierboven genoemde inferentieregels, tot de toe-

schrijving van een bepaalde specifieke intentie van A, die,

in p's ogen, correspondent genoeg is.

Zowel correspondentie als hedonische relevantie en per-

sonalisme beinvloeden volgens de theorie P's evaluatie van A.

Hedonische relevantie bepaalt vooral de riehting van de eva-

luatie. De extremiteit van de evaluatie is een gezamenlijke
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functie van hedonische relevantie en correspondentie. P's op-

vatting, dat negatieve hedonisch relevante effecten van A's

daad specifiek voor hem (P) bedoeld zijn, heeft a direct and.

dramatic effect on evaluative conclusions about the actor"

(p. 247). We nemen aan, dat Jones & Davis hiermee bedoelen,

dat personalisme direct leidt tot een hogere correspondentie
van P's toeschrijving van een specifieke negatieve intentie

aan A.

Jones & Davis: samenvattend overzicht theorie

In figuur 4.3 hebben we de theorie van Jones & Davis schema-

tisch samengevat. We hebben het schema beperkt tot P's toe-

schrijving van A's gedrag, dat P als negatief hedonisch rele-

vant ervaart. In dat geval namelijk is de relatie tussen per-

sonalisme en correspondentie eenduidig. Verder sluit dit aan
bij de "onprettige" ervaring van P, waartoe wij onze probleem-

stelling beperken.

+

aantal niet-ge-
negatieve   meenschappelijkehedonische -19 effecten
relevantie                              V              V
voor P sociale wense-

lijkheid effec-.;- corr,spondentie negatieve
ten voor A toeschrijving _+- evaluatie

+  van specifieke van A
personalisme -- intentie aan A

Figuur 4.3 Schematische weergave van P's toeschrijvingsproces
en evaluatie van A volgens Jones & Davis (1965),
voor negatieve hedonische relevantie.

De grootst, correspondentie tussen P's toeschrijving van een

specifieke intentie van A en A's gedrag, is te verwachten als:

(1) het aantal niet-gemeenschappelijke effecten met alterna-
tief gedrag van A laag is; (2) de sociale wenselijkheid van

deze effecten voor A laag is; (3) A's gedrag voor P mper nega-

tief hedonisch relevant is; en (4) P de indruk heeft, dat A
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hem uitgekozen heeft als doelwit voor deze effecten (persona-

lisme). Correspondentie beinvloedt direct P's evaluatie van

A. Verder is in figuur 4.3 aangegeven, dat hedonische rele-

vantie zowel een direct als indirect effect heeft op P's eva-

luatie van A. Het indirecte effect verloopt via het aantal

niet-gemeenschappelijke effecten en correspondentie.

Als aanzet tot de uitbreidingen van deze theorie door

Jones & McGillis (1976) en Jones (1979) benadrukken we hier

drie basisidee6n van de theorie van Jones & Davis. Deze idee-

en betreffen (1) de invloed van a priori kennis op het attri-

butieproces, (2) het attributieproces is essentieel een verge-

Ziekingsproces tussen door A gesteld gedrag en alternatieve

gedragingen en (3) A's gedrag is voor P informatief in de mate,
dat het door A vrij gekozen is.

De invloed van P's a priori kenn€8 komt in de theorie van

Jones & Davis vooral tot uiting in de inferentieregels perso-

nalisme en sociale wenselijkheid van effecten voor A.
Bij personalisme moet P de indruk hebben, dat A hem uit-

kiest als ontvanger van bepaalde (negatieve) effecten. In het

onderzoek, waarmee Jones & Davis de werkzaamheid van persona-

lisme illustreren (pp. 246-258), is in bijna alle gevallen

sprake van kennis, die P moet bezitten omtrent vroeger gedrag
van A t.o.v. anderen.

Een uitzondering hierop vormt het geval van een lagere

reciprocatie met agressie door P, als P de indruk heeft dat

de agressie van A, waarop P reageert, te wijten is aan eigen

(vroegere) provocatie door P. In dit laatste geval veronder-

stelt personalisme a priori kennis van P omtrent eigen gedrag

en over de waarschijnlijke reactie erop door mensen in het
algemeen.

Bij sociale wenselijkheid gaan Jones & Davis uit van de

kennis, die er, voorafgaand aan P's observatie van A's con-

crpte gedrag, bij P bestaat omtrent wat mensen in zijn cul-

tuur wenselijke effecten vinden. Voor het maken van een cor-

respondente afleiding is deze kennis van P een noodzakelijk

vereiste. Zou P deze kennis niet bezitten, dan is het volgens
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de definitie van correspondentie zelfs uitgesloten, dat P tot
de toeschrijving van een specifieke intentie aan A komt.

We kunnen dus concluderen, dat pen zekere a priori kennis

van P (op grond van vroegere informatie of per assumptie) om-

trent mensen van de sociale cultuur waartoe A behoort, nood-

zakelijk is voor P's correspondente toeschrijving van A's ge-
drag aan A's intentie. Verder zal P's a priori kennis omtrent

(vroeger gedrag van) A van invloed zijn op P's toeschrijvings-

proces, doordat dit P in staat stelt om tot personalisme te
besluiten.

M.b.t. het attributieproces verschilt de visie van Jones

& Davis op een belangrijk punt van Heider. In Heider's toe-

schrijvingstheorie staan de daad en de gevolgen, zoals deze

zich aan P voordoen, centraal. Bij Jones & Davis is het attri-

butieproces een verge Zijkingsproces. De nafeve toeschouwer

wordt gezien door Jones & Davis als iemand, die de gebeurtenis

die plaatsvindt of hem overkomt, als gevolg van een gedrag van
A, vergelijkt met:

1. effecten van alternatieve gedragingen, die A had kunnen

stellen (regel van niet-gemeenschappelijke effecten en he-

donische relevantie van A's gedrag);

2. effecten of gedrag van andere mensen van de sociale cultuur
waartoe A behoort (sociale wenselijkheid van effecten voor

A);

3. gedrag van A t.o.v. andere personen (personalisme).

We constateren, dat er bij aZZe inferentieregels die

Jones & Davis formuleren, sprake is van een vergeZ€jking, die

P maakt tussen het gedrag dat A stelt en alternatief gedrag,

dat A had kunnen stellen t.o.v. P of t.o.v. anderen stelde of

zou stellen; dit tegen de achtergrond.van wat mensen, in de

cultuur waartoe A behoort, als sociaal wenselijk opvatten.

Als laatste willen we het idee van keuzevr€.fheid bena-
drukken. We beweerden (p. 123), dat P, volgens de theorie

van Jones & Davis slechts tot de toeschrijving van een speci-
fieke intentie aan A komt, als P in eerste instantie de Ander

als verantwoordelijk beschouwt voor pen aantal €fr€3:en van
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zijn (A's) gedrag. Indien A in P's ogen voor geen van de effec-

ten van zijn gedrag verantwoordelijk is, is de theorie van

Jones & Davis, zoals zij zelf stellen (p. 222) irrelevant.

Ingewikkelder wordt het als A, in P's ogen, slechts ge-

deeltelijk verantwoordelijk is voor het gedrag dat hij stelt.

De basis van de inferentieregels, die P hanteert, is, zoals

boven nog eens benadrukt wordt, altijd een vergelijking tus-

sen het gedrag dat A stelde en alternatieve gedragingen. Zo-

als Jones & Davis deze vergelijking hanteren om tot een spe-

cifieke intentie-afleiding te komen, nemen ze aan, dat A in

P's ogen een bepaald gedrag bewust zelf kiest en een ander

gedrag bewust nalaat.
Indien nu A's gedragkeuze beinvloed wordt door A's (so-

ciale) omgeving, dan is theoretisch verklaarbaar, dat dit ge-

drag van A tot minder correspondente inferenties leidt van A's
specifieke intenties. Immers, een externe dwang verhoogt het

aantal niet-gemeenschappelijke effecten, waardoor de corre-
spondentie afneemt. De assumptie van P, dat A keuzevrijheid

heeft, is vooral belangrijk, indien A's gedrag afwijkt van
wat algemeen sociaal wenselijk is. Bij sociaal wenselijk ge-

drag is dit niet van belang, omdat dit gedrag op zich reeds

niet diagnostisch is.
In de volgende paragraaf zullen we kort ingaan op de be-

langrijkste aspecten waarop Jones & McGillis (1976) en Jones

(1979) de drie genoemde basisidee#n aanscherpen.

4.2.3.2 Jones & MeGillis (1976) en Jones (1979): uitbreiding

en verseherping van de theorie van correspondente

inferenties
De meer recente publicaties van Jones, die we in deze para-

graaf bespreken, zijn een uitbreiding en verscherping van de
theorie van Jones & Davis.

Jones & McGillis breiden de theorie van Jones & Davis

uit, zodat ze toepasbaar wordt op meerdere observaties door
P van A's gedrag. Ze verscherpen de theorie op de punten a

priori cognities, en op P's vergelijking van door A gekozen
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en nagelaten gedragingen. Jones (1979) werkt het probleem van
A's keuzevrijheid, voor P's toeschrijving van A's attitudes,

Uit.

Bij onze behandeling van dit meer recente werk van Jones

streven we geen volledigheid na. Slechts aspecten, die rele-

vant zijn voor ons eigen theoretisch kader, komen aan de orde.

Jones & MaGillis (1976)

Jones & McGillis laten de theorie van Jones & Davis ongewij-

zigd wat betreft de inferentieregels hedonische relevantie en
personalisme. Hun revisie betreft het begrip correspondentie

en, hiermee samenhangend, de regel van sociale wenselijkheid.
Bij de regel van niet-gemeenschappelijke effecten plaatsen

Jones & McGillis een kanttekening.

Zoals we terloops aankondigden bij onze bespreking (zie

p. 125, voetnoot 3), defini*ren Jones & McGillis het begrip

correspondentie expliciet in termen van informatiewinst. Cor-

respondentie verwijst, zo stellen Jones & McGillis, "to the

degree of information gained regarding the probability and

strength of the attribute" (p. 339). Deze wijziging betekent

niet, dat de andere twee definities van het begrip correspon-

dentie door Jones & Davis, namelijk overeenkomstigheid van

omschrijving en afwijking van de "gemiddelde" Ander (zie p.

124), komen te vervallen.

Ze betekent dat de correspondentie, afgezien van de fac-

toren "aantal niet-gemeenschappelijke effecten" en "sociale

wenselijkheid", mede afhankelijk wordt van P's a priori cog-
nities omtrent specifieke intenties van A. Een gedrag van A,

dat weinig niet-gemeenschappelijke effecten heeft en sterk af-

wijkt van wat in P's ogen sociaal wenselijk is, maar dat vol-
ledig overeenkomt met P's a priori cognities omtrent A's spe-

cifieke intenties, leidt niet tot een correspondente toeschrij-

ving. Er is in dat geval namelijk geen sprake van informatie-
winst.

De toevoeging van P's a priori kennis omtrent A's speci-

fieke intenties opent de mogelijkheid, om de theorip van Jones

& Davis van toepassing te maken op meerdere observaties door P

van A's gedrag. Om deze uitbreiding van de theorie van Jones
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& Davis te bewerkstelligen, geven Jones & McGillis een gewij-

zigde visie op het cognitieve proces van de naieve observa-
tor. In deze visie worden a priori cognities en toeschrijvings-

proces strikt onderscheiden.

De invloed van het toeschrijvingsproces op P's a priori cog-

nities kunnen we als volgt voorstellen. In termen van ons al-

gemene 3-aspectenschema, is de input van het attributieproces

van P, op tijdstip x (P's eerste observatie van enkele effec-

ten van A's gedrag), een aantal a priori cognities van P om-

trent A. Deze a priori cognities zijn gebaseerd op de sociale
categorie, waartoe A behoort. Op tijdstip x+1 is de input van

het attributieproces deze zelfde a priori kennis omtrent A,

eventueel aangevuld en/of aangepast door de specifieke infe-
renties, waartoe P op tijdstip x kwam. Op tijdstip x+2 is de

input van het toeschrijvingsproces een functie van P's a priori

kennis over A's intenties (gebaseerd op assumpties omtrent A's

lidmaatschap van een bepaalde sociale categorie en op basis

van P's inferenties op tx en tx+1). De output van P's attri-
butieproces op t is afhankelijk van genoemde inputs op

x+2
tx+2 en P's toeschrijving op tx+2

De voorstelling van Jones & McGillis komt erop neer, dat

enerzijds de inferentie, waartoe P op een bepaald moment komt,
een bijateZZing van P's a priori kennis omtrent A tot gevolg

heeft. Anderzijds is er slechts van een correspondente toe-

schrijving sprake, indien P's observatie van A's gedrag op een

bepaald moment nieuwe informatie toevoegt aan p's a priori
kennis omtrent A.

Stel nu, dat de effecten van A's gedrag op tijdstip x
afwijken van wat sociaal wenselijk is. Indien A nu op latere

tijdstippen weer eenzelfde gedrag vertoont, dan is de kans

groot, dat P's toeschrijving van een specifieke intentie bij
A bij iedere volgende observatie in sterkte zal toenemen.

Algemener gesteld, naarmate de consistentie van A's ge-

drag over de tijd groter is, neemt P's toeschrijving toe in
6)

correspondentie. Hanteren we de omschrijving van correspon-

dentie als informatievinst, dan moeten we eigenlijk spreken

van een toename in P's a priori cognities, dat A's gedrag go-
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inspireerd is door een specifieke intentie (cf. Jones &

McGillis, p. 414). Het is namelijk niet aannemelijk, dat P's
informatiewinst uit identiek gedrag van A over de tijd, per
observatie, steeds groter zal worden.

Jones & McGillis plaatsen bij de regel van niet-gemeen-
schappelijke effecten (Jones & Davis) de volgende aantekening.
De vraag is, of P een even groot gewicht toekent aan de effec-

ten die A kiest en aan diegene die hij nalaat. In dit verband

bespreken Jones & McGillis een experiment van Newtson (1974).

De resultaten van Newtson suggereren dat observatoren wel de

effecten waaraan A voorbijgaat in hun analyse kunnen betrekken,

maar dat zij de neiging hebben vooral te reageren op de door

A gekozen effecten. Verder stellen Jones & McGillis (p. 104),

dat de aantrekkelijkheid van de nagelaten alternatieven voor

A ook een invloed heeft op de betekenis van A's keuze voor P.

Slechts, indien A voor hemzelf attractieve alternatieven laat

liggen, neemt zijn keuze toe in betekenis.
Dit laatste argument houdt o.i. in, dat Jones & McGillis

P's opvattingen over de hedonisehe reZevantle van bepaalde

effecten voor A, betrekken in het inferentieproces van P. Al-

gemeen gesteld, hoe groter de negatieve hedonische relevantie
van A's gedrag voor A, des te meer zal P geneigd zijn een spe-

cifieke intentie aan A toe te schrijven.

De theoretische bijdrage van Jones & McGillis is hun uitbrei-

ding van de theorie van Jones & Davis van #tn naar meerdere

observaties van A's gedrag door P. Zij maken verder duidelijk,

dat het resultaat van het cognitieve proces van de naieve ob-

servator P, afhankelijk is van P's a priori cognities Sn van
P's toeschrijving van gedrag dat A stelt. Met dit laatste ge-

ven ze expliciet aan, hoe P's toeschrijving van A's gedrag

een aanvulling kan zijn op benaderingen van reactief agres-

sief gedrag, die zich beperken tot activati=, a priori cogni-

6)
In feite nemen Jones & McGillis dit over van K,lley (1967).
Zi- Kruglanski et.aL.  (1978) en McArthur (1972) voor res-
pectievelijk het theoretische en empirische belang van con-
sistentie-informatie.
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ties en zelfattributie (zie hoofdstuk 3).

M.b.t. de vergelijkingen, die in de formulering van

Jones & Davis ten grondslag liggen aan alle inferentieregels,

is de introductie van P's a priori kennis omtrent A's vroegere

gedrag en specifieke intenties, van belang. Deze a priori ken-

nis geeft o.i. namelijk aan, weZke alternatieve gedragingen

van A, persoon P in zijn analyse van niet-gemeenschappelijke
effecten zal betrekken. Het zijn die gedragingen, die volgens

P's a priori kennis voor A het meest in aanmerking komen. P

zal bovendien, zoals wij hebben betoogd, overwegingen van

hedonische relevantie van A's gedragskeuze voor A zelf in zijn

analyse betrekken.

Jonee (1979)

Jones bespreekt binnen het paradigma van attitude-attributie
de toeschrijving die een observator maakt van gedrag van een

andere persoon, wanneer dit gedrag totstandkomt onder externe

sociale dwang.

De stellingname van Jones & Davis en van Jones & McGillis
houdt essentieel in, dat gedrag van A slechts tot een corre-

spondente afleiding door P leidt, als het afwijkt van P's a

priori verwachtingen (omtrent A en A's sociale categorie) en

als het aantal niet-gemeenschappelijke effecten laag is. Een

uitgangspunt hierbij is, dat A vrij is in de keuze van zijn
gedrag. Is aan beide inferentieregels en het uitgangspunt vol-

daan, dan leidt P onmiddellijk A's specifieke intentie of dis-

positie af uit A's gedrag. Zoals Jones (p. 108) schrijft:
"the heart is on the sleeve". Gedrag van A, dat wel afwijkt

van P's a priori cognities, maar dat tot stand komt onder so-

ciale druk, zou tot minder correspondentie moeten leiden. In

de conceptie van Jones & McGillis (p. 394) verhoogt sociale

druk namelijk het aantal niet-gemeenschappelijke effecten.

Het probleem, dat Jones behandelt, is het volgende. Ge-

drag van A, dat in de ogen van #Sn observator (de onderzoeker/

proefleider) volledig te verklaren is door de invloed van ex-
terne sociale druk van een derde (de proefleider), schrijft
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P, als het afwijkt van P's a priori cognities, toch nog in
belangrijke mate toe aan persoonlijke of dispositionele fac-

toren van A. Korter gezegd, als A's gedrag afwijkt van wat
observatoren verwachten, or:derschatten deze observatoren de
invloed van situationele factoren en overschatten ze de bij-

drage van A's persoonlijke disposities. Dit verschijnsel is

door Ross (1977, p. 184) de "fundamentele attributiefout"

genoemd.

Voor een goed begrip van de "fundamentele attributiefout"

is het zinnig, om de experimentele manipulaties van onderzoek

naar dit verschijnsel door te nemen.

Uitgebreide experimenten naar P's inferentie van atti-
tudes, op basis van een bepaald produkt van het gedrag dat A

stelt, bestaan uit vier fasen of stappen.

1. P geeft zijn eigen attitude en die van een typische mede-
student t.a.v. een bepaald onderwerp. Onderwerpen zijn:

regering Castro, legalisering van marihuana, legalisering

abortus, gratis medische hulp, rassenscheiding, amnestie
voor ontduikers van militaire dienst etc.

2. De proefpersoon (P) schrijft een essay, waarin hij argu-

menten presenteert voor en/of tegen het attitude-object.

De mate waarin hij vrij is bij het schrijven van het essay

wordt gemanipuleerd. Deze manipulatie loopt van totaal vrij

(P mag zelf argumenten verzinnen voor en/of tegen b.v. de

regering Castro) tot totaal gedwongen (P moet een essay,

dat de proefleider hem geeft, overschrijven). Een qua

sterkte van druk hier tussenliggende manipulatie houdt in,

dat P bij het schrijven van zijn essay bepaalde argumenten

van de proefleider mag / zou kunnen / moet gebruiken.

3. P krijgt het produkt van A gepresenteerd. Hij krijgt
tevens informatie over de mate van vrijheid, waaronder A

zijn produkt maakte. De produkten, die in de experimenten
gebruikt worden, zijn: A leest zijn essay voor op de video;

A leest het voor (audio-informatie); P krijgt geschreven

tekst van A onder ogen. De informatie over de mate van

vrijheid van A hebben we onder 2 genoemd.
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4. P doet een uitspraak over de echte attitude van A t.a.v.

het onderwerp van zijn essay of voordracht.

Minder uitgebreide experimenten (b.v. Jones & Harris, 1967)
laten de eerste 2 stappen weg. Hierbij is de opinie van P om-

trent een typische A gebaseerd op een assumptie van de proef-

leider (b.v. studenten uit het noorden van de V.S. zijn tegen

rassenscheiding). De observator P wordt, zonder eigen ervaring

met de externe druk van de proefleider, geconfronteerd met

uitspraken van A.

De essentible manipulaties van deze experimenten bestaan

eruit, dat P geconfronteerd wordt met (effecten van een) ge-

drag van A, dat (1) al dan niet afwijkt van P's a priori ver-

wachtingen omtrent sociale wenselijkheid, en dat (2) A's ge-

drag al dan niet tot Stand komt of kwam onder een bepaalde mate

van sociale druk door de proefleider.
De belangrijkste resultaten van de experimenten naar de

inferentie van A's echte attitude hebben we in figuur 4.4

globaal samengevat.

keusevridheid A
(afwezigheid van sociaZe druk)

ja          nee
afwidkend van
P's a priori middel-

ja         hoog
verwachtingen matig
over Boe€aZe
wense Zijkheid nee laag laag

Figuur 4.4 Effect van de factoren afwijking van P's a priori
verwachtingen en A's keuzevrijheid op correspon-
dentie van P's afleiding van A's echte attitude.

Over het algemeen tonen de resultaten aan, dat de cor-

respondentie hoog is, als het gedrag van A afwijkt van P's

verwachting en als A's gedrag niet tot stand komt onder druk

van de proefleider. In dit geval is P's uitspraak omtrent A's

echte attitude geheel overeenkomstig de aard van de uitspra-
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ken, die A doet of gedaan heeft. Wijkt A's gedrag niet af van

P's a priori verwachtingen, dan doet het er niet veel toe, of

er al dan niet van externe druk sprake is. Het opvallende re-
sultaat treedt op als A's gedrag afwijkt van P's verwachting-

en en als er sprake is van externe sociale druk. Deze combi-

natie van factoren resulteert toch nog in een behoorlijke ma-

te van correspondentie. M.a.w. P leidt A's attitude direct af
uit A's qedrag, hoewel dit gedrag tot stand komt of kwam onder

expliciete sociale druk.

Het literatuuroverzicht van Jones laat zien, dat deze

"fout" voor de toeschrijving van attitudes gemakkelijk te re-

pliceren is. Ze is niet te wijten aan onduidelijkheid van de

manipulatie "sociale druk" binnen deze experimenten.

De attributie-"fout" treedt ook op in die gevallen, dat

P in een vorige fase zelf deze druk aan den lijve ervaren

heeft en eraan heeft toegegeven. Deze "fout varieert wel in

bepaalde mate met de hoeveelheid druk die de proefleider uit-

oefent. Als de proefleider aan A de instructie heeft gegeven

een bepaald essay letterlijk over te schrijven, dan verdwijnt

ze (Snyder & Jones, 1974, pp. 596-597).

Zoals wij aan het begin van deze paragraaf stelden, laat

de fundamentele attributiefout zich inpassen binnen de theo-

rie van Jones & Davis. Het volstaat om aan te nemen, dat ex-

terne sociale druk het aantal niet-gemeenschappelijke effec-

ten verhoogt.

Voor een dieperliggende interpretatie van het verschijn-

sel grijpt Jones terug op Heider. Heider (1944) stelt, dat

hoewel "changes in the environment are almost always caused
by acts of persons in combination with cther factors, the

.tendency exists to ascribe the changes entirely to persons

(cf. Jones, p. 107). Jones ontleent hieraan de beschrijving,

dat in P's ogen A's gedrag in hpt oog springt ofwel figuur

is tegen de achtergrond van omgevingsfactoren. De daad en de
dader vormen een perceptuele eenheid voor de observator. Uit-

gaande van deze perceptuele eenheid, bestaat er volgens Jones

bij observatoren de neiging om uit de daad direct pen corre-
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spondente afleiding te maken over de disposities van de actor.
Deze inferentie vormt een soort basis of ankerpunt, welke door

latere informatie wordt bijgesteld (cf. Jones, p. 115).

Wij begrijpen uit deze uitspraken van Jones, dat mensen

cognitief zo functioneren, dat zij, bij een observatie van

een gebeurtenis die mede bewerkstelligd is door een andere

persoon, uitgaan van de hypothese dat deze gebeurtenis toe te

schrijven is aan een specifieke intentie of aan een bepaalde

dispositie van deze persoon. Deze uitgangshypothese wordt

slechts verworpen, als de observator voldoende bewijs heeft

over de invloed van alternatieve intenties of disposities van
A of van invloeden vanuit A's omgeving.

Vatten we de essentie van Jones' bespreking van de attributie-

fout samen, dan is het volgende aangetoond. M.b.t. de inferen-

tie van attitudes is de correspondentie van de toeschrijving

van een observator P afhankelijk van P's a priori cognities

over algemeen wenselijk gedrag. Een afwijking hiervan resul-

teert in hoge correspondentie. Indien A's gedrag (of de effec-

ten ervan) afwijkt van P's a priori verwachtingen, zal P's

perceptie van externe dwang (door een legitieme autoriteit

- de proefleider - op A's gedrag) de correspondentie van P's

afleiding verminderen.

4.2.4  Heider versus Jones

Voor de probleemstelling van dit proefschrift is het belang-

rijk, dat Heider en Jones aangeven onder welke condities een

observator P, op basis van A's gedrag en/of de effecten er-
van, komt tot de toeschrijving van een specifieke intentie of

motivatie aan A. Het is de verdienste van deze auteurs, dat

zij P's a priori cognities aan het attributieproces gekoppeld
hebben. Bovendien laten ze in eerste aanzet zien, dat sociale

normen bij dit toeschrijvingsproces een belangrijkp rol spelen.
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7)
Deze paragraaf is bedoeld als eerste kritische verge-

lijking van de theoriehn van Heider en Jones op de volgende

punten: (1) de koppeling tussen a priori cognities en het

attributieproces; (2) de betekenis van het begrip sociale nor-

men; (3) aspecten waarop Heider en Jones elkaar aanvullen en

(4) de uitkomst van het attributieproces.

KoppeZing tuasen a priori cognities en het attr€2·Rtiefl'Cors
Heider onderkent de invloed van P's a priori cognities over

algemeen wenselijke doeleinden op P's attributieproces. Jones

& Davis maken hiervan een expliciete inferentieregel: gedrag

van A, dat afwijkt van wat sociaal wenselijk is, leidt tot

een correspondente afleiding. Jones & McGillis geven de meest

uitgewerkte bespreking van de koppeling tussen a priori cog-

nities en attributie. Volgens de laatste auteurs is slechts

sprake van een correspondente afleiding, als het toeschrij-
vingsproces informatie toevoegt aan P's a priori kennis om-

trent A's specifieke intentie of motivatie.

Een probleem dat Jones & McGillis wel signaleren (p. 417),
maar waarvoor ze geen oplossing bieden, vormt de invloed van

het attributieproces op P's a priori cognities. Meer speci-

fiek gesteld, onder welke condities zal P zijn a priori cog-
nities over A widz€gen ten gevolge van een bepaalde toeschrij-

ving van A's gedrag? Zonder de pretentie te hebben voor het

probleem van de integratie van P's a priori cognitieve re-

presentie en P's toeschrijvingsproces een algemene oplossing
te bieden (cf. hiervoor o.a. Jaspars, 1979), menen wij, dat

voor de oplossing van het probleem dat Jones & McGillis stel-

len, een onderscheid tussen twee betekenissen van het begrip

sociale norm zinvol is. Een sociale norm heeft o.a. de bete-

7) Deze vergelijking volstaat als samenvatting van het werk
van Heider en Jones en als achtergrond voor het model
van Nesdale & Rule over het verband tussen attributie en
agressie (par. 4.3). Voor verdere kritiek die direct aan-
sluit bij onze eigen theorie verwijzen we naar par. 4.4.
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kenis van een behoren (ought) en van een verwachting (cf.

Gibbs, 1965). Beide aspecten zijn direct gekoppeld aan gedrag

van een persoon. Terwijl een sociale norm in de zin van be-

horen wel een verwachting omtrent de kans dat een bepaald ge-

drag optreedt impliceert, is het omgekeerde niet het geval.

Een statistische verwachting omtrent gedrag impliceert nog

geen prescriptie tot dat gedrag. Meestal wordt aan het begrip

sociale norm een sanctie op overtreding verbonden. Van een

sanctie kan slechts sprake zijn, als er, volgens diegene die

de sanctie vaststelt of uitvoert, een "ought" van toepassing

is.

Wij menen, dat P zijn a priori verwachting omtrent de

toepasselijkheid van een norm in de zin van behoren nie t zal

wijzigen, als A's gedrag hiermee in strijd is. Wijkt A's ge-

drag af van P's statistische verwachting hieromtrent, dan zal

P deze verwachting aanpassen.

Betekenis van het begrip sociaZe normen

Het onderscheid tussen bovengenoemde betekenissen van het be-

grip sociale norm is verder van belang om een verschil van

opvatting tussen Heider en Jones aan te geven. Heider gebruikt
sociale normen in de zin van behoren (ought), terwijl Jones

in zijn werk meer en meer P's verwachtingen is gaan benadruk-
ken.

Heider is van mening, dat P's opvatting, of het gedrag

van A in overeenstemming of in strijd is met een sociaal be-

ren (ought forces, Heider, p. 264), altijd P's reactie zal

beinvloeden op ontvangen letsel van A. Jones' behandeling van

het begrip sociale normen vereist enige toelichting.

In een van zijn eerste publicaties samen met Thibaut

(Jones & Thibaut, 1958), wordt het begrip normen gehanteerd

in de betekenis van behoren. Jones & Thibaut verbinden normen

met de rol die een bepaalde persoon heeft (b.v. ouder, chef).

De persoon bevindt zich in de positie van sanctie-oplegger.

In een dergelijke situatie is de persoon "concerned with the

appropriateness of the stimulus person's behavior in terms of
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the generalized norms which he considers to be applicable to

the present behavioral setting" (Jones & Thibaut, 1958, p. 159,

cursivering door ons). Deze publicatie dateert van v66r de

tijd, dat Jones & Davis (1965) hun eigenlijke attributietheo-

rie ontwikkelden.

In de theorie van Jones & Davis treffen we het begrip

"sociale wenselijkheid van effecten voor A" aan. Verbonden

met het rolgedrag van de stimuluspersoon (zie pp. 109-110)
wordt dit "P's verwachting omtrent de sociale wenselijkheid

van A's gedrag". Voor de waarnemer gaat het in deze omschrij-

ving niet meer om een oordeel over de gepastheid van het ge-

drag van A (en de eventuele sancties, die hiermee samenhangen).

Veeleer geeft het begrip "sociale wenselijkheid van A's gedrag"

aan, of het gedrag van A informatief voor P is. Het gedrag van

A is informatief, als het afwijkt van P's verwachting over de

wensen van de gemiddelde A (A "modaal") in die bepaalde situ-

atie. Er heeft zich, t.o.v. Jones & Thibaut, bij Jones & Davis

dus een verschuiving voltrokken van "gepas t omdat sociale nor-
.men dat voorschrijven naar "verwacht omdat het volgens de

sociale normen voop A sociaaZ wenseZijk is". Strikt genomen

is het, volgens de omschrijving van sociale wenselijkheid van

effecten, niet vereist om P's verwachting nog aan A's gedrag

te koppelen. In het empirisch onderzoek, dat Jones & Davis

ter illustratie van hun theorie bespreken, is deze koppeling

wel aanwezig.

Jones & McGillis voegen aan de sociale wenselijkheid van

effecten voor A,  P's a priori verwachtingen omtrent· A op ba-

sis van P's vroegere observaties, toe. Het geheel van ver-

wachtingen van P omtrent A betitelen deze auteurs met het

meer neutrale begrip "valence". Expliciet stellen Jones &

McGillis (pp. 393-394), dat zowel verwachtingen gebaseerd op

A's lidmaatschap van een bepaalde groep (category-based expec-
tancies) als P's verwachtingen gebaseerd op vroeg,re infor-

matie omtrent A (target-based expectancies), 1 ,n probabiZis-

tisehe aard zijn. Van een behoren is geen spoor meer te be-

kennen.
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De experimenten die gedaan zijn om de fundamentele attri-

butiefout te onderzoeken, bevatten als attitude-object onder-

werpen waarover de observator een waarde-opvatting heeft. Het

is volgens een bepaalde groep b.v. nastrevenswaardig om tegen
rassenscheiding te zijn. Zouden de stimuluspersonen in de ex-

perimenten naar de attributiefout ook daadwerkelijk gedraging-

en stellen om een bepaald doel (b.v. rassenscheiding of op-
heffing van rassenscheiding) te bereiken, dan staan daarop in

de U.S.A. geen sancties. Wel is sprake van een sanctie bij

het ontduiken van militaire dienst. Op het uiten van een me-

ning over de onderwerpen die Jones (1979) bespreekt, ligt
echter geen verbod. Evenmin zijn aan meningsuiting over deze

onderwerpen sancties verbonden.

De experimenten in Jones' meest recente publicatie han-

delen dus in feite over P's probabilistische verwachting, dat

de stimuluspersoon A een mening zal verkondigen, die conform

is of afwijkt van een waarde-oordeel van een bepaalde groep.

Als zodanig ligt Jones' meest recente publicatie, qua opvat-

ting van het begrip sociale norm, volledig in de lijn van
Jones & McGillis.

Met deze historische schets willen we duidelijk maken,
dat Jones, voordat hij samen met Davis gestalte gaf aan de

attributietheorie van correspondente afleidingen, het ver-

plichtende karakter (ought) van sociale normen wel degelijk

onderkende. In latere publicaties heeft Jones de betekenis

van "een bepaald gedrag dat A, volgens P, behoort te stellen"

meer en meer verlaten ten gunste van "P's probabilistische

verwachting dat A een bepaald effect nastrevenswaardig zal
achten".

Deze ontwikkeling in het werk van Jones is voor onze pro-

bleemstelling van belang, omdat wij het verplichtend karakter,

dat bepaalde sociale normen volgens P hebben, als uitgangspunt

van studie nemen (zie verder onder par. 4.6 relevantie).
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He€der en Jones vuZZen eLkaar aan

Op een aantal punten kunnen de theoriein van Heider en Jones

elkaar aanvullen. De punten hebben te maken met verschillen

in het materiaaZ waarop P zijn toeschrijving baseert, verschil-

len in de reikwi J'dte van elk van de theorieen en verschillen
in de mate waarin bepaalde aspecten binnen iedere theorie zijn

witgewerkt.
Het mater€aaZ van de theorieen van Heider en Jones en de

inferentieregels die erop betrekking hebben, staan samengevat

in figuur 4.5. We gaan uit van het algemene geval, waarin per-
soon A verschillende daden stelt om voor een of meer personen

(ontuangers) bepaalde effecten te bewerkstelligen, in verschil-
lende situat€es. De theoriein van Heider en Jones zijn nu als

Inferentier€gels
MateriaaZ Heider Jones

daden equifinaliteit - consistentie

effecten - - aantal niet-gemeen-
schappelijke effecten

- hedonische relevantie

situaties "justificatie" - sociale wenselijkheid/
ought verwachtingen

ontvangers   - - personalisme

Figuur 4 .5 Overzicht van het materiaal waarop P zijn toe-
schrijving baseert en de inferentieregels die P
hierbij, volgens Heider en Jones, hanteert.

volgt te kenmerken. De inferentieregels van Heider betreffen:

0#n persoon A, die meerdere daden stelt, gericht op #An ef-

fect bij P in verschillende situaties. De inferentieregels

van Jones betreffen: 4#n dader, die 6#n daad stelt (Jones &

Davis), of meerdere daden (Jones & McGillis); deze daad (of

daden) hebben meerdere effecten, in verschillende situaties,

voor verschillende ontvangers.
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De verschillen in materiaal suggereren, hoe Heider de

theorie van Jones op twee punten kan aanvullen.

Voor Heider's principe van equifinaliteit bestaat in de

theorie van Jones geen vergelijkbare inferentieregel. Bij het

consistentie-idee van Jones & McGillis ontbreekt het idee van

convergentie naar ##n effect of uitkomst. In de tweede plaats

benadrukt Heider op het vijfde niveau van verantwoordelijk-

heidstoeschrijving de rol van externe (sociale) druk. De theo-

rie van Jones neemt, zoals we gezien hebben, meer en meer af-

stand van het begrip sociale normen als beperkende invloed op

A's gedrag.
De theorie van Jones is een belangrijke aanvulling op

Heider, doordat P bij Jones ook in situaties, waarin hij geen

informatie heeft over de kenmerken van A's gedrag, tot een

correspondente toeschrijving kan komen. Bovendien worden al-

ternatieve gedragingen van A in het toeschrijvingsproces be-
trokken. De inferentieregels personalisme en hedonische rele-

vantie zijn in rudimentaire vorm reeds bij Heider aanwezig

(zie pp. 116-117).

Heider's theorie heeft een grotere re€kwi,id te  dan  die
van Jones. Hiermee bedoelen we, dat Heider zich zowel bezig-

houdt met P's toeschrijving aan kenmerken van de persoon als

aan die van de omgeving. Jones richt zijn aandacht op P's
toeschrijving aan de persoon.

Aansluitend bij dit ruimere theoretische perspectief,

hangt voor Heider de toeschrijving van intentie nauw samen
met de toeschrijving van persoonlijke verantwoordelijkheid

voor een bepaalde gebeurtenis. De mate waarin P de ander ver-

antwoordelijk acht voor een bepaalde gebeurtenis, vari#ert
volgens Heider met de relatieve invloed van persoonlijke en

omgovingsfactoren op deze gebeurtenis. P schrijft aan A de

meeste verantwoordelijkheid toe, als er sprake is van inten-

tie (niveau 4). P's toeschrijving van intentie aan A is bij

Heider altijd een vergelijkend oordeel over de mate, waarin

persoonlijke factoren van A mper de oorzaak zijn van -en be-

paalde gebeurtenis dan omgevingsinvloeden. Gegeven een be-
paalde gebeurtenis zal P het gedrag dat A stelt meer aan A's
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intentie toeschrijven (1) naarmate de invloed van omgevings-

factoren op de gebeurtenis kleiner is en (2) naarmate P meer

aanwijzingen heeft over de invloed van persoonlijke factoren
van A op de uitkomst van A's gedrag (equifinaliteit).

De theorie van Jones probeert (effecten van) A's gedrag

direct te koppelen aan een specifieke intentie of motivatie

van A. De theorie van Jones & Davis is slechts van toepassing

voor effecten van A's gedrag, waarvoor A in P's ogen verant-

woordelijk is (Heider's niveau 1 tot 3). Is hieraan voldaan,

dan zal P uit A's gedrag direct een correspondente afleiding

over A's motieven of specifieke intentie maken, als A's gedrag

afwijkt van wat sociaal wenselijk is.
8)

Jones & McGillis erkennen, dat in bepaalde gevallen uit
A's gedrag niet onmiddellijk een correspondente inferentie

volgt, ook al wijkt A's gedrag af van wat sociaal wenselijk

of verwacht is. Indien namelijk A's gedrag in extreme mate

afwijkt van P's a priori verwachting, zal P gaan twijfelen

aan A's kennis omtrent effecten ervan (cf. Jones & McGillis,

p. 399 en zei Heider's niveau 3, pp. 117-118).

We kunnen Jones (1979) zo interpreteren, dat hij op een

bepaalde manier het probleem van verantwoordelijkheid in zijn
theorie inpast. De manipulatie van keuzevrijheid (instructie

van de proefleider) is conceptueel vergelijkbaar met Heider's

omgevingsfactoren "command" of "request". beze manipulatie

zal invloed hebben op de mate waarin P de ander verantwoorde-
lijkheid toeschrijft. De "keuzeconditie" is vergelijkbaar

met niveau 4 (intentie) van Heider, terwijl de "geen keuze-

conditie" overeenkomt met niveau 5 (justificatie).
Tussen de opvattingen van Heider over verantwoordelijk-

heid en onze interpretatie van Jones valt een belangrijk ver-
schil te onderkennen. Bij Heider gaat het van niveau 1 tot en

met  4  over de relatie Fedrag-effe: ten. Hierbij is het belang-
rijkste criterium equifinaliteit. Alleen op niveau 5 spreekt

Heider van de invloed van de omgeving op A's motieven of op

8) We zien in deze formulering ter vereenvoudiging af van het
aantal niet-gemeenschappelijke effecten.
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A's gedrag. Jones daarentegen gaat ervan uit, dat in P's ogen

aan verantwoordelijkheid van A, in de zin van relatie gedrag-

effecten, voldaan is. Hij neemt slechts die effecten tot start-

punt van de theorie (Jones & Davis), waarvoor A verantwoorde-
lijk is. De vraag wat A wilde bewerkstelligen, is volgens
Jones & Davis dus reeds beantwoord. In de uiteenzettingen van

Jones gaat het erom de invloed van externe factoren op A's ge-

drag uit te schakelen, om te komen tot de directe en corre-

spondente koppeling van (effecten van) A's gedrag aan A's spe-

cifieke intenties of motieven. A's gedrag mag niet geinduceerd

zijn door de groep waartoe A behoort (sociale wenselijkheid).

Evenmin mag A's gedrag tot stand komen onder directe externe
druk. Brengen we "sociale wenselijkheid" en "externe druk"

onder een noemer, dan kunnen we stellen, dat Jones zich bezig-
houdt met P's perceptie van A's verantwoordelijkheid voor het

gedrag dat A stelt. M.a.w. het gaat om de relatie er terne  so -

ciaZe factoren-gedrag ofwel Heider's vijfde niveau van verant-

woordelijkheid.

Uitgaande van het verschil in reikwijdte en de verschil-

lende aspecten van de toeschrijving van verantwoordelijkheid,

die bij Heider en Jones te onderkennen vallen, kunnen zij elkaar

op de volgende wijze aanvullen.

Heider's eerste vier niveaus van verantwoordelijkheid vormen

de precondities voor de theorie van correspondente inferenties
9)die Jones uitwerkt. De.toeschrijving van intentie is op te

vatten als een eerste fase van de theorie. Hierbij zijn de in-

ferentieregels equifinaliteit, exertion en locale causaliteit

van belang (zie pp. 103-104). Indien nu op basis van P's toe-

schrijving van persoonlijke verantwoordelijkheid er effecten

overblijven, die A bedoelde te bewerkstelligen, geeft Jones

enkele sociale omgevingsfactor-n aan die A's gedrag kunnen be-
invlo,den. Indien A's gedrag afwijkt van sociale wenselijkheid

pn niet direct uitgevoerd wordt in opdracht, beschouwt P de
Ander als persoonlijk verantwoordplijk voor zijn CA's) gedrag.

9) Nipt Heider's eerste 3 niveaus zoals de formulpring van
Jones & Davis suggereert (zie p. 122).
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Wat overblijft na deze analyse is de koppeling tussen P's ge-

drag en P's motieven of specifieke intentie.

Het beeld van de toeschrijver P dat aldus ontstaat, komt

erop neer, dat P bij een observatie van effecten van A's ge-
drag eerst A's verantwoord€Zijkheid voor bepaalde effeeten

vaststelt, vervolgens A's persoonlijke verantwoordeZ€jkheid
voor zijn gedrag. Is aan beide voldaan, dan volgt een directe

koppeling tussen effecten en specifieke intenties of motivatie.

Bij deze schets van het toeschrijvingsproces gelden twee
opmerkingen. Enerzijds is het niet noodzakelijk, dat het

attributieproces in deze volgorde verloopt. Het is mogelijk,

dat P bij het zien van een gebeurtenis start met de assumptie,
dat er een directe koppeling is tussen A's gedrag en A's spe-

cifieke motieven. Dit zou een mogelijke alternatieve verkla-

ring zijn voor de attributiefout (Jones, 1979). Anderzijds

stelt Jones in zijn publicaties, dat het aantal niet-gemeen-
schappelijke effecten laag moet zijn om tot een corresponden-
te afleiding te komen.

Als laatste punt van aanvulling tussen Heider en Jones

willen we aangeven, dat het de verdienste van Jones is, dat

hij een aantal aspecten van Heider's theorie specifieker

heeft uitgewerkt en empirisch heeft getoetst. Het belangrijk-

ste theoretische aspect is de invloed van P's a priori cogni-

ties op het attributieproces. Heider signaleert deze invloed,
terwijl Jones de a priori cognities nader specificeert in ter-

men van P's verwachtingen omtrent A's gedrag, op basis van de

culturele of sociale categorie waartoe A behoort en op basis

van P's kennis over vroeger gedrag van A.

Deze laatste toevoeging stelde Jones & McGillis in staat het

attributieproces theoretisch te scheiden van P's a priori cog-
nities en meerdere observaties van A's gedrag en/of effecten
ervan in de theorie in te bouwen.

Jones heeft m.n. de invloed van P's a priori cognities

over algemeen wenselijke doeleinden en van directe dwang op

A's gedrag door een legitieme autoriteit, empirisch onderzocht

op het gebied van de toeschrijving van attitudes.
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Uitkomst van het attributieproces
De uitkomst van P's toeschrijvingsproces is voor Heider een

oordeel van P over de mate waarin A persoonlijk verantwoorde-
lijk is voor de gebeurtenis, die zijn (A's) gedrag bewerkstel-

ligt. Deze toeschrijving is maximaal als A, in P's ogen, ook

verantwoordelijk is voor het gedrag dat hij stelt. Heider

maakt duidelijk, dat dit oordeel het resultaat is van de rela-

tieve invloed van persoonlijke en niet-persoonlijke factoren

op een gebeurtenis (niveau 1 tot 4) en op A's gedrag (niveau

5).

Bij Jones is de uitkomst van het attributieproces een

opvatting van P, dat een bepaalde intentie of motivatie die

specifiek voor persoon A is, ten grondslag ligt aan A's gedrag

en op plausibele wijze A's gedrag verklaart. Deze opvatting

van P kan vari6ren in correspondentie. P zal namelijk een

maximaal vertrouwen in de (subjectieve) validiteit van zijn

opvatting hebben, als (a) A persoonlijk verantwoordelijk is

voor zijn gedrag (directe externe druk ontbreekt), (b) A's

gedrag afwijkt van P's a priori verwachtingen, en (c) A's ge-

drag weinig niet-gemeenschappelijke effecten met plausibel

alternatief gedrag heeft.

Bij Heider gaat het essentieel om een oordeel van P over
de invloed van A's intentie in vergelijking met externe fac-

toren op een bepaalde gebeurtenis, terwijl Jones' analyse

gericht is op P's afleiding van een voor A specifieke inten-

tie, motivatie of dispositie.

4.3 Causale toeschrijving en reactieve reressie

In deze paragraaf bespreken we hoe de attributietheorieen van

Heider en Jones zijn toegepast op reactieve agressie. Essen-

tieel gaat het om het verband tussen P's toeschrijving van

intentie en verantwoordelijkheid aan A en P's agressieve re-

actie t.o.v. A. We komen hiermee toe aan de twee doelstelling

voor dit hoofdstuk, n.1. het verband tussen causale toeschrij-

ving en reactieve agressie. We beginnen (par. 4.3.1) met de

suggesties die Heider en Jones hieromtrent doen. Vervolgens
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(par. 4.3.2) vatten we het model van Nesdale & Rule (1977)

samen. Dit model is tot op heden de meest systematische toe-

passing van attributietheorie op agressief gedrag. In para-
graaf 4.3.3 plaatsen we enkele kritische kanttekeningen bij

dit model.

4.3.1 Suggesties van Heider en Jones

Heider brengt P's toeschrijving van A's gedrag expliciet in

verband met P's reactieve agressie t.o.v. A. Jones behandelt

dit verband slechts zijdelings.
Heider stelt in een van zijn eerste publicaties (1944,

p. 367), dat de kans op reactieve agressie toeneemt als de

waarnemer (P) zijn ervaren frustratie of onprettigheid toe-

schrijft aan kwade opzet bij de dader. In zijn boek van 1958
werkt Heider de antecedenten van P's toeschrijving van kwade

opzet verder uit. M.b.t. de gevolgen van toegeschreven inten-
tie aan A voor P's reactieve agressie t.o.v. A handhaaft

Heider zijn stelling uit 1944. Toegeschreven kwade opzet is

de belangrijkste determinant van reactieve agressie. Enkele

dispositionele factoren, die P's toeschrijving van kwade op-
zet bepalen (zie pp. 114-115), spelen volgens Heider ook een

rol bij P's reciprocatie met agressie. De afzonderlijke sug-
gesties van Heider (pp. 265-276) luiden:

1. Een "vijandige" relatie (dislike) tussen P en A zal de

sterkte van P's reactieve agressie bepalen.

2. Voor P's reactie gelden in bepaalde gevallen sociale of

ethische normen. P kan zich gedwongen voelen met agressie

te reageren.

3. Hogere status of meer macht van A kan P ervan weerhouden

om met agressie te reageren en kan P aanzetten om naar an-

dere reactiemogelijkheden te zoeken.

Het is belangrijk op te merken, dat Heider reactieve

agressie door P niet opvat als eenzelfdp overte gedraging zo-
als P van A ontvangen hpeft, maar als een reactie op het ni-

veau van intentie: "the harmful act represents a belief, the

return action attempts to refute" (Heider, p. 267).
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De theorie van Jones beperkt zich tot de antecedente c
on-

dities, die leiden tot een correspondente afleiding. In e
xpe-

rimenten (cf. Jones, 1979) hanteren onderzoekers als afhanke-

lijke metingen doorgaans een oorde€Z van de proefpersoon (P)

over de mate waarin een Ander een bepaald persoonlijk kenme
rk

bezit (b.v. A heeft een echte positieve of negatieve atti-

tude t.a.v. het Castro-regime). In een aantal gevallen wordt

p's beoord€Zing van A gevraagd (b.v. A is een onaardig per-

soon).

De meest expliciete suggesties voor het verband tussen

toeschrijving van kwade opzet en reactieve agressie geven

Jones & Davis (pp. 246-258). Jones & Davis suggereren, dat

het slachtoffer van agressie eerder een negatieve beoordeling

zal geven van de agressor (A) dan een neutrale buitenstaander.

Deze suggestie volgt uit de regels van hedonische relevantie

en personalisme. Verder noemen Jones & Davis een aantal fac-

toren die P's opvatting, dat A het op hem gemunt heeft (per-

sonalisme), afzwakken. Deze factoren zijn: A's gedrag is een

reactie op P's eigen provocatie, A is zonder onderscheid

t.o.v. iedereen agressief, en A is emotioneel onaangepast.

In de laatste jaren hebben een aantal onderzoekers experi-

mentele bevestiging gevonden voor het verband tussen P's to
e-

schrijving van kwade opzet aan A en P's reactieve agressie

(o.a. Epstein & Taylor, 1967; Greenwell & Dengerink, 1973;

Kahn & Tice, 1973; Nickel, 1974; Shantz & Voydanoff, 1973).

Aan deze experimenten kleeft het probleem, dat niet systema-

tisch de antecedente condities voor de toeschrijving van kwade

opzet, die Heider en Jones voorstellen, gemanipuleerd zijn.

De proefpersonen reageren op informatie (van de proefleider

of van A) over de intentie, waaraan A's gedrag door P moet

worden toegeschreven. De onderzoekers interpreteren de resul-

taten ad hoc, gebruikmakend van Zosse noties uit de theoriean

van Heider, Jones en Kelley.

We zien daarom af van een uitgebreide behandeling van

deze experimenten en bespreken het attributionele model van
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Nesdale & Rule (1977). Dit model ordent op systematische wijze

het meeste experimenteel onderzoek naar het verband tussen

waargenomen intentie en reactieve agressie.

4.3.2 Nesdate & Rute (1977): Toegesehreven verantwoordeZijk-

heid en motief bepaZen reactieve agressie

Nesdale & Rule noemen het model, dat ze voor het eerst in
1976 presenteren, "een attributioneel perspectief op agressie".
Zij stellen zich ten doel een analyse te maken van de wijze

waarop aversieve stimuli, die P van A ontvangt, bij P een
toeschrijvingsproces in gang zetten. Dit toeschrijvingsproces

bepaalt P's woede en reactieve agressie. Reactieve agressie

omschrijven de auteurs als "aggression primarily directed to-

ward injuring or reducing the well-being of the provoker

(i.e. hostile aggression)" (Nesdale & Rule, 1977, p. 3). Het

model bestaat, zoals de titel van deze paragraaf aangeeft,
uit twee fasen of aspecten. Beide aspecten bepalen P's reac-

tieve agressie.

In deze paragraaf geven we eerst de assumpties die Nesdale

& Rule noemen. Vervolgens bespreken we de belangrijke Propo-
sities van het model. We besluiten met een korte evaZuatie
ervan.

We merken op, dat wij ons beperken tot een korte bespre-

king van de theorie van Nesdale & Rule en, dat onze evaluatie

globaal zal zijn. De reden voor deze behandeling is, dat het

model in 1976 niet officieel gepubliceerd is. De auteurs wer-

ken nog aan een wijziging van het oorspronkelijke manuscript
(Nesdale & Rule, 1977). We baseren ons op de meest recente

versie.

Assumpties

Nesdale & Rule (1977) gaan uit van zes assumpties. Wij zullen

ze formuleren in termen van P (ontvanger, slachtoffer) en A
(Ander, agressor, dader).

1. P is gemotiveerd om een verklaring te zoeken, zodra A hem
" aversieve stimuli (b.v. verbale of fysieke aanval, frus-
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tratie) toebrengt.

2. P zal A's gedrag toeschrijven aan (a) factoren waarover A

controZe heeft df aan (b) factoren waarover A weinig of

geen controZe heeft. Indien P het gedrag van A toeschrijft

aan (a), zal P proberen de motivatie van A te achterhalen.

A's gedrag kan intrinsiek gemotiveerd zijn (goede of kwade
opzet of intentie t.o.v. P) of extrinsiek (voordeel voor A

zelf of voor derden).

3. De aard van P's toeschrijving is de basis voor P's waarde-

oordeel over A's schuld (blame) of laakbaarheid.
4. De mate waarin P de Ander schuldig acht, bepaalt de mate

van P's emotionele toestand "woede".

5. P's reactieve agressie t.o.v. A is afhankelijk van de mate

waarin P's woede is opgewekt.

6. P's reactieve agressie t.o.v. A is medo dfhankelijk van de

beloningen en kosten die volgens P verbonden zijn aan zijn

agressieve reactie t.o.v. A.

Proposities

Uitgaande van de tweede assumptie zijn de basisproposities
van Nesdale & Rule als volgt te formuleren:

1. Als P de "aversieve stimuli", die hij van A ontvangt, toe-

schrijft aan factoren waarover A weinig of geen controZe

heeft, zal P de Ander minder persoonlijke verantwoordelijk

achten, minder schuldig vinden en met minder agressie re-

ciproceren.

2. Schrijft P het aversieve gedrag van A toe aan factorenI                  „

waarover A centroL€ uit kan oefenen (decisional control),

dan zal P de Ander het meest "laakbaar" of "moreel schul-

dig" achten en met de meeste (vijandige) agressie recipro-

ceren, indien P als motief afleidt, dat A er uitsluitend

op gericht is :iff (P's) welzijn te verminderen.

Nesdale & Rule werken deze basisproposities verder uit.

Zij presenteren recent (veelal eigen) experimenteel onderzoek
ter ondersteuning van genoemde proposities en bijbehorende

assumpties. We zullen ons concentreren op de theoretische
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uitwerking van achtereenvolgens propositie 1 en 2.
Volgens Nesdale & Rule gebruikt het slachtoffer speci-

fieke aspecten (cues) van de daad en de context voor zijn

toeschrijving van de "aversieve stimuli" aan situationele

factoren of aan persoonlijke kenmerken, waarover A weinig of

geen controle heeft (A's capaciteiten), cf. Heider's catego-

rieinsysteem, p. 110). Als factoren, die A's verantwoordelijk-

heid in P's ogen verminderen (en dientengevolge P's reactieve
agressie) noemen Nesdale & Rule:

- emotionele onaangepastheid, chronische agressiviteit of fy-
sieke handicap (Role, Dyck & Nesdale, 1978)loy

- onredelijk hoge stress waaraan A blootstaat (familie- en

werkomstandigheden, omgevingstemperatuur)
- A's gedrag is een reactie op vroegere frustratie of agres-

sie door P (Dyck & Rule, 1975)
- A's gedrag is te wijten aan een toevallige samenloop van

omstandigheden.

P's inferentie, dat een van deze factoren de oorzaak is

van A's "aversieve" gedrag hangt af van P's a priori kennis

omtrent A, P's observatie van A's gedrag in andere situaties,

A's verbale en non-verbale cues etc. De verschillende facto-

ren hebben als gemeenschappelijke noemer, dat A er weinig of

geen invloed op kan uitoefenen.

Zijn er in een bepaalde situatie geen signalen (cues)

aanwezig die wijzen op de invloed van onbeheersbare factoren
op A's "aversieve" gedrag, dan zal P aannemen, dat A's gedrag

opzettelijk of intentioneel is. P zal dan de beschikbare cues

gebruiken om een bepaald motief aan A toe te schrijven. Af-

hankelijk van het motief dat P aan A toeschrijft, zal P met

meer of minder (vijandige) agressie reciproceren.
Nesdale & Rule onderscheiden twee soorten motieven: per-

sonaZisme en instrumentatisme (zie figuur 4.6). Bij persona-
Zisme is A's gedrag erop gericht het welzijn van de ontvanger

10 1 we vermelden referenties als de evidentie o.i. redelijk
is.



162

van "aversieve stimuli" (P) te verminderen (P-) of te vermeer-

deren (P+). Het gedrag van A is erop gericht om voor P en

gerichtheid van motief

intrinsiek extrinsiek

P                  A    derde(n)

P-

+ P+ A+ derde(n)
+

Figuur 4 .6 Gerichtheid en teken van toegeschreven motieven
volgens Nesdale & Rule (zie tekst)

niet voor anderen (A zelf of derden) iets negatiefs of posi-
tiefs te bewerkstelligen. De afname of toename in welzijn is

voor A doel op zichzelf (intrinsiek gemotiveerd) en geen mid-

del om A zelf of derden te bevoordelen (extrinsieke motiva-

tie). Is dit laatste wel het geval, dan spreken de auteurs
van instrumentaZisme.

Personalisme met het doel P's welzijn te verminderen (P-)

komt neer op P's toeschrijving van "aversieve stimuli" aan A's

kwade opzet t.o.v. hem (P). Het is in deze betekenis, dat
Heider "harm" gebruikt. Deze categorie komt overeen met het

idee van strikt vijandige agressie: er wordt letsel toege-

bracht en de dader doet dit met kwade opzet.

Bij P+ kunnen we ons b.v. voorstellen, dat A de Persoon
omverduwt om te voorkomen, dat P onder een auto loopt. Een

experimenteel voorbeeld, dat binnen deze categorie zou vallen,

is de situatie van de proefpersoon (P) in een eerste fase van

een BAM experiment. P moet een begrip leren en ontvangt van A

elektrische schokken als hij fouten maakt. Persoon P kan dan

A's "aversieve stimuli" toeschrijven aan A's motivatip om hem

(P) te helpen beter te leren.

Bij instrumentalisme (A+ en derden +) gaat het om instru-
mentele agressie (cf. Buss, 1961). De aversieve stimuli, die
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A aan P toebrengt, zijn instrumenteel om positieve effecten

voor A of derden te bereiken. Wanneer A's aversieve gedrag

bedoeld is om positieve effecten te bewerkstelligen, noemt

Rule (cf. Rule et.aZ., 1975) dit "prosocial aggression".
P's toeschrijving van A's gedrag aan een van de vier

bovenstaande motieven is afhankelijk van:

- P's perceptie van de positieve en negatieve gevolgen van A's

daad voor hemzelf P, voor A en voor derden;

- de relatie ("vijandschap", macht, status) die er volgens P
tussen hem en A bestaat; en

- non-verbale signalen (cues) van A.
Elk van deze factoren kan afzonderlijk leiden tot P's

inferentie van een bepaald motief. Indien P over informatie

beschikt over elk van de drie factoren, zal P's inferentie

afhangen van het specifieke patroon dat optreedt.

Het zou ons te ver voeren hier alle specifieke patronen

te behandelen, die Nesdale & Rule beschrijven. Beperken we
ons tot P's inferentie van een negatief motief t.o.v. hem

(P-), dan zal deze inferentie sterker zijn en P's reciproca-
tie intenser als:

- volgens P noch P zelf noch A noch derden enig voordeel heb-

ben bij A's aversieve gedrag t.o.v. P;

- A volgens P de aversieve effecten van zijn daad kan voor-

zien en meerdere keuze-alternatieven tot zijn beschikking

heeft (Dyck & Rule, 1978, experiment 1);

- de stimuli die A toebrengt aan P "aversiever zijn";

- A's niet-verbale signalen (b.v. gezichtsuitdrukking) aan-
geven, dat A zich in een emotionele toestand van woede be-
vindt;

- A meer macht of een hogere sociale status heeft dan P en,
mits de situatie ambigu is, P een afkeer van A heeft (cf.

Nesdale, Rule & Hill, 1978, voor "dislike").
Uit de bespreking die Nesdale & Rule aan het verband

tussen toegeschreven motief en reactieve agressie wijden, is

af te leiden, dat P het meest met reactieve (is vijandige)

agressie zal reciproceren, indien P als motief P- aan A toe-
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schrijft. Verder luidt de algemene voorspelling:

P-2A+>derden+>P+ (cf. Rule et.aZ., 1975). Hoe het exacte ver-

band tussen waargenomen motief en reactieve agressie zal uit-

vallen is sterk afhankelijk van P's houding t.o.v. A en der-

den en P's beoordeling van de waarde van het doel, dat A na-

streeft (Nesdale & Rule, p. 27).

EvaZuatie van het modeZ NesdaZe & RuZe

In figuur 4.7 (p. 165) geven we een totaaloverzicht van het

attributionele model van Nesdale & Rule.

Vergelijken we dit overzicht met figuur 3.2  (p. 93), dan

zal duidelijk zijn dat het model van Nesdale & Rule zich goed

laat incorporeren binnen de relatie emotionele activatie en

agressie. Omschrijven we het model van Nesdale & Rule in ter-
men van de begrippen uit figuur 3.1, dan luidt de theorie als

volgt:

agressief gedrag van P t.o.v. A=f ("woede", attributiege-
drag A, stimulus)

Nesdale & Rule stellen expliciet (p. 4), dat hun model geen

alternatief voor de theoriein van o.a. Berkowitz (1974) en

Bandura (1973) pretendeert te zijn, maar een aanvulling. Zij

erkennen, dat activatie direct of indirect (via de ervaring

van woede) P's reactieve agressie kan verhogen. Verder kan

een toestand van extreem hoge activatie het attributieproces

beinvloeden, doordat P cues over het hoofd ziet, die wijzen

op de werkzaamheid van situationele factoren en op A's capa-
citeiten.

De bijdrage van Nesdale & Rule is dus in de €erste plaats,
dat zij een theorie presenteren voor reactieve agressie, die

een aanvulling is op de objectieve benaderingen. De betekenis

die de stimulus heeft Coor P wordt gespecificeerd. Afhanke-

lijk van de betekenis die P geeft aan de stimulus (kwade of
goede opzet, instrumenteel of prosociaal), zal P met meer of

minder agressie t.o.v. A reageren. In de tweed€ plaats geven

de auteurs bij hun model een systematisch overzicht van de
empirische literatuur over de relatie tussen P's attributie



P ontvangt van A "aversieve stimuli"

- A·'s capaciteiten    A persoonlijk verantwoorde- A niet persoonlijk verant-
- situationele factoren J lijk ("decisional control") woordelijk (geen "decisional

1 control")

L.--------propositie 1---------1

- positieve en negatieve
effecten voor P, A en                 w./ dprdenf                                   -4-inferentiemotief: P-, P+, A+ of derden+ -----7
relatie tussen P e n A                                                  6

- non-verbale signalen A                                                    #
- moreel oordeel over A's schuld            H

1+

*'

0inhibities woede                                                                       04\ 1+                                     k0'
reactieve (vijandige) agressie .._-----_____----_-__3

Figuur 4.7 Schematisch overzicht van theorie van Nesdale & Rule (1977)
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van intentie en reactieve agressie.

Over de theoretische aspecten van het model en bijbeho-

rende assumpties maken we de volgende kwalificerende opmer-

kingen.
..1. Het is vreemd, dat er een motief "derden- ontbreekt (zie

figuur 4.6). Dat A in P's ogen P geen aversieve stimulatie

toebrengt met het motief er zelf (A) slechter van te wor-

den, lijkt ons aannemelijk. Deze categorie valt uit, omdat

P het "aversieve" gedrag van A waarschijnlijk zal toeschrij-

ven aan A's capaciteiten, b.v. masochisme. Een motief "der-

den-" is echter alleszins aannemelijk: A's gedrag is er
niet op gericht om P's welzijn te verminderen, maar dat

van anderen. Deze gedachte vormt bovendien de essentie van
.de inferentieregel "personalisme bij Jones & Davis. Per-

soon P heeft de indruk, dat de Ander hem wil "pakken" en

niet derden.
.

2. Het begrip "prosociale agressie is o.i. een contradictio

interminis. Binnen de theorie van Nesdale & Rule is het

gebruik van deze term wel begrijpelijk. Het is een aver-.

sief" gedrag van A't.o.v. P, dat volgens P niet bedoeld is
om het welzijn van A zelf te vergroten, maar dat van ander-

en (inclusief P). Vijandige (hostile) agressie als motief
van A daarentegen is er, volgens P, uitsluitend op gericht

om het welzijn van P te verminderen. Het problematische

aspect van het model van Nesdale & Rule is het volgende.

Enerzijds definieren deze auteurs als onderzoekers de sti-

mulus en P's reactieve agressie in objectieve termen. Zij

spreken van "aversieve stimulus" en "aggression primarily

directed toward injuring or reducing the well-being of the

provoker (i.e. hostile aggression)". Anderzijds specifi-
ceren ze het subjectieve toeschrijvingsproces vanuit het

standpunt van het slachtoffer. Het zou consequenter zijn

om ook de stimulus en P's reactieve agressie te definieren
vanuit het subjectieve gezichtspunt van de waarnemer (zie

onze definitie, p. 22). Om deze reden hebben we de term

"aversief" in deze paragraaf altijd tussen aanhalingste-

kens geplaatst. Indien A's "prosociale agressie" in P's
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ogen volledig legitiem is, zal P het gedrag van A o.i. ook
niet definieren als agressie, eerder als altruisme. Het

onderzoek van Rule et.aZ. (1975) geeft op de benoeming van

"prosociale agressie" door de naieve waarnemer geen ant-

woord, omdat de onderzoekers de proefpersonen er niet naar

gevraagd hebben.

3. De antecedenten voor P's toeschrijving van verantwoorde-

lijkheid en motief, die Nesdale & Rule noemen, sluiten

voornamelijk aan bij Heider. Evenals bij Heider ligt de na-

druk in het model op het gedrag van A zoals dat aan P ver-

schijnt. Opvallend is, dat Nesdale & Rule vrijwel alle sug-

gesties van Heider voor de toeschrijving van kwade opzet
overnemen, maar dat het principe van equifinaliteit bij de

toeschrijving van motief en verantwoordelijkheid ontbreekt.

De termen "decisional control", "forsee-ability" en "know-

ledge" suggereren, dat Nesdale & ·Rule m.b.t. de toeschrij-
ving van kwade opzet meer aansluiten bij Jones & Davis.

4. Nesdale & Rule komen wat 6#n punt betreft duidelijk in de

richting van agressie als interactioneel gebeuren. Een be-

langrijke factor voor P's inferentie van een bepaald mo-
tief zijn de positieve en negatieve effecten van A's ge-

drag zowel voor P als voor A. Voor de toeschrijving van
kwade opzet gaat P niet alleen af op de effecten voor A

of los daarvan voor P (cf. Jones & Davis). Veeleer is P's

toeschrijving gebaseerd op een vergelijking van de effec-
ten voor A en voor P.

5. Het model van Nesdale & Rule schiet voor een benadering

van agressie in een sociale interactie tekort, omdat de

invloed van een schending van interactienormen, op P's toe-

schrijving van A's gedrag, ontbreekt. Nesdale & Rule spre-
ken in hun derde assumptie van een moreel oordeel van P

over de schuld of laakbaarheid van A. Ze verwijzen hierbij

naar een manuscript van Pepitone (1976) over "value in-

fringement". We wijzen erop, dat deze derde assumptie vaag

is en weinig geintegreerd in de theorie. P's oordeel van

"injustice" of "value infringement" zou b.v. plaatsvinden
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na de inferentie van een bepaald motief.

4.4 Attributietheorie en reactieve agressie

In paragraaf 4.2 hebben we het verband besproken tussen be-

paalde antecedente condities en de toeschrijving van intentie

(volgens Heider en Jones). In de vorige paragraaf bespraken

we de relatie tussen toeschrijving van (m.n.) kwade opzet of

intentie en reactieve agressie. In deze beide paragrafen heb-

ben we de bouwstenen aangedragen, die ons in staat moeten

stellen om de volgende vragen te beantwoorden:

1) Wat is de bijdrage van de attributietheorie6n van Heider

en Jones aan de studie van reactieve agressie? en

2) Wat is de bijdrage van attributioneel onderzoek naar re-

actieve agressie aan deze attributietheorieen?

Onze beantwoording van deze vragen is een samenvattende eva-

luatie van de genoemde attributietheorieen en het attributio-
nele model van Nesdale & Rule.

We besluiten het hoofdstuk met het aanwijzen van aspec-
ten van deze theorie#n, die relevant zijn voor onze theore-

tische en empirische uitwerking van agressie in een sociale

interactie.

4.4.1 Biddrage attributietheorieen van Heider en Jones aan de

studie van reactieve agressie

We zullen een aantal punten noemen, waarin de attributietheo-

rie#n van Heider en Jones een bijdrage hebben geleverd en kun-

nen leveren aan de studie van reactieve agressie. Verder sig-

naleren we enkele belangrijke lacunes in de theoriebn van
Heider en Jones, die een directe toepassing ervan op agressie

11)
in een sociale interactie tussen P en A bemoeilijken.

Als eerste en belangrijkste bijdrage van de attributie-
theorie aan de studie van reactieve agressie willen wij het

11)
Belangrijke theoretische problemen als de noties causali-
teit (cf. Buss, 1978) en verantwoordelijkheid (cf. Fincham
& Jaspars, in druk) vallen buiten het kader van dit proef-
schrift.



169

uitgangspunt van deze benadering noemen. Heider en Jones

gaan ervan uit, dat de stimulus gedefini#erd moet Worden in

termen van de perceptie en toeschrijving van de Waarnemer.

Toegepast op agressie betekent dit uitgangspunt extreem ge-

steld, dat agressie niet nbestaat", maar alleen de perceptie

van agressie.

van essentieel belang voor reactieve agressie is het

feit, dat de stimulus een gebeurtenis is die een andere per-
soon bewerkstelligt. Dit feit maakt het mogelijk voor de waar-

nemer P (het slachtoffer) om intenties of motieven aan de sti-

mulus (de Ander) toe te schrijven. Zoals verscheidene experi-

mentele studies aantonen (cf. Nesdale & Rule, 1977), is P's

reactieve agressie sterk afhankelijk van P's toeschrijving

van intentie aan A. Het maakt voor P's reactie op ontvangen

"onprettigheid" van A veel uit, of P zijn "onprettige ervaring"
toeschrijft aan A's kwade opzet, aan A's capaciteiten of aan

omgevingsfactoren.

Voor de objectieve benadering is het in hoge mate irrele-

vant of de stimulus een hoge kamertemperatuur is die P's acti-

vatie verhoogt of dat de verhoogde activatie veroorzaakt wordt

door een persoon A, die bij wijze van voorbeeld de thermostaat

op 40 graden celsius heeft gezet. Het volwassen model, dat in
Bandura's experimenten fungeerde, kon, zo constateerden we,

(hoofdstuk 2, p. 52) evengoed vervangen worden door een car-
toon. Voor Bandura's imitatietheorie is het dus theoretisch

irrelevant, dat het model een andere persoon met eventuele

intenties is. Experimenteel is het daarom volledig te recht-

vaardigen en misschien zelfs praktischer om cartoons te ge-
bruiken.

We willen niet stellen, dat cognitieve factoren voor de
theorie#n die van een objectipf gezichtspunt uitgaan irrele-

vant zijn. In deze theorie6n gaat het om vroeger geleerde

symbolen, factoren of associaties tussen factoren (a priori

cognities), die P's reactie in een actuele situatie bepalen.
Heider en Jones onderkennen beiden het belang van P's

a priori cognities (zie par. 4.2.4). We willen als hun tweele
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bijdrage noemen, dat zij P's toeschrijving van de "aversieve"

stimulus theoretisch uitwerken. De resultaten van experimen-

teel onderzoek, die we bij onze bespreking van Nesdale & Rule

genoemd hebben, tonen het belang van sociale attributiepro-

cessen aan. Als zodanig vormen de theorieOn van Heider en

Jones een belangrijke aanvulling op de studie van reactieve

agressie gebaseerd op een objectieve benadering eventueel aan-

gevuld met zelfattributieprocessen.
Een derde bijdrage van Heider en Jones vormt hun speci-

ficatie van de inferentieregels voor de toeschrijving van ver-

antwoordelijkheid en intentie. Heider baseert zich hierbij

primair op A's gedrag zoals dat aan P verschijnt, terwijl

Jones P's vergelijking van door A gekozen en nagelaten effec-

ten benadrukt.

Heider en Jones suggereren bovendien een aantal factoren,

die P's toeschrijving van kwade opzet en daarmee expliciet

(Heider) of impliciet (Jones & Davis) P's reactieve agressie

bepalen.
Het model van Nesdale & Rule sluit (zie par. 4.3) qua

perspectief aan bij Heider, door de grote nadruk die de au-

teurs van het attributionele model leggen op het gedrag van
A, zoals dat aan P verschijnt.

Wij beschouwen het als een gemis, dat het model van
Nesdale & Rule niet strikter aansluit bij een of meer van de

bestaande attributietheorieen in originele of gewijzigde vorm.
Dit zou namelijk kunnen resulteren in een attributietheorie

van reactieve agressie en een vierde bijdrage van de attri-

butietheorie vormen. We denken hierbij aan onderzoek, dat als

onafhankelijke variabele de vijf niveaus van verantwoorde-

lijkheid van Heider hanteert en als afhankelijke variabele
reactieve agressie. De studies die tot nu met deze niveaus

gedaan zijn, beperken zich tot (vaak gebrekkig, Fincham &

Jaspars, 1979) vragenlijstonderzoek met als afhankelijke me-

ting de beoordeling van een neutrale waarnemer van "waarge-

nomen causaliteit", "toegeschreven schuld" en "verdiende

straf".
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Als Zaatste punt willen we enkele lacunes noemen in de

theorieal van Heider en Jones, die een directe toepassing van

deze theoriefn op reactieve agressie bemoeilijken.

(a) De attributietheoriefn laten na te specificeren, wanneer
het attributieproces start. Aangenomen wordt, dat het pro-

ces start, zodra P een gebeurtenis waarneemt. Hiermee

wordt de indruk gevestigd (en de honderden tijdschriftar-
tikelen met attributiestudies van de laatste jaren ver-

sterken deze impressie), dat de waarnemer P niets anders

doet of te doen heeft dan attribueren.

Wij menen, dat P's sociale toeschrijvingsproces

slechts start, als (1) de gebeurtenis waarmee P geconfron-
teerd wordt minstens enige (hedonische) relevantie voor P

heeft, (2) en P reden heeft om de vraag "waarom" te stel-

len. Van dit laatste is sprake als P geen a priori cogni-
ties heeft, die hem reeds een plausibel antwoord geven.

(b) De affectieve betekenis (Heider) of de hedonische relevan-

tie (Jones & Davis) van een gebeurtenis voor de waarnemer

P, raakt in latere attributietheorieen (b.v. Jones &

McGillis, 1976; Jones, 1979; Kruglanski et.aZ., 1978) meer

en meer op de achtergrond. Persoon P is geen betrokken

interactiepartner, maar wordt voorgesteld als een niet
betrokken waarnemer.

Deze tendens komt o.a. tot uiting in de wijze waarop
verschillen in attributies tussen een actor en een obser-

vator worden verklaard. Gevonden is, dat een observator

een gebeurtenis meer toeschrijft aan persoonlijke facto-

ren van de actor. De actor daarentegen schrijft de gebeur-

tenis, die hij teweegbrengt, eerder toe aan situationele

factoren (cf. Jones & Nisbett, 1972). De verklaring hier-

voor wordt niet gezocht in verschillen in betrokkenheid

tussen actor en observator, maar in verschillen in be-

schikbare informatie (Jones & Nisbett, 1972), aandachts-

processen (Duval & Hensley, 1976) of gehanteerde verkla-

ringsprincipes (Buss, 1978).

Een zeldzame uitzondering op "de niet betrokken
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buitenstaander" is een onderzoek van Berscheid et.aL.

(1976). In het experiment dat zij uitvoeren, vonden ze

ondersteuning voor de stelling, dat de betrokkenheid van

de waarnemer P bij de stimuluspersoon P's toeschrijvingen
beinvloedt. Bovendien stellen Berscheid et.aZ. , dat "per-

sons on whom the perceiver's outcomes are dependent should

be especially likely to trigger the attribution machinery"
(p. 979, zie ook punt a).

(c) In de huidige attributietheoriean ontbreekt conceptueel

de interactie tussen P en A. Terwijl we bij de vorige la-

cune P's niet-betrokkenheid benadrukten, stellen we hier,

dat P attributietheoretisch een buitenstaander is.

In de attributietheorieen van Heider en Jones worden

waarnemer en waargenomene (de Ander) strikt gescheiden.

Een gedachte als zou het waargenomene er bij het veroor-

zaken van een gebeurtenis rekening mee houden aan welke

factoren de waarnemer deze gebeurtenis zal toeschrijven,

is conceptueel daarom ook niet binnen de theorieen van
Heider en Jones te plaatsen. Deze gedachte vormt, zo zul-

len we in onze theoretische uiteenzetting (hoofdstuk 5)

zien, de basis waarop interactienormen kunnen ontstaan en
waaraan ze hun verpZ€ehtend karakter ontlenen. Dit ver-

plichtende karakter van sociale normen wordt door Heider
onderkend. Jones is hiervan, zo hebben we aangegeven, in

zijn recentere publicaties meer en meer afgeweken. P's

verwachtingen omtrent A's gedrag zijn bij Jones niet P's

specifieke opvattingen hoe A zich behoort te gedra-
gen, maar P's calculatie van de statische kans, dat men-

sen als A zich in die situatie gemiddeld aldus zouden ge-

dragen.

Samenvattend betekent de bijdrage van de attributietheo-

rie aan reactieve agressie, dat zij een belangrijke aanvulling

is op een objectieve benadering, maar dat de voorstelling van
de waarnemer als een niet-betrokken buitenstaander een lacune

is, die opgevuld moet worden, voordat de theorie#n toepasbaar

zijn op agressie in een sociale interactie.
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4.4.2 Biddrage studie van reactieve agressie aan attributie-

theorie

Een studie van reactieve agressie kan een bijdrage leveren

aan de attributietheorie als (1) deze studie het subjectieve

gezichtspunt van de waarnemer overneemt van de attributie-

cheorie (zie par. 4.4.1, punt 1); (2) er theoretisch empirisch

een strikte koppeling gemaakt wordt tussen anteredenten, so-
ciale toeschrijving en reactieve agressie; en (3) reactieve

agressie geplaatst wordt binnen een sociale interactiesitua-
tie.

De eerste voorwaarde die we stellen spreekt voor zich.
De tweede voorwaarde is nodig om de resultaten m.b.t.

reactieve agressie te kunnen koppelen aan de antecedenten die

de attributietheorie#n in aanmerking nemen. Onderzoek naar re-

actieve agressie kan aldus data opleveren, die een revisie
van bestaande attributietheoriein noodzaken.

onze derde voorwaarde is niet van logische aard zoals de ·

twee voorgaande. Er zijn andere manieren denkbaar, waarbij

onderzoek naar reactieve agressie relevant voor de attribu-

tietheorie kan zijn. Te denken valt b.v. aan onderzoek, dat

rekening houdt met de kritiek van Apfelbaum & Herzlich (1970-

1971) en van Deschamps (1973-1974). Met ons derde punt willen

we aangeven, dat de studie van reactieve agressie in een so-

ciale interactie de lacunes kan aantonen die we in de vorige

paragraaf genoemd hebben.
Ons is geen theoretisch kader of empirisch onderzoek over

agressie bekend, dat aan alle drie voorwaarden voldoet. Er

bestaat een aantal experimenten, dat uitgaat van het perspec-
tief van de subjectieve waarnemer (Nesdale & Rule geven ervan

een overzicht (zie ook p. 158).
Het model van Nesdale & Rule heeft niet de pretentie om

de implicaties van onderzoek naar agressie in een sociale

interactie aan te geven voor (bestaande) attributietheorie#n.
De auteurs noemen hun model dan ook een "attributioneel pers-

pectief" op agressie en geen attributietheorie van agressie.

M.b.t. onze drie voorwaarden laat de theorip van Nesdale &
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Rule zich als volgt kwalificeren: (1) De nafeve waarnemer,
zoals Nesdale & Rule die voorstellen, sluit aan bij Heider's

theorie. Vooral op basis van kenmerken van A's gedrag vormt

P attributies omtrent A. (2) Het model volgt de suggesties

over het verband tussen de toeschrijving van intentie en re-

actieve agressie, die Heider en Jones doen. Het model hanteert

voor de attributie van intentie door het slachtoffer niet ex-

pliciet de inferentieregels die Heider en Jones formuleren.
(3) Nesdale & Rule wijzen erop, dat de sociale toeschrijving

die P doet zich niet beperkt tot de positieve en negatieve
effecten van A's gedrag voor A zelf. P betrekt tegelijkertijd

de positieve en negatieve effecten van A's gedrag voor hem

(P) in zijn analyse.

Op het derde punt is het model van Nesdale & Rule, vanuit

ons perspectief, een belangrijke vooruitgang t.o.v. Jones &

Davis. Jones & Davis beperken zich tot de hedonische relevan-

tie van effecten voor P. Problematisch vanuit een attributie-

theoretisch gezichtspunt is vooral punt 2. Door een gebrek

aan explicitering geeft de theorie van Nesdale & Rule en de
evidentie die zij presenteren geen aanleiding om inferentie-

regels van de bestaande attributietheorie#n te reviseren.
Voor onze theorie en empirisch onderzoek van agressie

gaan we uit van de drie voorwaarden, die we hierboven stelden.

De uitgangspunten van deze studie voldoen aan de eerste en

derde voorwaarde. We bestuderen agressie in een sociale inter-

actie vanuit het gezichtspunt van de nafeve waarnemer.
I.v.m. de relevantie van deze studie voor de attributie-

theorie zijn twee aspecten van een sociale interactie tussen

P en A van belang.

(a) In de sociale interactie tussen P en A bestaat er een

uitwisseling van gebeurtenissen, die de ontvanger als on-

prettig ervaart. Het gedrag van A cre#ert pen gebeurtenis,

die P onprettig vindt en vice versa. Attributietheoretisch

houdt dit in, dat P en A zowel observator als actor zijn.

P en A zijn stimulus en respons, slachtoffer en dader.

Bovendien zijn de gebeurtenissen die zich voordoen, hedo-
nisch relevant.
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(b) Sociale interactie heeft voor de betrokkenen het karakter

van een sociale transactie. Er gelden interactienormen:

Volgens P behoort A zich op een bepaalde manier te gedra-
gen en, vanuit A gezien, geldt hetzelfde voor P.

Uitgaande van de aspecten (a) en (b) kan de relevantie

van ons onderzoek naar agressie in pen sociale interactie

voor (bestaande) attributietheorie#n zijn
- dat de betrokkenheid van de observator invloed uitoefent op

zijn toeschrijving van kwade opzet,

- dat schending van interactienormen de attributie van inten-

tie en reactieve agressie beinvloedt.
Indien de resultaten van ons empirisch onderzoek beide punten

bevestigen, betekent dit, dat (bestaande) attributietheorie#n

 
negatieve hedonische relevantie en schending van interactie-

normen (weer) als inferentieregels moeten invoeren.
Bij deze optimistische veronderstellingen over de rele-

vantie van ons empirisch onderzoek voor de attributietheorie
zal onze studie moeten voldoen aan de tweede voorwaarde die

wij stelden. Er moet voor reactieve agressie theoretisch en

empirisch een strikte koppeling zijn tussen antecedente con-
' dities, sociale toeschrijving en agressieve reactie. In de

volgende paragraaf bespreken we de relevantie van de theo-

riein van Heider, Jones en Nesdale & Rule voor de elementen

van deze tweede voorwaarde.

1 4.4.3 Relevantie van de theorie5n van Heider, Jones, NesdaZe
& REZe voor onze theorie en empirisch onderzoek

De vraagstellingen voor ons empirisch onderzoek (zie hoofd-

stuk 1, p. 23) zijn m.b.t. de elementen van onze tweede voor-
waarde als volgt te plaatsen. De eerste vraagstelling legt
het verband tussen de antecedente condifies "P's onprettige

prvaring" en "schending van de interactienorm door A" en P's

toeschrijving van kwade opzet. Onze tweede vraagstelling legt

het verband tussen dezelfde antecedente 3:ndities en p's re-

actieve agress:e. Indien nu "P's onprettige prvaring" en

1     "schending van de interactipnorm door A" tot de toeschrijving
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van kwade opzet leidt en indien deze zelfde antecedente con-

dities tot een toename in agressie leiden, dan is er reden om
aan te nemen, dat de reactieve agressie in het tweede geval

door de onderzoeker toegeschreven mag worden aan P's toeschrij-

ving van kwade opzet. Empirisch doen we dus een duidelijke

poging om antecedente condities, toeschrijving en agressieve

reactie te koppelen.

Onze attributietheorie van reactieve agressie heeft pun-

ten van overeenkomst en verschil met de theoriein van Jones,
Heider en Nesdale & Rule. In figuur 4.8 (pp. 184-185) hebben we t.e
belangrijkste punten samengevat. We zullen deze punten hier-
onder behandelen om de relevantie van deze theoriein aan te

geven.

.Perspectief op de waarnemer

Wij gaan uit van een sociaal-psychologisch perspectief op de

naieve waarnemer. Centraal staat persoon P als slachtoffer

in een sociale interactie. Het attributionele perspectief van
Nesdale & Rule beschouwt P als slachtoffer. Ook Heider be-

steedt aandacht aan de toeschrijving van kwade opzet, door P

als slachtoffer. De theorie van Jones beschouwt persoon P
meer en meer als "niet betrokken". Aan het effect van nega-

tieve hedonische relevantie besteedt Jones na zijn publicatie

met Davis geen aandacht meer. Vandaar het label: "individu".

In de theorieen van Jones en Heider interacteert de waar-   nemer niet met het waargenomene. Sociale interactie ontbreekt

in deze theorie#n. In de theorie van Nesdale & Rule zijn in-     1

teractionele elementen aanwijsbaar (cf. eerste inferentiere-

gel, figuur 4.8). Van een sociale interactie gaan deze auteurs

niet expliciet uit. Afgaand op de assumptie over "value in-

fringement" en "moreel oordeel van injustice nemen we aan,.

dat Nesdale & Rule de waarnemer in een maatschappelijk pers-

pectief plaatsen. Heider krijgt in ons schema hetzelfdo eti-

ket als Nesdale & Rule, omdat volgens Heider, een ontvanger

van "harm" het gedrag van de dader altijd zal beoordelen op       respect of schending van sociale normen (ought). Bij de theo-
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rie van Jones spreken we van individu uersus maatschappij,

omdat er volgens Jones slechts sprake is van een correspon-

dente inferentie als A, in P's ogen, op een bepaald attribuut

(b.v. kwade opzet) afwijkt van wat maatschappelijke of cultu-

reel wenselijk is. Jones contrasteert het kenmerkende van de

maatschappij met het persoonlijke van het individu.

Start attributieproces

Wij gaan ervan uit, dat het attributieproces start, als P de
gevolgen van A's gedrag als onprettig ervaart en A's gedrag

opvat als een schending van de interactienorm. Ervaart P de
gevolgen van A's gedrag als onprettig, maar is dit gedrag

volgens P in overeenstemming met de interactienorm, dan inter-

preteert P het gedrag van A op grond van zijn (P's) a priori
cognities omtrent A's redenen voor normrespect. Jones en

Heider doen geen uitspraak over de start van het attributie-
proces. Nesdale & Rule veronderstellen, dat P gemotiveerd is

verklaringen te zoeken, zodra de Ander P "aversieve stimuli"
toedient.

MateriaaZ voor toeschrijving
M.b.t. het materiaal waarop P zijn toeschrijving baseert, val-

len de theoriein uiteen in twee categorieen. Volgens Nesdale

& Rule en Heider baseert P zich voornamelijk op A's gedrag.

Volgens ons vergelijkt P de effecten van het gedrag dat A

stelde met effecten van alternatief gedrag dat A had kunnen
stellen. Onze theorie sluit op dit punt dus aan bij die van

Jones. Het probleem bij Jones is, dat hij niet specificeert

met effecten van we Zke alternatipve gedragingen P het door A

gestelde gedrag vergelijkt. Effecten van het gedrag, dat A
volgens P behoort te stellen, zijn o.i. het meest plausibele

vergelijkingspunt.

Relatie tuseef a priori eognities er. tces2krijving
Heider signaleert, dat P's a priori kennis of cognities P's
toeschrijving kunnen bpinvloeden. Nesdale & Rule stellen, dat
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hun attributioneel perspectief een aanvulling pretendeert te
zijn op theorieen, die a priori cognities in aanmerking nemen.

Geen van deze auteurs specificeert echter de relatie tussen

a priori cognities en het attributieproces. Jones & McGillis

bespreken deze relatie uitgebreid. Deze laatste auteurs

brengen een strikte scheiding aan tussen a priori cognities
en toeschrijving. Een correspondente toeschrijving omschrij-

ven Jones & McGillis als informatiewinst. In onze opvatting

zijn a priori cognities de starthypothesen voor het attribu-

tieproces. P gaat uit van bepaalde verklaringen voor A's ge-
drag en toetst deze op hun houdbaarheid (zie hoofdstuk 5).

Inferentieregels

De inferentieregels die Jones formuleert, zijn het meest re-
levant voor onze theorie. Wij onderschrijven de regels "niet-

gemeensehappe Zijke effeeten" en "persona Zisme" van Jones &

Davis. We zullen gebruikmaken van het criterium "consistentie",

dat Jones & McGillis overnemen van Kelley (1967).

De inferentieregel van nzet-gemeenschappeZ€jke effecten ont-

breekt binnen de theorieen van Heider en Nesdale & Rule.

M.b.t. personaZisme is onze theorie beperkter dan die van

Nesdale & Rule. Wij beperken ons tot P's toeschrijving van

kwade opzet aan A. Experimenteel toetsen we of reactieve a-

gressie toeneemt als P de indruk heeft, dat A het specifiek

op hem (P) gemunt heeft. De theorie van Nesdale & Rule spe-
cificeert tevens condities voor P's inferentie van een posi-

tief motief bij A, d.w.z. positief voor P, A zelf of voor

derden. De theorie van Nesdale & Rule is op dit punt ruimer

dan de onze.

P's toeschrijving van b.v. kwade opzet aan A zal toenemen in

subjectieve validiteit, naarmate A frequenter gedrag stelt,
dat tot deze toeschrijving aanleiding geeft. In deze proposi-

tie maken we gebruik van het consistentieprincipe van Jones
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& McGillis. Heider's principe van equifinaliteit maakt geen

deel uit van onze theorie en empirisch onderzoek.

De notie "hedonische relevantie van gedrag" van Jones & Davis

is o.i. te ruim en te ingewikkeZd. Wij beperken ons tot "di-

recte negatieve hedonische relevantie van effecten van A's
gedrag", ofwel "onprettige ervaring P". Onze inperking en ver-

eenvoudiging van de term van Jones & Davis willen we hieronder
toelichten.

.Zowel het begrip negatieve hedonische relevantie" als

"onprettige ervaring slaat op de affectieve betekenis die P
toekent aan een gebeurtenis, die hem overkomt. Binnen het ka-

der van reactieve agressie is deze gebeurtenis een gevolg van

gedrag van A. We beschouwen een "onprettige ervaring" als een

negatief affectieve gewaarwording van P, die gepaard gaat met
verhoogde activatie (zie p. 97). In onze definitie wordt P's

toestand omschreven. De definitie van Jones & Davis (zie pp. 129-
130) formuleert de mogelijke antecedenten (de effecten van A's

gedrag zijn strijdig met P's waarde-opvattingen en/of doel-

stellingen) van een dergelijke toestand.

De onprettige ervaring van P kan volgens de definitie

van Jones & Davis zowel direct als indirect zijn. Sommige sti-

muli zijn direct negatief hedonisch relevant, doordat ze ken-

merken hebben die intrinsiek strijdig zijn met P's fysieke

functioneren (b.v. elektrische schokken) of doordat ze P weer-

houden van gewenst doelbereik. Bij strijdigheid van waarde-
opvattingen is er eerder sprake van een indirect negatief he-
donisch relevante stimulus.

Het belangrijkste verschil tussen het begrip negatieve
.hedonische relevantie van Jones & Davis en het concept on-

prettige ervaring" is, dat wij ons beperken tot de directe

negatieve gevolgen voor P van A's gedrag.

Doordat Jones & Davis ook strijdigheid van waarde-op-

vattingen onder het begrip negatieve hedonische relpvantip

laten vallen, vertoont dit begrip verwantschap met de term

frustratie. Dp indruk van een verwantschap tussen frustratie
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en hedonische relevantie wordt nog versterkt door de omschrij-

ving, die Jones & Davis (p. 237) geven van een hedonische re-
levante daad van A. Het gedrag van A is negatief hedonisch

relevant als de effecten van het door A gekozen gedrag voor
P negatiever zijn dan die van de door A nagelaten gedragsal-

ternatieven. Jones & Davis noemen A's gedragskeuze in zo'n

geval voor P "disappointing". Deze term is een impliciete ver-

wijzing naar het verwachtingsaspect, dat we in de klassieke
definities van frustratie (cf. Dollard et.aZ., 1939; Berkowitz,

1962) aantreffen.

Het lijkt ons zinniger om strijdigheid van waarde-op-

vattingen en het verwachtingsaspect van frustratie te koppelen

aan normen, die volgens P op de interactie tussen hem en A

van toepassing zijn. Het begrip hedonische relevantie zou

zich dan beperken tot de directe gevolgen (prettige of onpret-

tige) van A's daad.

Bovenstaande redenering komt erop neer, dat het begrip

hedonische relevantie van Jones & P. vis een te ruime en pre-

tentieuze term is voor "frustratie". Een inperking tot di-

recte negatieve hedonische relevantie ofwel "onprettige er-

varing" lijkt ons gewenst.

Bovendien is het begrip hedonische relevantie van gedrag

te ingewikkeld. Jones & Davis nemen aan, dat de waarnemer

zelfs bij het vaststellen van positiviteit of negativiteit

van gedrag een vergelijking maakt tussen hedonische relevan-

tie van de effecten van het gedrag dat A stelde en de hedo-

nische relevantie van effecten van het gedrag dat A naliet.

Dit vergelijkingsproces lijkt ons voor P's ervaring van on-
prettigheid te ver gezocht. Wij nemen aan, dat P de onprettig-

heid van zijn ervaring uitsluitend vaststelt op basis van het

gedrag dat A stelde.
Het lijkt ons niet aannemelijk, dat na onze reductie van

het begrip negatieve hedonische relevantie, de inferentiere-

gel van Jones & Davis nog houdbaar is. Negatieve hedonische

relevantie zou volgens Jones & Davis immers de toeschrijving

van kwade opzet doen toenemen. Theoretisch is deze toename



181

mogelijkerwijze te wijten aan het element, dat wij geilimi-

neerd hebben: strijdigheid van waarde-opvattingen. Empirisch

is de relatie tussen hedonische relevantie en correspondentie

bovendien niet aangetoond (cf. Chaikin & Cooper, 1973).

Nesdale & Rule stellen, dat P's inferentie van kwade opzet

toeneemt naarmate de stimuli die A toebrengt aan P "aversiever

zijn". Zij citeren als evidentie o.a. het experiment van

Epstein & Taylor (1967). Theoretisch behoeft dit experiment
geen bewijs te zijn voor de opvatting, dat "onprettige er-

varing" op zich de toeschrijving van kwade opzet verhoogt.
Heider suggereert namelijk, dat het slachtoffer van "harm"

de neiging heeft "ought" en "wish" door elkaar te halen. Toe-

name in P's toeschrijving van kwade opzet is theoretisch ver-

klaarbaar, doordat een sterke onprettige ervaring die A hem
toebrengt in strijd is met de interactienorm.

Het effect van de sterkte van P's "onprettige ervaring" op
de toeschrijving van kwade opzet zullen we empirisch onder-

zoeken (zie hoofdstuk 6). Dit is theoretisch relevant, omdat

hierbij motivationele verschillen tussen slachtoffer, dader

en een derde (buitenstaander) kunnen optreden.

Onder bepaalde condities zal schending van de interactienorm
door A leiden tot P's toeschrijving van kwade opzet (zie

hoofdstuk 5). Op dit punt wijkt onze theorie af van de theo-

riein van Jones, Heider en Nesdale & Rule. Het verschil be-

staat uit twee aspecten. Op de eerste plaats nemen zowel

Jones, Heider als Nesdale & Rule de maatschappij of de so-

ciale groep waartoe A behoort als referentiepunt (zie pers-

pectief op de naIeve waarnemer). In onze theorie staan niet

algemene sociale normen centraal, maar interactienormen. Niet

P's opvatting dat A's gedrag afwijkt van sociale wenselijk-

heid (Jones & Davis), category-based expectancies (Jones &
McGillis), of sociale normen (Heider) bepalen P's toeschrij-

ving van intentie aan A, maar opvattingen van P hoe A zich

in een interactie met hem (P) behoort te gedragen. Bij Nesdale
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& Rule bepaalt "value-infringement" niet P's toeschrijving

van kwade opzet, maar die van "laakbaarheid". Op de tweede

plaats benadrukken wij bij normen het aspect behoren. Dit as-

pect hebben we gemeenschappelijk met Heider en Nesdale &

Rule. Jones heeft, zo hebben we in dit hoofdstuk gezien, dit

evaluatieve aspect van normen meer en meer verlaten ten gunste

van een opvatting die P's probabilistische verwachtingen cen-

traal stelt.

We onderzoeken in een van onze experimenten (zie hoofdstuk 6,

experiment 2) het effect op P's toeschrijving van kwade opzet

aan A, onder condities dat A handelt onder externe dwang van
een autoriteit. Heider verwacht in dit geval, dat P de Ander

minder verantwoordelijkheid zal toeschrijven dan indien ex-

terne sociale dwang (command of request) ontbreekt (niveau 5
versus niveau 4). Jones (1979) zou, ingeval de dwang uitgaat

van een legitieme autoriteit (de proefleider) eenzelfde voor-

spelling doen. In het experiment dat we in hoofdstuk 6 zullen

bespreken, gaat de druk in sommige situaties uit van een Ze-

gitieme autoriteit, in andere van een €Zlegitieme autoriteit.

In de theorieen van Jones, Heider, Nesdale & Rule is deze

laatste mogelijkheid niet opgenomen. Theoretisch en empirisch

besteden we geen aandacht aan de meeste aspecten die Nesdale

& Rule noemen bij P's toeschrijving van verantwoordelijkheid

(decisional control). Binnen Heider's theorie beperken wij
ons tot de verantwoordelijkheidsniveaus 4 en 5.

ReZatie tussen toesehrijving en reactieve agressie

Binnen onze theorie heeft P's toeschrijving van kwade opzet

een direct effect op P's reactieve agressie. Heider sugge-

reert hetzelfde. De theorie van Jones doet geen uitspraak

over reactieve agressie. Nesdale & Rule leggen eveneens het

verband tussen P's toeschrijving van kwade opzet aan A en P's

reactieve agressie. Deze auteurs veronderstellen, dat reac-

tieve agressie altijd gemedieerd wordt door P's ervaring van

woede. Wij ontkennen niet dat p's ervaring van woede P's
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agressieve reactie kan verhogen. In onze opvatting is de "er-

varing van woede" echter geen noodzakelijke schakel tussen
toeschrijving en reactieve agressie (zie hoofdstuk 5).

Onze theorie vertoont de grootste overeenkomst met de theorie

van Jones. M.n. Jones & Davis is relevant op de punten: mate-
riaal voor toeschrijving en inferentieregels. Heider is rele-

vant m.b.t. de niveaus 4 en 5 van de toeschrijving van ver-

antwoordelijkheid en m.b.t. "ought".
De belangrijkste punten van versch€Z tussen onze theorie

en de overige betreffen: ons perspectief van een sociale inter-

actie, schending van interactienormen en onze opvatting van

(de start van) het attributieproces. Deze punten zetten we

uiteen in hoofdstuk 5.



InferentieregeZs Consistentie Consistentie Equifinaliteit      -

(vervorg) Directe negatieve Hedonische rele- Affectieve beteke- Positieve en nega-

hedonische rele- vantie van ge- nis van toeschrij- tieve effecten

vantie van effec- drag ving,wish vermengd voor P, A en der-

ten van A's ge- met ought den

drag voor P (on-
prettige erva-
ring)

Schending van Afwijking van Ought Value infringement

interactienorm probabilistische en moreel oordeel

door A verwachtingen van injustice

Externe dwang No choice, exter- Command, request, No decisional

g autoriteit ne dwang legi- toeschrijving van control

00 tieme autoriteit verantwoordelijk-
heid niveau 4 5

ReZatie tussen Toeschrijving van - Toeschrijving van Toeschrijving

toeschrijving en kwade opzet ver- kwade opzet ver- kwade opzet (P-)

reactieve agres- hoogt reactieve hoogt reactieve verhoogt woede.

sie agressie agressie Woede bepaalt re-
actieve agressie

Figuur 4.8 Punteli van overeenkomst en verschil tussen on:.e theorie en die van Jones, Heider
en Nesdale & Rule.



De Ridder Jones Heider_ -NesdaZe & RuZe

Perspeetief op Slachtoffer in so- Individu versus Slachtoffer in Slachtoffer in
nafeve waarnemer ciale interactie maatschappij maatschappij maatschappij

Start attributle- Als P gevolgen va4 -                -                  Als P "aversieve"
proces A's gedrag ervaare stimuli ontvangt

als onprettig en
A's gedrag als
schending van in-
teractienorm opvat

MateriaaZ voor P vergelijkt P vergelijkt Gedrag A Gedrag A
toeschrijving effecten gedrag effecten gedrag

van A met effec- A met effecten
ten van gedrag da4 van alternatieve
A had behoren te gedragingen die
stellen A had kunnen

Ln
aJ stellen
-

ReZatie tussen a APC bepalen welke APC gescheiden   7                  7
priori eognities toeschrijvingen P van attributie-
(APC) en toe- in aanmerking proces. Attribu-
achrijving neemt tie is informa-

tiewinst t.o.v.
APC

Inferentieregels Niet-gemeenschap- Niet-gemeen-     -
pelijke effecten schappelijke

effecten

Personalisme ne- Personalisme - -Personalisme nega-
gatief (P-) negatief (P-) tief (P-), positief

(P+)
-Instrumentalisme
positief (A+ en
derden +)
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HOOFDSTUK 5 SOCIALE INTERACTIE: PERCEPTIE VAN NORMSCHENDING

EN REACTIEVE AGRESSIE

In dit hoofdstuk werken we de theorie uit die ten grondslag

ligt aan ons experimenteel onderzoek. We gaan uit van een in-
teractie tussen P en A. Persoon A stelt een gedrag, waarvan P

de gevolgen als onprettig ervaart. We leggen het verband tus-

sen P's perceptie van normschending door A en P's reactieve

agressie.

De structuur van dit hoofdstuk is als volgt. Paragraaf

5.1 vormt een inleiding op de elementen die een dyadische in-

teractie definieren: wederzijdse afhankelijkheid en interac-

tienormen. Deze elementen plaatsen we vervolgens in een attri-

butietheoretisch kader (paragraaf 5.2). Paragraaf 5.3 bevat

een bespreking van het verband tussen de perceptie van norm-
schending, sociale toeschrijving en reactieve agressie. In

paragraaf 5.4 laten we de strikte afgrenzing tussen de dya-

dische interactie en de overige sociale context enigszins los.

We geven een aantal suggesties voor het effect van normschen-

ding in een triade.

5.1 Dyadische interactie: wederzijdse afhanketijkheid en in-

teractienormen

Globaal kunnen we wederzijdse afhankelijkheid tussen P en A
omschrijven als een wederzijdse gedragsafhanke Z€jkheid. Het

gedrag dat P stelt, beinvloedt A's gedrag en omgekeerd.

zajonc (1966, pp. 51-53) stelt een meer gedifferentiberde
omschrijving van sociale interactie voor. Sociale interactie

bestaat volgens Zajonc uit drie vormen van interdependentie.

Op de eerste plaats is er tussen P en A een interdependentie

van "motivatie" of "arousal". Het gaat hierbij om een weder-

zijdse bevrediging van een bepaalde motivatie of behoefte.

Een voorbeeld van dit laatste is sexuele gemeenschap. De twee-

de vorm van interdependentie is van perceptuele of cognitieve

aard. Persoon P en A nemen van elkaar signalen of cues waar

en gedragen zich in functie van deze cues. Deze tweede vorm
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is te omschrijven als wederzijdse communicatie. De derde vorm

van interdependentie heeft te maken met de belonende en straf-

fende effecten die gedragingen van P en A voor de Ander heb-

ben. Coaperatie en competitie zijn binnen deze derde vorm

van interdependentie te classificeren. Er is sprake van een
.

wederzijdse opbrengst- of outcome"-afhankelijkheid.

Uitgaande van Zajonc's indeling is dyadische interactie

te omschrijven als: een weders€jdse afhank€Zijkheid tussen P

en A m.b.:. motivatie, perceptie en opbrengsten.

De driedeling die Zajonc maakt, is er niet op gericht

om binnen een sociale interactie bovenstaande vormen strikt

te scheiden. Zajonc stelt expliciet (p. 53), dat motivatie-,

perceptie- en opbrengstinterdependentie elementen zijn van

elke sociale interactie. De mate waarin elk element aanwezig

is, varieert per situatie. De driedeling is veeleer bedoeld

om de aandachtspunten van de verschillende theoriein over so-

ciale interactie te verhelderen. Chadwick-Jones (1976, p. 3)

hanteert dezelfde indeling als Zajonc in een overzicht van de

verschillende sociale exchange theoriefn.

Dyadische interactie heeft het karakter van een transactie:

er gelden of ontstaan normen. Vele auteurs (o.a. Homans, 1961;

Sherif & Sherif, 1962; Thibaut & Kelley, 1959; Zajonc, 1966)

onderschrijven dit normatieve aspect van een sociale inter-
actie.

Het is niet onze bedoeling hier een overzicht van de li-
teratuur over normen te geven (cf. Brandt & K6hler, 1972). We

willen slechts wijzen op twee probZemen, die relevant zijn

voor de introductie van het begrip (interactie)norm in een

theorie over agressie.

Op de eerste plaats is het begrip norm in de sociologie

en sociale psychologie mperduidig.
Rommetveit (1954) onderscheidt drie bet-kenissen, die

aan het begrip normen worden toegekend. Normen zijn: (1) *pn

gedeeld perceptueel of cognitief referentiekader ("shared
frame of refprence"); (2) uniformiteit van gedrag; en (3) pen
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sociale druk of rolverplichting (obligation, ought). Op

Rommetveit's indeling laten bovengenoemde auteurs zich als

volgt indelen. Sherif & Sherif (1962) vatten normen op als

een "shared frame of reference". Zajonc (1966) spreekt van
"uniformity". Homans (1961) en Thibaut & Kelley (1959) bena-

drukken "ought of obligation".

Het verplichtende karakter van sociale normen sluit aan

bij de bevindingen van Lautmann (1971). Deze auteur maakte

een uitgebreide analyse van de verschillende theoretische om-

schrijvingen van de begrippen normen en waarden. Lautmann

komt tot de volgende conclusie m.b.t. de definitie van normen.

"Norm ist, sanktioniert und algemein geltend,...ein Standard

des vorgeschriebene Verhaltens,...ein Regel, wie wir handeln
sollen"  (p.  108) . Een norm onderscheidt zich van een waard€,

doordat (1) een waarde niet zozeer betrekking heeft op gedrag,

maar vooral op andere objecten (als opinies, doelstellingen,

dingen) en (2) waarde geen "behoren" aangeeft, maar meer een

"wenselijkheid of nastrevenswaardigheid".
We willen als tweede probleem aangeven, dat normen be-

studeerd worden vanuit verschillende invalshoeken (cf. Thibaut

& Kelley, 1959, p. 126). Onderzocht kan worden hoe normen ont-

staan binnen bepaalde interactiesituaties (b.v. binnen een

huwelijksrelatie), weZke normen er golden en wat de gevOZq:K

van normen zijn op korte of lange termijn.
Voor agressie (gedefiniierd als "letsel toebrengend" ge-

drag) leveren deze invalshoeken de volgende vragen op.

- Hoe ontstaan normen voor agressie? Wat is hierbij de invloed

van wensen en capaciteiten van het individu? In hoeverre

speelt de (sociale) omgeving een rol? (cf. Ball-Rokeach,

1972).
- WeZke normen gelden er voor agressie? Onder welk, condities

is agressie geboden (b.v. op het voetbalveld). T.o.v. wi,

is agressie geboden of verboden (cf. Graham et.G.., 1951)7
- Wat zijn gevolver van normen, die agressie verbieden of op-

leggen? Op korte termijn: o.a. mate van conformism*, tole-

rantie voor overtreding, schuldgevoel bij overtreden (cf.
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Hindelang, 1973)? Op lange termijn: wat is de functie van

normen m.b.t. agressie? Voor individu, sociale groep, maat-

schappij (cf. Kahn, 1972).

Het spreekt voor zich, dat geen van bovenstaande invals-

hoeken geheel losstaat van de beide overige. Wil men b.v. de

gevolgen van normen onderzoeken, dan houdt dit in dat aange-

geven wordt de gevolgen van wtlke normen men bestudeert. Be-

langrijk is vooral dat de invalshoek van de theorie aangeeft,

welke vragen in het onderzoek centraal staan.

Samenvattend suggereert onze bespreking van de elementen

"wederzijdse afhankelijkheid" en "normen" de volgende aanbe-

veling voor een theorie van agressie in een sociale interac-

tie.

1. De theorie zal ervan uit moeten gaan, dat een sociale in-

teractie aspecten bevat van wederzijdse opbrengst-, moti-
vatie- en perceptie-afhankelijkheid.

2. Normen dienen opgevat te worden als regels hoe men zich

behoort te gedragen. Normen zijn algemeen geldend en gaan

gepaard met sancties.

3. De theorie moet aangeven vanuit welke invalshoek (hoe, wat,

gevolgen) normen bestudeerd worden.

De theorie en het empirisch onderzoek dat we in de rest

van dit proefschrift beschrijven, verhoudt zich tot boven-

staande drie punten als volgt:
1. Onze theorie van agressie legt de nadruk op interdependen-

tie van perceptuele of cognitieve aard. Wij vatten agres-

sie essentieel op als een vorm van communicatie. De ont-

vanger P kent aan het gedrag, dat de Ander stelt, een a-
gressieve betekenis toe. Onder bepaalde condities reageert

P hierop met een gedrag, waarvan P denkt, dat het voor A
1)

een agressieve betekenis heeft. Het is belangrijk hier-

bij op te merken, dat voor onze attributietheoretische be-

nadering van agressie, het irrelevant is of de dader A

1) In de klassieke theorie#n wordt de aandacht gericht OP OP-
brengsten. Agressief gedrag heeft positieve opbrengsten
voor de dader (instrumentele agressie) en negatieve op-
brengsten voor de ontvanger (agressip uit woede)
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(waarop P reageert) in feite met zijn gedrag een agressieve

bedoeling heeft. Evenmin is het relevant of A als ontvanger

van P's agressieve reactie, deze reactie in feite opvat als

agressie. Om communicatietermen te gebruiken: het is niet

belangrijk wat A zegt, maar welke betekenis P hecht aan

A's woorden. Dit betekent niet, dat de daden die A stelt

of de woorden die P hoort, geen effect hebben op P's per-

ceptie. Perceptuele interdependentie is daarom niet los te

zien van interdependentie van opbrengsten en motivatie (zie

par. 5.2.1).
2. Normen specificeren hoe P en A zich behoren te gedragen.

De normen die wij bestuderen, zijn niet algemeen geldend.

Ze gelden in P's perceptie in een concrete interactie tus-

sen P en A. Bovendien is consensus tussen P en A over wel-

ke normen hun interactie reguleren binnen ons theoretisch

perspectief niet vereist. Reactieve agressie is op te vat-

ten als een negatieve sanctie.
3. We geven theoretisch aan hoe normen ontstaan (zie par.

5.2.2). Theoretisch en empirisch legt deze studie de na-

druk op de gevoZgen van normschending door d: XKf:., op P's

waarneming en reactie. Het betreft gevolgen op korte ter-

mijn (zie par. 5.3 en 5.4).

5.2 AttributiemodeZ voor dyadisehe interaetie

In deze paragraaf bespreken we achtereenvolgens wederzijdse.

afhankelijkheid" en "interactienormen" vanuit een attributie-

theoretisch perspectief.

5.2.1 Wederzijdse afhankeZijkheid

Het attributiemodel van wederzijdse afhankelijkheid dat we
voorstellen, gaat uit van twee assumpties. Op de :rre:€ plaats

heeft P er weet van, dat er tussen hem en A een :ed,rzijdse

opbrengst-afhankelijkheid bestaat. Bovendien gaat P ervan uit,

dat ditzelfde voor A geldt. Op de tweede plaats gaa- w, prvan

uit, dat P noch A gelijktijdig interacteren met derden. We
beperken ons tot een dyadische interactie.
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Ons model van P's interactie met A vertoont overeenkomst

met het categorieensysteem dat Heider hanteert (zie p. 110).

We zullen daarom Heider's terminologie tussen haakjes vermel-

den.

+ Preferenties P

kenmerken *-*
-  gedrag P

situatie A

4                                                       -

mogelijke capaciteiten capaciteiten mogelijke*gedragingen P-*     P              A        gedragingen A

4                                                           +

kenmerken gedrag A-
*-

situatie P

Preferenties A.-

Figuur 5.1 Representatie van dyadische interactie tussen P
en A.

Het model (zie figuur 5.1) bevat voor elke persoon een

aantal persoonlijke en niet-persoonlijke of situationele ele-
menten. De persoonlijke factoren vallen uiteen in preferen-

ties en capaciteiten. De preferenties van P en A zijn op te

vatten als een voorkeursrangorde voor bepaalde gebeurtenissen,

lopend van volstrekt onwenselijk tot volkomen wenselijk (moti-

vatie, "wanting"). Onder capaciteiten verstaan we de cogni-

tieve en motorische vaardigheden, die P en A tot hun beschik-

king hebben om bepaalde doelen te realiseren ("abilities").
De kenmerken van de situatie is het geheel van sociale en fy-

sische factoren, die op de uitvoering van taken door P An A

mede van invlopd zijn (aanwezige andere personen, fysische
ruimte etc.). Heider noemt bij de kenmerken van de situatip

"task difficulty" en een aantal sociale factoren, o.a. "demand"

en "request'*.

Voor iedere persoon afzonderlijk is het gedrag, dat hij
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kan stellen (mogeZi ike gedragingen, "can") afhankelijk van

zijn capaciteiten en van de kenmerken van de situatie. Deze
mogelijke gedragingen bepalen tesamen met de preferenties of-

wel voorkeur voor bepaalde gebeurtenissen, welk gedrag elk

op een bepaald moment zal stellen. Dit gedrag brengt een ver-
andering teweeg in de kenmerken van de situatie. Heider spreekt

in dit geval van een "action". Op het vijfde niveau van ver-

antwoordelijkheid (justification) suggereert Heider, dat de

omgeving P's intenties kan beinvloeden. Ons model voorziet in

deze mogelijkheid door de relatie tussen "kenmerken situatie"

en "preferenties".
Tot zover vertoont ons model een strikte overeenkomst

met Heider's categorie#nsysteem. Het verschil bestaat eruit,

dat het gedrag van de personen P en A niet alleen een veran-

dering in de eigen situatie teweegbrengt, maar tevens invloed

heeft op de kenmerken van de situatie van de Ander.

Ter verduidelijking illustreren we ons model aan een con-
crete situatie, die we in ons empirisch onderzoek aan proef-

personen hebben voorgelegd (zie hoofdstuk 6, experiment 1).

In een voetbalwedstrijd komen Blauw-Wit en F.C. Hoorn tegen

elkaar uit.

Als de wedstrijd een tijdje aan de gang is, speelt zich het

volgende af.

Persoon P van Blauw-Wit krijgt de bal toegespeeld en rent
ermee naar voren. Als hij net over het midden van het veld

is, komt persoon A van F.C. Hoorn hem tegemoet. A steekt

zijn been uit en raakt met zijn voet de enkel van P. P valt,

staat op en speelt verder.

Bovenstaande situatie laat zich met behulp van de begrip-

pen uit figuur 5.1 als volgt beschrijven. De preferenties van

P bestaan eruit, dat hij de wedstrijd wil winnen, ,en doelpunt

wil scoren, de bal zo snel mogelijk af wil spelen, een gebroken

been wil vermijden enz. Laten we aannemen, dat de kenmerken

van de situatie zo zijn, dat P de wens laat varen om de bal zo
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snel mogelijk af te spelen (medespelers lopen op dat moment

niet vrij). P is er primair op gericht om een doelpunt te

scoren. De situatie speelt zich af ongeveer midden op het

speelveld. De afstand tot het doel is zo groot, dat de kans

op het scoren van een doelpunt klein is. Een aantal andere

kenmerken van de situatie (b.v. aanwezigheid van een keeper

in het doel van de tegenstander) perkt P's gedragsmogelijk-

heden verder in. P's fysieke capaciteiten sluiten een doel-

punt van grote afstand uit. P's preferenties tesamen met de

mogelijke gedragingen die hem resten, bepalen dat P met de

bal naar voren rent. Met dit gedrag verandert P minimaal een

van de kenmerken van zijn situatie: de afstand tussen P en

het doel van de tegenstander wordt kleiner.

Tot hier toe hebben we ons beperkt tot persoon P.

"Persoon A komt P tegemoet." Vanaf dit moment kan P zijn

aandacht niet beperken tot het doel van de tegenpartij. Tege-

lijkertijd immers beinvloedt A de kenmerken van P's situatie.

Persoon A maakt de afstand tussen hem en P kleiner en beperkt

hiermee b.v. P's afspeelmogelijkheden. De afstand tussen P en

A kunnen we ook opvatten als een kenmerk van A's situatie,

dat mede door P beinvloed wordt. Als we namelijk aannemen,

dat A ongeveer uit de richting van het doel van de tegen-

stander komt, en dat P in de richting van het doel blijft

rennen, verkleint P de afstand tussen hem en het doel (ken-

merken situatie P). Tevens verkleint P de afstand tussen hem

en A (kenmerken situatie A). Door dit laatste maakt P het A

mede mogelijk, dat het gedrag dat A stelt het effect heeft

waar het in onze beschrijving van de voetbalsituatie om gaat:

"A steekt zijn been uit en raakt met zijn voet de enkel van

P. P valt,...".

Ingebed in een twintigtal andere vragen moeten onze

proefpersonen de vraag beantwoorden: is A's gedrag te wilten

aan kwade opzet van A?

Onze analyse van de voetbalsituatie in termen van ons

theoretisch model maakt duidelijk, dat deze vraag moeilijk te

beantwoorden is. Op de eerste plaats is de gebpurtenis die A

teweegbrengt ("P valt...") namplijk afhankelijk (1) van A's
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gedrag (been uitsteken), (2) van P's gedrag (in de richting
van het doel en daarmee van A rennen) en (3) van de combina-
tie van het gedrag dat A en P beiden stellen (P en A naderen
elkaar zo dicht, dat A met het uitsteken van zijn been het
effect kan bereiken dat P valt). Op de tweede plaats moet de
proefpersoon (waarnemer) uitmaken in welke mate A's specifieke
preferentie (kwade opzet t.o.v. P) de oorzaak is van A's ge-
drag. De andere factoren, die in aanmerking komen zijn name-
lijk, A's capaciteiten en de kenmerken van A's fysische en
sociale omgeving. We wijzen erop, dat persoon P in zijn ogen
deel uitmaakt van de kenmerken van A's omgeving.

Het attributiemodel van sociale interactie dat we voorstellen,
sluit aan bij de theoriein over sociale interactie en over
sociale toeschrijving. De drie manieren waarop een bepaalde
gebeurtenis tot stand komt, omschrijven Kelley & Thibaut (1978,
p. 51) respectievelijk als (1) reflexive control, (2) fate control
en (3) behavioral control. Bij behavioral control wordt het ver-
band gelegd tussen kenmerken van b.v. p's situatie en het ge-
drag van A. Persoon A kan het voor P wenselijk maken om zijn
gedrag te veranderen. De overeenkomsten tussen de elementen
van ons model en Heider's categorieonsysteem hebben we aange-
geven.

De wederzijdse opbrengstafhankeZijkheid tussen P en A en
het feit dat P en A indirect de preferenties van de Ander kun-
nen beinvloeden, maakt dat attributie in een sociale inter-
actie aanzienlijk gecompliceerder is dan de theorie#n van
Heider en Jones voorstellen. Om met deze complicerende fac-

toren rekening te houden, zien wij twee benaderingen voor so-
ciale toeschrijving in een sociale interactie.

Als eerste benadering is een theoretisch perspectief te
kiezen, waarbij de waarnemer P een bepaalde gebeurtenis uit-
eenrafelt in effecten van P's gedrag, van A's gedrag en de
combinatie van beide. Nesdale & Rule doen hiertoe een poging.
Deze benadering leidt o.i. tot een onontwarbare kluwe van an-
tecedente condities voor de toeschrijving van een bepaald mo-
tief.
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Wij hebben gekozen voor een tweede benadering. Deze is

gebaseerd op het aspect van wederzijdse preferentie-afhanke-

lijkheid. Persoon P gaat ervan uit, dat zijn gedrag de ken-
merken van A's situatie kan veranderen op een manier, die te-

gemoetkomt of strijdig is met A's wensen. Tegelijkertijd neemt

P aan, dat voor A hetzelfde geldt. Er is in deze situatie,

van P uit gezien, een wederzijds respect nodig m.b.t. elkaars

wensen. Deze behoefte aan respect voor elkaars preferenties

is de basis voor het ontstaan van interactienormen.

We merken op, dat de tweede benadering niet losstaat van

de eerste. Wederzijdse opbrengstafhankelijkheid bepaalt name-

lijk de mate van wederzijdse preferentie-afhankelijkheid.
Door dit laatste als uitgangspunt te nemen, ontstaat de moge-

lijkheid om sociale interactie meer expliciet te koppelen aan
het tweede aspect van sociale interactie, n.1. normen, en aan

de antecedente condities, die de theoriean van Heider en Jones

specificeren voor de toeschrijving van intentie.

5.2.2 Interactienormen

Wat zijn interactienormen?
In hoofdstuk 1 hebben we een interactienorm omschreven

als een opvatting van P hoe hij zich en hoe de Ander zich in

een bepaalde interactie behoort te gedragen. Hier willen we

een meer algemene en meer exacte definitie van een interactie-

norm geven.

Onze algemene definitie van een interactienorm luidt:

een interactienorm is een opvatting van de waarnemer hoe ie-
mand zich in een bepaaZde interactie behoort te gefrajeK.

Bij deze definitie zijn de volgende punten van belang. Op de
eerste plaats is een interactienorm geen collectieve of ge-
deelde opvatting, maar een idiosyncratische. Consensus of

wederzijdse acceptatie van een bepaalde norm is geen vereiste.

op de tweede plaats hebben interactipnormen betrekking op ge-

drag, dat iemand behoort te stellen in een bepaalde interac-

tie. Op de derde plaats specificeert bovenstaande definitie

niet Wie waarnemer is en op wie de interactienorm betrekking
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heeft. Dit derde punt is voor onze theorie over agressie van

wezenlijk belang. In een dyadische interactie zijn er namelijk

twee waarnemers mogelijk, P en A, en de interactienorm kan op

zowel P als A van toepassing zijn. Op deze punten zullen we
de definitie van interactienormen een meer exacte inhoud ge-
ven.

We nemen als uitgangspunt de waarnemer P. Persoon P kan
een bepaalde interactienorm van toepassing achten op A. We

korten deze norm af als INpa (interactienorm die P op A van
toepassing acht). Verder kan P een bepaalde interactienorm
op zichzelf (P) van toepassing achten: INpp (interactienorm

die P op P van toepassing acht). Omdat een dyadische interac-
tie een wederzijdse afhankelijkheid inhoudt, komen hier nog
twee normen bij. Volgens P acht A ook een bepaalde norm op

hem (P) van toepassing (INap) en acht A ook een bepaalde norm
op zichzelf van toepassing (INaa). Vanuit P's gezichtspunt is

er dus sprake van vier normen in een interactie tussen P en

A: INpa, INpp, INap en INaa. In een concrete interactie kan

elk van deze normen verschillend zijn. Laten we als voorbeeld

een iets gewijzigde versie nemen van de voetbalwedstrijd (ver-
gelijk p. 193).

2)

In een voetbalwedstrijd komen Blauw-Wit en F.C. Hoorn tegen
elkaar uit.

Als de wedstrijd een tijdje aan de gang is, speelt zich het
volgende af.

Persoon B van Blauw-Wit rent zonder bal naar voren. Als hij

net over het midden van het veld is, komt persoon A van

F.C. Hoorn hem tegemoet. A steekt zijn been uit en raakt

met zijn voet de enkel van B. B valt, staat op en speelt
verder.

2) Om de lezer niet te vermoeien met verschillende voorb,-1-
den blijven wij consequen: de voetbalwedstrijd als illu-
stratie van de theorie hanteren. Verschil in interactie-
normen tussen r en A en agressie is m.n. relevant in
"liefdesrelaties" tussen twee mensen.
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Laten we aannemen, dat er vanuit P's gezichtspunt de volgende

interactienormen gelden.

INpa: persoon A mag mij (P) niet aanvallen als ik geen bal in

mijn bezit heb
INpp: ik (P) moet sportief voetballen

INap: persoon P moet professioneel voetbal spelen

INaa: persoon A moet mij (P) aanvallen ook al heb ik geen bal

in mijn bezit, omdat ik mogelijkerwijze de bal toege-

speeld kan krijgen.

Het gedrag, dat A in bovenstaand voorbeeld stelt voldoet

in P's ogen mogelijkerwijze aan INaa. INaa sluit goed aan bij
INap. INap is echter op bepaalde punten strijdig met INpp.
Voor onze theorie over P's reactieve agressie is het irrele-

vant dat A zich in deze situatie houdt aan INaa. Het is wezen-

lijk van belang, dat A's gedrag in strijd is met INpa. Persoon
P zal op een schending van INpa door A, onder bepaalde condi-

ties (zie par. 5.3), reageren met een schending van INap.

We merken op, dat een reactie van P heel goed kan inhou-

den, dat P zich houdt aan zijn eigen norm (INpp), terwijl P

tegelijkertijd weet, dat zijn reactie door A opgevat wordt

als een schending van de norm waaraan P zich behoort te hou-

den (schending van INap). Aldus kan, wat normrespect is voor

de ene persoon, normschending voor de Ander betekenen. Op de
tweede plaats is het mogelijk dat P (op.grond van INaa) ver-

waeht dat A zijn been zal uitsteken. Dit neemt echter niet

weg, dat A dit volgens P behoort te laten. Verwachtingen en

normen dienen dus onderscheiden te worden.

Voor onze theorie zijn INap en INpa het meest relevant.

Als een meer specifieke definitie van interactienormen stel-
len we dan ook voor: een interactienorm is €en opvatti,:g van

P (1) hoe A zich behoort te gedragen en (23 hoe P sick DcZ-

gens A behoort te gedragen.

We benadrukken, dat de vier bovenstaande normen vanuit

P's gezichtspunt gelden. P's perceptie van de normen, die A

op zichzelf (INaa) en die A op P (INap) van toepassing acht,
hoeven niet met de feiteZ€jke normen van A ov,reen te komen.
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Welke normen A in feite op P en zichzelf van toepassing acht,
3)

is voor dit proefschrift irrelevant.

Hoe ontstaan interactienormen?

De term "ontstaan" van interactienormen is enigszins

misleidend. Deze term suggereert namelijk, dat normen ontstaan

gedurende een interactie of het resultaat van een interactie

zijn (cf. Sherif & Sherif, 1962; Thibaut & Kelley, 1959). In-

teractienormen zijn ook de basis van een interactie (Zajonc,

1966, p. 98). Bij dit laatste standpunt sluiten we ons aan.
Het ontstaan van interactienormen is nauw verbonden met

de acceptatie van een bepaalde interactie door P en A. Persoon

P accepteert zijn afhankelijkheid van A op voorwaarde, dat A

zich zal houden aan de interactienorm die P op A van toepas-
sing acht (INpa). Persoon P gaat ervan uit, dat ditzelfde

voor A geldt: A accepteert de interactie ervan uitgaande, dat

P zich aan INap houdt.
De basis voor deze wederzijdse toeschrijving van inter-

actienormen is de wederzijdse preferentie-afhankelljkheid tus-
sen P en A. Deze creeert, zoals we hierboven stelden (par.

5.2.1) een behoefte aan wederzijds respect van elkaars prefe-

renties. Interactienormen komen aan deze behoefte tegemoet.

Meer exact gesteld: Persoon P gaat ervan uit, dat A in een.

interactie met hem (P), bij zijn (A's) beslissing om een be-
paald gedrag te stellen niet alleen zal handelen in functie

van zijn (A's) eigen preferenties, maar dat A tevens rekening

houdt met die van P (INpa). Omdat de preferentie-afhankelijk-

heid wederzijds is, zal P bij het gedrag dat hij (P) stelt

ook vinden, dat hij rekening moet houden met de preferenties

van A (INap).

Onze opvatting van het tot stand komen van normen luidt

als volgt. In een pre-interaetiefase formuleert of heeft P
hypothesen of verwach:ingen omtrent het meest waarschij-lijke

3)
I.v.m. de mogelijke verschillen in interactienormen vanuit
de gezichtspunten van P en A stellen we voor om bij Acht-
parentherapie de ontwarring van "het spel der 8 normen" tot
hoofddoelstelling te maken.
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gedrag van A in een bepaalde interactiesituatie tussen A en

hemzelf (P). Op het moment, dat P een interactie met A aan-

gaat, krijgen P's verwachtingen een normatief karakter. De

verwachtingen, die P over A's meest waarschijnlijke gedrag

heeft v66r de interactie, worden normen (behoren) op het mo-

ment dat de interactie begint (INpa). De normen die A op P

van toepassing acht (INap) komen op dezelfde wijze tot stand.

Welke interactienormen ontstaan er?

Welke normen in een bepaalde interactie ontstaan, is af-

hankelijk van de verwachtingen die P heeft voorafgaand aan de

interactie en welke verwachtingen A in P's ogen heeft. In prin-

cipe kunnen P en A hypothesen formuleren over alle elementen

waaruit hun interactiemodel is opgebouwd (zie figuur 5.1, p.

192).

Sherif & Sherif (1962, p. 141) stellen voor, dat mensen

slechts normen formuleren die betrekking hebben op gebeurte-

nissen die b€Zangrijk zijn. Volgens Heider (1958, pp. 226-227)

kunnen gedragingen slechts een normatief karakter krijgen als

ze tot de "moget€jke gedragingen" behoren. Thibaut & Kelley

stellen o.a. "a rule is imported in the dyad from other rela-

tionships " (1959, P. 141).

Met de suggestie van Sherif & Sherif is rekening te hou-

den. Normen ontstaan over effecten van gedrag van P en A, die

aan de preferenties van de Ander voldoen of hiermee strijdig
zijn. Heider's opmerking levert nauwelijks een inperking op.

Welke gedragingen voor P en A mogelijk zijn, hangt namelijk

af van vrijwel alle overige elementen van ons interactiemodel.
Het idee van Thibaut & Kelley is te koppelen aan de sociale

kenmerken van de situatie van P en A, m.n. de verwachtingen

van P omtrent de invloed van sociale normen op A 's gedrag.

Een combinatie van preferenties en sociale normen levert

de volgende tentatieve oplossing op de vraag: welke interac-

tienormen ontstaan er? We onderscheiden drie mogelijkheden.

(1) Sociale (pre-interactie)normen worden interactienormen.
(2) Interactienormen zijn een transformatie van sociale nor-

men.
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(3) Nieuwe interactienormen ontstaan op basis van de preferen-

ties van P en A.

In situaties waarbij de wederzijdse afhankelijkheid tus-

sen P en A "stereotyp" is, ontstaan geen nieuwe normen, maar

acht P bepaalde specifieke sociale normen van toepassing. So-

ciale pre-interactienormen worden operationeel. Onder "stereo-

typ" verstaan we, dat de wederzijdse afhankelijkheid zodanig

is dat P en A weten hoe ze zich in een aergelijke situatie be-

horen te gedragen. Deze situaties komen frequent voor en/of heb-
ben nauw omschreven sociale rollen en posities (b.v. wachten

op een bus bij de bushalte, in een sollicitatieprocedure be-

oordeeld worden op relevante kenmerken, de tegenstander niet

aanvallen als hij de bal niet in zijn bezit heeft tijdens een

voetbalwedstrijd).

Voor totaal nieuwe interactiesituaties hebben P en A geen

specifieke sociale normen geleerd. De interactienorm die hier

ontstaat, kan een transformatie zijn van een meer algemene

norm of een nieuwe interactienorm die ontstaat op basis van
de preferenties van P en A.

Het zou ons te ver voeren alle mogelijke combinaties van

"stereotyp vs. nieuwe situaties", "voor P en/of A", en "al

dan niet voldoend aan preferenties van P en/of A" hier uit te

werken. Onze globale suggestie voor het ontstaan van bepaalde

interactienormen volstaat als introductie op ons experimenteel

onderzoek. Bij de behandeling aldaar zullen we er inhoud aan

geven.

6.3 Schending van interactienorm, attributie en reaetieve

agressie in dyadische inter:3tie

Schending van een interactienorm door A (INpa) is een belang-
rijke determinant van P's attributieproces en van P's reac-

tieve agressie. In deze paragraaf beschrijven we eerst onze

algemene opvatting van de aard van het attributieproces (par.
5.3.1). Vervolgens leggen we het verband tussen normschending,

onprettige ervaring, toeschrijving van kwade opzet en reac-

tieve agressie (par. 5.3.2).
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5.3.1 Het attributieproces

In een dyadische interactie start P's attributieproces als

voldaan is aan twee voorwaarden: (1) P vat het gedrag van A

op als een schending van de interactienorm, die P op A van

toepassing acht (INpa), en (2) P ervaart de gevolgen van A's

gedrag als onprettig. Is A's gedrag in overeenstemming met

INpa, dan treedt er geen attributieproces in werking. Het ge-

drag van A volgt uit P's a priori cognities omtrent A's rede-

nen voor normrespect (respect voor P's preferenties en/of de

invloed van sociale pre-interactienormen).

Bovenstaande voorwaarden sluiten elkaar niet uit. Moge-

lijk impliceert namelijk een schending van INpa voor P op zich

reeds een onprettige ervaring. Dit zou betekenen, dat een
schending van INpa reeds voldoende voorwaarde is voor de start

van het attributieproces. Verder is de tweede voorwaarde een

speciaal geval van een meer algemene conditie: de effecten

van A's gedrag moeten voor P direct hedonisch relevant zijn.

Wij hebben de tweede voorwaarde geformuleerd in termen van

"onprettige ervaring", omdat onze studie de toeschrijving van

"agressie" betreft en niet die van "altruisme".
Vat P het gedrag van A op als een schending van INap,

dan stelt P een discrepantie vast tussen het gedrag dat A be-
hoort te stellen en het gedrag dat A stelde. Persoon P zal

proberen via een attributieproces een verklaring te vinden

voor deze discrepantie.
Het attributieproees is een proces van hypothesetoet-

4)

sing. Persoon P vergelijkt de effecten van het gedrag, waar-

mee hij geconfronteerd wordt met de effecten die opgetreden

zouden zijn als A zich aan INpa gehouden had. Persoon P toetst

of een bepaalde hypothese (b.v. A's gedrag is toe te schrij-

ven aan kwade opzet) de geconstateerde discrepantie in effec-
ten kan verklaren.

4)
Het attributieproces, dat wij hier beschrijven, komt in
grote lijnen overeen met de ideeen die Da Gloria (19758)
hierover ontwikkelde. van 1970 tot 1976 werkten wij inten-
sief samen.
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De mate van subjectieve validiteit van P's hypothese,

dat A's gedrag toe te schrijven is aan b.v. kwade opzet, is

afhankelijk van de a priori kans en de hoeveelheid bewijsma-
teriaal, die P voor deze hypothese voorhanden heeft in verge-

Zijking tot de a priori kansen en de hoeveelheid bewijsmate-

riaal m.b.t. plausibele aZternatieve hypothesen, die P in

aanmerking neemt (b.v. A's gedrag is te wijten aan A's capa-
citeiten, A's gedrag is te wijten aan externe druk). De a

priori kans van elke hypothese of verklarende factor is afhan-

kelijk van de ervaring, die P met A heeft opgedaan in het

vroegere verloop van de interactie en eventueel in andere in-

teracties. Schendt A de norm INpa in een interactie die P zo-

juist voor het eerst met hem is aangegaan, dan hangen de a

priori kansen af van P's ervaring met interactiepartners die

in zijn ogen een gelijkenis met A vertonen of gelijkaardig

gedrag gesteld hebben in gelijksoortige interactiesituaties.

Kortom, de a priori kansen voor een bepaalde hypothese zijn
afhankelijk van P's a priori cognities. Het bewijsmateriaaZ

ter ondersteuning van de hypothesen, die P in overweging neemt,

bestaat uit: A's gedrag, de effecten van A's gedrag en het

feit dat A de norm INpa schendt. In algemene zin zijn hier
Heider's principe van equifinaliteit en enkele inferentiere-

gels van Jones relevant (zie par. 5.3.2).

Voor een uitgebreide bespreking van het attributieproces

verwijzen we naar Da Gloria (1975a). Hier willen we drie as-

pecten van onze interpretatie van dit model benadrukken.

Op de eerste plaats beschouwen we sociale toeschrijving
niet als een proces waarbij P zoekt naar bepaalde verklaringen

voor A's gedrag. Persoon P toetst of de hypothesen die hij

formuleert houdbaar zijn. De a priori cognities van P spelen

een belangrijke rol in P's attributieproces. Ze bepalen (te-

samen met het bewijsmateriaal) de subjectieve validiteit van

P's hypothesen. Bovendien bepalen ze in belangrijke mate welke
oorzaak P toeschrijft aan A's gedrag. We nemen namelijk aan,

dat P achtereenvolgens hypothesen toetst, waarvan de a priori

waarschijnlijkheid, dat ze valide zijn, afneemt (cf. Da Gloria,

1975a).
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Onze tweede opmerking betreft de invloed van motivationeZe

en affectieve factoren op P's sociale toeschrijving. Wij menen

dat P in een dyadische interactie met A niet alleen zal zoe-

ken naar een voldoende valide oorzaak van A's gedrag. De toe-

geschreven oorzaak zal tevens voor P aanvaardbaar moeten zijn

(cf. Heider, pp. 169-173). Dit laatste houdt in, dat P de

voorkeur geeft aan oorzaken voor A's normschendend gedrag,

met onprettige gevolgen voor P, die bij A liggen: de kenmerken

van A's situatie (uitgezonderd P), A's capaciteiten en A's

preferenties. Verder menen we, dat een extreem hoog niveau

van fysiologische activatie kan veroorzaken, dat P genoegen

neemt met een toegeschreven oorzaak voor A's gedrag, waarvan

de subjectieve validiteit onder normale omstandigheden laag

zou zijn (zie hoofdstuk 3, pp. 76-78).
Het attributieproces stopt als P een acceptabele en vol-

doende valide verklaring gevonden heeft voor A's gedrag. Hoe

hoog deze validiteit zal zijn, is mede afhankelijk van de

tijd die P beschikbaar heeft i.v.m. een "vereiste" reactie

op A.
Ten derde benadrukken we, dat een schending van INpa

door A in bovenstaand attributieproces op twee manieren een

rol speelt. Op de eerste plaats bepaalt deze schending (mede)

de start van P's attributieproces. Op de tweede plaats vormt

zij een onderdeel van P's bewijsmateriaal.

5.3.2 Proposities over waarneming en reactie
Da Gloria (1975b, 1977) vond empirische bevestiging voor het

effect van P's a priori cognities op P's toeschrijving van

A's gedrag aan A's intentie. In het model dat we hieronder

presenteren, concentreren we ons op de hoeveelheid bewijsma-

teriaal (zie figuur 5.2).

Ons model gaat uit van de volgende assumpties m.b.t. de

interactiesituatie tussen P en A en het soort bewijsmateriaal

waarover P voor zijn toeschrijvingsproces beschikt:

1. P neemt aan, dat A een even grote vrijheid bezit als hij-

zelf (P) om de interactie aan te gaan of af te wijzen.
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2. In de interactiesituatie is er geen machtsverschil tussen

P en A. Anders geformuleerd: P is qua opbrengsten even af-

hankelijk van A als A dat van P is.

3. In de interactie die P en A met elkaar aangegaan zijn,

stelt A een gedrag waarvan P de gevolgen als onprettig er-
vaart.

4. De waarnemer P heeft uit directe observatie geen informatie

over verbale en niet-verbale aspecten van A's gedrag.

aantal niet-g
emeen-       

    schappelijke effecten |kwade     reactieve
GA en GINpa - intentie

1 opzetr agressie
/                           P t.o.v. A

schending INpa- A
- perceptie

/   agressieonprettige ervaring P /

Figuur 5.2 Theoretisch model (zie tekst)

In figuur 5.2 zijn de volgende antecedente cond€:ies op-

genomen:

- het aantal niet-gemeenschappelijke effecten tussen het ge-

drag, dat A stelt (GA) en het gedrag, dat A, volgens P, had
behoren te stellen (G    ).

INpa
- P vat GA op als een schending van de interactienorm waaraan
A zich had behoren te houden (INpa).

- GA bewerkstelligt een onprettige ervaring bij P. Deze er-
varing definibren we als een negatief affectieve gewaar-

wording, die gepaard gaat met verhoogde activatie (zie hoofd-
stuk 3, p. 97)·

Bovenstaande condities beinvloeden P's waarneming van agressie
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en P's toeschrijving van intentie en kwade opzet. P's toeschrij-

ving, dat A's gedrag te wijten is aan kwade opzet, bepaalt P's
5)

reactieve agressie t.o.v. A.

De relaties tussen antecedente condities, waarneming en

reactie zijn als volgt te formuleren.

Propositie  1 De waarnemer P.  zat A 's gedrag  (GA)  aZs agres-
sief benoemen, als P dit gedrag opuat aZs een

schending van INpa en de gevoZgen ervan aLs on-

prettig ervaart.

Propositie 1 omschrijft de twee voldoende voorwaarden voor de

perceptie van een bepaald gedrag als agressief. De twee ele-

menten "onprettige ervaring P" en "P's opvatting van een
schending van INpa door A" vormen de elementen van onze theo-

retische definitie van agressie (zie hoofdstuk 1, p. 22 en

hoofdstuk 2, pp. 34-35). We zullen propositie 1 empirisch

toetsen (hoofdstuk 6). We willen namelijk nagaan in welke

mate de benoeming van agressie door de nafeve waarnemer over-

eenkomt met onze theoretische definitie van agressie.

Er is reden om aan te nemen, dat onze theoretische defi-

nitie verschilt van de common sense noties over agressie. Op

de eerste plaats kan P's toeschrijving van A's gedrag aan
(kwade) intentie P's perceptie van A's gedrag als agressief

doen toenemen. Dit verband is niet strijdig met onze theorie.

We stellen alleen dat, ingeval P de gevolgen van A's gedrag

als onprettig ervaart, de toeschrijving van kwade opzet geen

noodzakelijke voorwaarde is voor P's perceptie van agressie.

Op de tweede plaats hebben we een aantal variabelen, dat de

benoeming van A's gedrag als agressief beinvloedt in ons mo-

del aangegeven met X. Deze variabelen maken geen deel uit van

ons theoretisch model, maar kunnen de aspecten die we onder-

zoeken wel beinvloeden. We noemen hier: fysiek "letsel" wordt

als meer "agressief" gelabeld dan verbaal "gekwetst worden"

(Shantz & Voydanoff, 1973), de sociale rol van de waarnemer

5) De factoren X, Y en Z worden in samenhang met de proposi-
ties besproken.
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en de Ander (b.v. politie versus burger, Gabor & Low, 1973),

algemene waarde-oordelen van de waarnemer (Newman, 1975). In

ons empirisch onderzoek zullen we met deze variabelen reke-

ning houden.

We benadrukken, dat propositie 1 handelt over de percep-

tie van A's agressief gedrag en niet over de perceptie van A

als agressief persoon. In dit laatste geval is er namelijk

sprake van de toeschrijving van een min of meer stabiel per-
soonskenmerk.

Voor de toeschrijving van intentie maken we gebruik van
de inferentieregels "niet-gemeenschappelijke effecten" en "so-

ciale wenselijkheid" van Jones & Davis (1965). Beide regels

hebben we, zoals eerder aangegeven, herzien (zie par. 5.3.1).
Het principe waarvan Jones & Davis uitgaan handhaven we.

Propositie 2  P zaZ A's gedrag (GA) toeschrijven aan A's in-

tentie aZs hid GA opvat aZe een achending van
INpa en aLs het aantaZ niet-gemeenschappe Ziike

effecten tussen GA en G Zaag is.INpa
Propositie 2 is geen logische noodzakelijkheid. Mogelijker-

wijze schrijft P het gedrag van A toe aan A's capaciteiten

of aan het feit, dat de fysische kenmerken van de situatie

zich zo gewijzigd hebben, dat INpa niet meer van toepassing

is. We gaan er echter van uit, dat A in P's ogen G kan
INpa

stellen en dat de kenmerken van de situatie zich, sinds de

aanvang van de interactie, niet gewijzigd hebben.

In een interactiesituatie, waarbij P geen informatie

heeft over de aspecten van A's gedrag is de subjectieve vali-
diteit van P's hypothese, dat A's gedrag toe te schrijven is

aan A's intentie afhankelijk van de factoren genoemd in pro-

positie 2: P vat GA op als een schending van INpa en het aan-

tal niet-gemeenschappelijke effecten tussen GA en G is
INpa

laag. Zou P wel informatie hebben over aspecten van A's ge-

drag, dan beinvloeden de volgende factoren (Y) mede P's toe-

schrijving van intentie. De verbale en niet-verbale cues van
A (Nesdale & Rule, 1977) en A's inspanning (Heider). Verder

hebben we Heider's principe van equifinaliteit niet opgenomen.
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We merken op, dat propositie 2 niet specificeert aan welke

intentie P het gedrag van A toeschrijft. Afhankelijk van de

inhoud van de niet-gemeenschappelijke effecten zijn verschil-

lende intenties mogelijk. Zouden de niet-gemeenschappelijke
effecten inhouden dat A's gedrag in vergelijking tot G

INpa
A zelf meer voordeel oplevert, dan is P's toeschrijving van

A+ waarschijnlijk (cf. Nesdale & Rule, 1977). Wij beperken ons
tot de toeschrijving van P- ofwel kwade opzet (zie hoofdstuk

4, par. 4.4.3). Daarom formuleren we de volgende propositie.

Propositie 3  P zaZ A's gedrag toeschridven aan kwade opset
van A aLs de niet-gemeenschappeZ€ike effecten

van GA en GINpa eruit bestaan. dat P een onpret-
tige ervaring wordt toegebracht.

Propositie 3 is essentieel voor ons empirisch onderzoek naar

de toeschrijving van kwade opzet en P's reactieve agressie.
In termen van ons model is P's toeschrijving van kwade opzet

afhankelijk (a) van de factoren die de toeschrijving van in-
tentie bepalen (propositie 2), en van (b) P's onprettige er-

varing. Hierbij bepaalt (a) de mate van subjectieve validiteit,
dat A's gedrag te wijten is aan opzet, terwijl (b) er de "ne-

gatieve" richting aangeeft. We nemen geen afzonderlijk direct
verband aan tussen "P's onprettige ervaring" en de toeschrij-

ving van kwade opzet (cf. Nesdale & Rule, 1976). Van een effect

van P's onprettige ervaring op het aantal niet-gemeenschappe-

lijke effecten (Jones & Davis, 1965) zal slechts sprake zijn,

als P extreem hoog geactiveerd is. In statistische termen ver-

wachten we geen hoofdeffect van "onprettige ervaring" op de
toeschrijving van kwade opzet, maar een interactie-effect tus-

sen intentie en onprettige ervaring.

In een interactiesituatie waarbij P meerdere malen het

slachtoffer is van A's normschendend gedrag zal dit een effect

hebben op P's toeschrijving van intentie en kwade opzet. Als

aanvulling op propositie 2 en 3 formuleren we:

Propositie 4 De subjectieve vaZiditeit van P's hypothese, dat
A's gedrag toe te achridven is aan A's (kwade)

intentie neemt toe naarmate A meermaZen achtereen

eenzetfde normsehendend gedrag t.a.v. P steZt.
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Propositie 4 is vergelijkbaar met het consistentieprincipe van
Jones & McGillis (1976).

We veronderstellen, dat er een direct verband bestaat tus-

sen P's toeschrijving van kwade opzet aan A en P's reactieve

agressie. Dit verband formuleren we in propositie 5.
Propositie 5 Ats P het gedrag van A toeschrijft aan kwade op-

set, zaZ P reageren met een gedrag dat in P's

ogen een schending is van de norm, die A op hem
(P) van toepaasing acht (INap) en dat voZgens

P een onprettige ervaring bij A teweegbrengt.
In ons model hebben we de directe versterking of verhoging van

P's reactieve agressie onder invloed van verhoogde activatie
(Z) niet opgenomen. De directe invloed van verhoogde activatie

op (agressief) gedrag is alleszins aannemelijk (zie hoofdstuk

3). We besteden hier in ons empirisch onderzoek geen aandacht
aan.

Het experimentele onderzoek dat we in de hoofdstukken 6, 7 en

8 bespreken, vormt in eerste instantie een toetsing van de pro-

posities 1, 3 en 5. Over de achterliggende assumpties en de
plaats van onze theorie in vergelijking tot andere theorie#n

willen we de volgende opmerkingen maken.
Onze eerste opmerking betreft de assumpties van gelijke

vrijheid en macht die we hierboven maakten (zie pp. 204-205).

Het is ons niet duidelijk hoe noodzakelijk deze bijkomen-

de assumpties voor onze theorie zijn. Betoogd zou namelijk

kunnen worden, dat een persoon die een uitwisseling van op-

brengsten accepteert, deze interdependentie kan afbreken op

het moment, dat deze hem geen bevrediging (meer) geeft, of een

interdependentie met een andere partner zal zoeken die meer

bevredigend is (cf. comparison level for alternatives, Thibaut
& Kelley, 1959). Zou P's waarneming van vrijheid uitsluitend

op deze redenering gebaseerd zijn, dan is assumptie 1 niet

langer nodig. Volgens deze zelfde redenering kan dan ook assump-
tie 2 wegvallen. Binnen een bepaalde interactie kan b.v. P wel-

iswaar in mindere mate A's opbrengsten bepalen, maar betrekt
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P zijn overige alternatieve interacties in zijn overwegingen,
6)

dan heeft P altijd gelijke macht als A.

Voorlopig handhaven we beide assumpties. Ze geven namelijk
aan tot welke interactiesituaties ons experimenteel onderzoek

zich beperkt (zie hoofdstuk 7 en 8). Bovendien is een situatie

van gelijke macht bij uitstek de conditie voor het ontstaan

van interactienormen (Murdoch & Rosen, 1970).

Onze twee opmerking betreft de plaats van onze theorie

over agressie in vergelijking met andere theorie#n. Plaatsen
we ons theorie binnen figuur 3.2 (p. 93), dan gaat onze theo-

over het verband tussen de st€muZus, P's cognitieve represen-

tatie van de situatie en reactieve agressie van P t. o.v. A.

Binnen P's cognitieve representatie leggen we een relatie tus-

sen a priori cognities (APC) en attributiegedrag A: APC bein-

vloeden P's attributie van A's gedrag. Verder beinvloedt P's

toeschrijving direct P's reactieve agressie.

P's reactieve agressie definiaren we vanuit het gezichts-

punt van P als dader. Dit houdt in dat P een gedrag stelt,

waarvan P verwacht, dat A dit opvat als een schending van de

interactienorm INap en dat A de gevolgen van zijn (P's) gedrag

als onprettig zal ervaren (propositie 5). Hierbij is van be-

lang (1) dat een bepaald effect voor P onprettig kan zijn, ter-

wijl ditzelfde effect in P's ogen voor A (niet on)prettig is

en (2) dat INpa niet dezelfde interactienorm hoeft te zijn als
INap (zie par. 5.2.2.).

Agressief gedrag van P kan gepaard gaan met woede. Nood-

zakelijk is dit niet. Waarom zou P nog agressief reageren als

hij niet woedend is? Deze vraag kunnen we het best beantwoor-
den met Heider: "the harmful act represents a belief, the re-

turn action attempts to refute" (1958, p. 267).

Wij zijn ons ervan bewust, dat bovenstaande proposities

beperkter zijn dan de theorie waaruit zij voortkomen. Deze be-

perking volgt op de eerste plaats uit onze assumptie van een

6)
Voor een recente bespreking van de toeschrijving van vrij-
heid en macht verwijzen we respectievelijk naar Harvey
(1976) en naar Kaplowitz (1978).
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motivationele vertekening. Als P het slachtoffer is van een

onprettige ervaring, die A hem toebrengt, zal P eerst hypo-
thesen toetsen die op A betrekking hebben, vervolgens hypothe-

sen die met de relatie tussen P en A te maken hebben en ten

slotte hypothesen die op P zelf betrekking hebben (zie par.

5.3.1). Op de tweede plaats zijn de proposities toegespitst op

het empirisch onderzoek, dat we later in dit proefschrift zul-

len bespreken (hoofdstukken 6, 7 en 8). Onze doelstelling is
een onderzoek naar de invloed van bepaalde antecedente condi-
ties op P's toeschrijving van kwade opzet, waarbij dit laatste

op zijn beurt P's reactieve agressie beinvloedt. Op de derde

beperken onze proposities zich tot waarneming en reactie in

een dyadische interactie. Enkele aspecten van normschending in

een triade bespreken we in de volgende paragraaf.

5.4 Van dyade naar triade

In veel gevallen die zich in concreto voordoen, is de dyadische

interactie tussen P en A niet in die mate afgegrensd van inter-

acties met anderen zoals we voor onze theorie hebben aangenomen.

Ook in deze paragraaf blijft onze aandacht hoofdzakelijk ge-

richt op persoon P, die slachtoffer is van A's agressie. Echte
triadische interacties zijn vooralsnog te complex. Bovendien

menen we dat P, wanneer hij een interactie aangaat met anderen,

in veel gevallen zijn aandacht niet richt op anderen maar pri-
mair op #On Ander. Om deze redenen blijft een theoretische be-

spreking van triadische interactie hier achterwege. We beperken

ons tot een aantal overwegingen en suggesties m.b.t. de volgende

situaties.
1. P en A interacteren en er is een derde "neutrale" persoon

die deze interactie waarneemt (par. 5.4.1).

2. P interacteert met A, maar is zich ervan bewust, dat.A's
gedrag tot stand komt op verzoek of bevel van een autoriteit

(par. 5.4.2).

3. Persoon A interacteert gelijktijdig met P en nog een andere

persoon (par. 5.4.3).
Dp betrokkenheid van de derde persoon neemt van situatie 1 naar

3 als volgt toe: (1) "neutrale" observator, (2) autoriteit, die
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A's gedrag beinvloedt en (3) een persoon, die evenals P afhan-

kelijk en/of mede-slachtoffer is van A's gedrag.

5.4.1 Dader, alachtoffer, neutraZe waarnemer

Verschillen dader, slachtoffer en een "neutrale" buitenstaan-

der m.b.t. de benoeming van agressie en de toeschrijving van

kwade opzet?

Intuitief is het antwoord op bovenstaande vraag snel ge-

geven: Het slachtoffer (P) zal A's gedrag eerder als agressie

waarnemen en toeschrijven aan kwade opzet dan een "neutrale"

buitenstaander (0). De buitenstaander op zijn beurt zal A's ge-

drag eerder agressief vinden en toeschrijven aan kwade opzet

dan de dader. (Dus: P>0>A). Bekijken we de bestaande litera-

tuur over actor/observer verschillen en houden we rekening7)

met een aantal complicerende factoren van de triade A, P, 0,

dan blijkt, dat de exacte redenen voor deze intuitieve hypo-
these moeilijker te geven zijn.

In de literatuur worden een drietal redenen gegeven om

verschillen in attributies tussen A, 0 en P te verklaren:

(a) verschillen in informatie (Jones & Nisbett, 1972); (b) ver-
schillen in motivatie (Heider, 1944) en (c) verschillen in de

aard van de attributie (Buss, 1978).

Jones & Nisbett (1972) stellen "there is a pervasive ten-

dency for actors to attribute their actions to situational re-

quirements, whereas observers tend to attribute the same actionE

to stable personal dispositionsn (p. 80). Als redenen voor deze

neiging voeren deze auteurs aan, dat A en 0 verschillen m.b.t.

de informatie waarover ze beschikken en/of m.b.t. de informatie

die ze in aanmerking nemen. De actor (A) heeft meer informatie

dan 0 over de interactiesituatie, zijn vroegere daden, eigen
emotionele toestanden etc. Bovendien nemen A en 0 verschillen-

de informatie in aanmerking. De dader richt zijn aandacht op

7)
In onze bespreking is A actor en is A's gedrag doelwit van
de observatoren P (betrokken waarnemer) en 0 (neutrale waar-
nemer). We verwijzen naar Buss (1978) voor enkele kritische
opmerkingen over het, vaak contra-intuitieve, gebruik van de
termen "actor" en "observer" in de literatuur.
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situationele factoren, die zijn doelbereik eventueel kunnen be-

vorderen of belemmeren. De situatie is figuur, zijn (A's) ge-

drag achtergrond. Voor 0 is het tegenovergestelde het geval:
A's gedrag is figuur en situationele factoren vormen de achter-

grond. Verschillen in aandachtsprocessen tussen A en 0 als de-
terminant van attributies zijn experimenteel overtuigend ge-

demonstreerd door Storms (1973). Theoretisch zijn deze proces-

sen verder uitgewerkt door Duval & Hensley (1976).

We benadrukken, dat Jones & Nisbett zich concentreren op
het verschil tussen de dader en de "neutrale" buitenstaander.

Jones & Nisbett merken op, dat waarnemers in een sociale inter-

actie (P) nog sterker dan een buitenstaander tot interne attri-

buties geneigd zijn. Zij geven hiervoor een aantal redenen,

maar werken dit aspect niet uit voor de waarnemer P, die het
slachtoffer is van A's gedrag.

Heider (1944) veronderstelt een motivationeeZ verschil

tussen dader A en het slachtoffer P. Voor de dader (A) geldt
"that only good acts and not bad acts are attributed to the
person" (p. 369). Het slachtoffer legt de oorzaak bij de dader:

"If an act is seen as directed against us, we shall ascribe to

the person whom we see as the origin of this act a hostile

intention (...)" (p. 361).

We merken op, dat Heider's opvatting en die van Jones &
Nisbett een aantal punten gemeenschappelijk hebben. Het ver-

schil tussen beide posities bestaat er o.a. in (1) dat Heider

naast de perceptuele verschillen tussen dader en observator
(die Jones & Nisbett verder uitgewerkt hebben) ook motivatio-

nele verschillen tussen dader en waarnemer bespreekt en (21

dat Heider expliciet het slachtoffer P als waarnemer beschouwt.

Buss (1978) stelt, dat dader en waarnemer verschillen in

de aard van de attributies. De dader geeft een verklaring veor
zijn eigen gedrag in termen van redenen. De waarnemer van A's

daad kan zowel redenen als oorzaken als verklaring geven. We

zien hier af van een besprpking van dit theoretisch belangrijke

onderscheid. Het is in dit verband belangrijk, dat de dader en

de waarnemer respectievelijk zijn eigen gedrag en het gedrag
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van de ander zullen proberen te rechtvaardigen (of veroordelen)

"in light of society's norms and rules for 'proper' social be-

havior" (Buss, 1978, p. 1318).

Somenvattend zijn op grond van bovenstaande literatuur de

volgende voorspellingen te doen:

(a) toeschrijving A's gedrag aan A's (kwade) opzet.

- Jones & Nisbett: A<0, eventueel A<0<P

- Heider : A<P

(b) waarneming van normschending
- Buss : A<0.

De attributieliteratuur lijkt dus aan onze intuitieve hypothese

(A<0<P) steun te verlenen.

Binnen ons theoretisch kader is een meer eenvoudige ver-

klaring van dader-slachtoffer verschillen mogelijk. Onze rede-

nering luidt als volgt.

Wij nemen aan, dat de waarnemer zowel een plausibele als

een acceptabele verklaring voor A's gedrag en de onprettige

ervaring van het slachtoffer wil hebben. Verder hangen volgens

onze theorie perceptie van normschending en de toeschrijving

van (kwade) opzet samen (propositie 1 en 3). Om te voorkomen

dat de dader zelf tot "de conclusie komt", dat zijn eigen ge-

drag aan kwade opzet toegeschreven moet worden, lijkt ons de

volgende strategie voor de hand te liggen. De dader ontkent

eenvoudigweg, dat zijn gedrag in strijd is met de interactie-

normen. Zou A willen en kunnen voorkomen, dat P zijn (A's) ge-

drag opvat als agressie en toeschrijft aan kwade opzet, dan zal

A t.o.v. P in eerste instantie een normschending ontkennen. Is

ontkenning niet mogelijk, dan zal A zijn excuses aanbieden en

erop wijzen, dat zijn gedrag "toevallig" was 6f te wijten aan

zijn (A's) capaciteiten. Het slachtoffer (P), dat de neiging

heeft wensen en normen door elkaar heen te halen (Heider, 1958),

zal eerder geneigd zijn A's gedrag op te vatten als een norm-

schending en hiormee samenhangend A's gedrag opvatten als agres-

sie en toeschrijven aan kwade opzet.

Deze redenering leidt tot de volgende propositie:

Propositie 6   Ee. yedrag van A,  dat in A 's ogen een onprettige
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ervaring teweegbrengt bid het sZachtoffer P, zaZ

de dader (A) minder opuatten ala een sehending
van INpa, minder agressief vinden en minder toe-

sehridven aan zijn  (A 's) kwade opzet dan het
slachtoffer P.

In propositie 6 is de (neutrale) buitenstaander (0) niet opge-

nomen. Het is ons namelijk niet duidelijk wat we moeten voor-

spellen. Volgens de theorie van Jones & Nisbett (1972) ligt
het voor de hand, dat de attributie van 0 ongeveer overeen zal

komen met die van P. Om drie redenen is dit niet noodzakelijk.

op de eerste plaats kan de waarnemer met de dader en het slacht-

offer verschillen van mening over de interactienormen die gelden

en over de hevigheid van P's "onprettige ervaring". Op de twee-

de plaats hebben we het woord "neutraal" bij waarnemer conse-

quent tussen aanhalingstekens geplaatst. Het is namelijk on-

waarschijnlijk, dat een buitenstaander een neutrate waarnemer

is. Identificeert 0 zich met P of met A, dan zal zijn percep-

tie en toeschrijving meer overeenkomen met het standpunt van

p of met dat van A (cf. Hastorf & Cantril, 1954). Op de derde

plaats kan de waarnemer (0) vanuit zijn geloof in een "recht-

vaardige wereld" (cf. Lerner & Simmons, 1966) de schuld voor

P's onprettige ervaring bij P zelf leggen.

5.4.2 Legitiem versus iZZegitiem verzoek of beveZ

Persoon P interacteert met A, maar P is zich ervan bewust, dat

het gedrag van A mede tot stand komt onder externe sociale druk.

Heider (1958) verwacht in deze situatie, dat P de Ander minder

persoonlijk verantwoordelijk zal achten (niveau 5, justifica-

tion). Jones (1979, p. 108) stelt expliciet, dat de druk waar-

aan proefpersonen in experimenten naar de attributiefout bloot-

staan, legitiem is.
Combineren we bovenstaande aspecten van de theorieen van

Heider en Jones met propositie 3, dan verwachten we het volgen-

de. Persoon P zal een gedrag van A (dat in P's ogen een schen-

ding van INpa is en een onprettige gebeurtenis bij P bewerk-

stelligt) minder agressief vinden en toeschrijven aan A's kwade

opzet, als A's gedrag tot stand komen onder legitieme druk dan
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wanneer deze druk afwezig is.

Brehm & Cohen (1962) suggereren, dat, indien de externe

sociale druk €LZegit€em is, de proefpersoon zich vrij zal voe-

len om een bepaald gedrag te stellen of na te laten. Combine-

ren we deze suggestie met propositie 3, dan komen we tot een

tegenovergestelde predictie als hierboven.

Brehm & Cohen (1962, pp. 205-209) manipuleerden de per-

ceptie van legitimiteit van de proefpersonen op de volgende

wijze. De proefleider (een professor) houdt zich niet aan een

afspraak over de duur van het experiment. Bovendien stelt de

professor, indien de proefpersoon zijn verdere medewerking zou

weigeren, sancties in het vooruitzicht m.b.t. zaken waar hij

zich niet mee behoort te bemoeien (het studentenleven van de

proefpersonen). Binnen ons theoretisch kader betekent deze ma-

nipulatie van legitimiteit dat de professor INpa van de proef-

personen schendt.

De situaties, waarvan Heider en Jones en Brehm & Cohen

uitgaan, zijn eenvoudiger dan onze theoretische vraagstelling.

Bij Brehm & Cohen is er sprake van een proefpersoon P, die een

illegitiem verzoek krijgt van een autoriteit (T). De theorie#n
van Heider en Jones handelen over een persoon P (de nafeve

waarnemer), die een oordeel velt over de invloed van T waaraan

A blootstaat. Bij Brehm & Cohen is er sprake van een interac-

tie tussen P en T. Bij Heider en Jones interacteren T en A met
elkaar, maar de waarnemer niet met A.

In de situatie, waar wij mee te maken hebben, interacteert

P met A, terwijl deze laatste een relatie (eventueel een inter-

actie) met een derde autoriteit T heeft. Wij zullen dus moeten

vastleggen onder welke condities een verzoek waaraan A voldoet
legitiem of illegitiem is in P's ogen. Het is namelijk voor

ons irrelevant, dat A het verzoek legitiem vindt en er om die

reden aan voldoet. Het gaat erom of het slachtoffer P een ver-

zoek waaraan A voldoet legitiem of illegitiem vindt (vergelijk
onze discussie over interactienormen).

We stellen de volgende overwegingen voor i.v.m. deze si-
tuatie. Ons uitgangspunt is P's interactie met A.
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We veronderstellen, dat P een externe sociale druk Zegi-

tiem zal vinden, als de bron of sociale omgeving waarvan deze

druk uitgaat, zowel tot de kenmerken van P's situatie als tot

die van A behoort. Eenvoudiger gesteld, P gaat ervan uit, dat
de autoriteit of derde persoon zowel op P's gedrag als op A's

gedrag een legitieme invloed kan uitoefenen. Een voorbeeld van

een legitieme autoriteit is een proefleider, die een experi-

ment superviseert, waarbij P en A interacteren. De druk van

een derde persoon is, in P's ogen, iZZegitiem als deze slechts

op een van hen beiden invloed uitoefent (in ons voorbeeld van

de voetbalwedstrijd uit par. 5.2.1 en 5.2.2, de trainer van

F.C. Hoorn, die A de opdracht geeft om P "uit te schakelen").

Persoon P gaat er bij zijn (acceptatie van) interactie

met A vanuit, dat deze zich zal houden aan de normen, die, vol-

gens P, de concrete interactie tussen hem en A reguleren (INpa).
Indien A voldoet aan een verzoek van een derde met wie alleen

A een relatie heeft, dan zal P de inwilliging van dit verzoek
door A binnen zijn interactie met A als illegitiem ervaren.

Mogelijkerwijze vindt P het heel begrijpelijk, dat A voldoet

aan het verzoek van een derde en gaat P ervan uit, dat dit ver-
zoek voor A legitiem is. A voldoet in P's ogen namelijk aan

een norm van een derde persoon (INaa=INta=norm, die derde per-

soon aan A oplegt). Vanuit P gezien, is het verzoek toch ille-

gitiem, omdat A zich behoort te houden aan INpa en niet aan
INta. Is A's gedrag in overeenstemming met INta maar strijdig

met INpa, dan leidt P hieruit af, dat A zijn relatie of even-

tuele interactie met T belangrijker vindt dan zijn actuele
interactie met P.

Op grond van bovenstaande overwegingen komen we tot de

volgende proposities:

Propositie 7.1 P za Z A 's gedrag minder agressief vinden en

minder toeschridven aan A 's kwade OFzet aZB A
onder druk van een Legitieme satoriteft gedrag

st€Zt, dat P opvat aLs een schending pan INpa
en dat bij P een onprettige ervaring teweeg-

brengt, dan bij afwezigheid van feze druk.
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Propositie 7.2  P zat A's gedrag meer agress€ef vinden en meer

toeechridven aan A 's kwade opzet als A onder
druk van een iZZegitieme autoriteit gedrag

steZt, dat P opvat aZs een sehending van INpa

en dat bij P een onprettige ervaring teweeg-

brengt, dan bid afwezigheid van deze druk.

5.4.3 Persona Zisme

De inferentieregel personalisme van Jones & Davis (1965) zul-

len we empirisch toetsen. Omdat we ons m.b.t. P's bewijsmate-
riaal beperken tot effecten van A's gedrag en normschending

vallen een aantal verbale en niet-verbale aspecten voor P weg

om tot personalisme van A te besluiten (cf. Nesdale & Rule,

1977). We zullen kiezen voor een triade, waarbij P het slacht-

offer is van A's agressie terwijl er bovendien nog een andere

persoon (D) aanwezig is, die al dan niet mede-slachtoffer van

A's agressie is. In P's ogen gelden er in de interactie, die

hij (P) met A heeft dezelfde interactienormen (INpa) als in de

interactie tussen D en A (INda=INpa).
Schendt A in deze situatie t.o.v. hen be€den (P en D) INpa,

dan verwachten we, dat P het gedrag van A eerder zal toeschrij-

ven aan A's persoonlijke disposities (A "is" een agressief per-

soon, "A heeft een kwade opzet t.o.v. iedereen"). Schendt A

t.o.v. hem (P) INpa, maar gedraagt A zich t.o.v. D volgens INda

(=INpa), dan zal P het gedrag van A toeschrijven aan persona-

lisme. P heeft dan de indruk, dat A's gedrag toe te schrijven

is aan A's specifieke kwade opzet of negatieve houding t.o.v.

hem (P) : "A wil mij (P) pakken".
7)

Het effect van personalisme op P's toeschrijving van kwade

opzet is neergelegd in de volgende propositie.
Propositie 8  P zaZ A's agressieve gedrag in sterkere mate toe-

sehridven aan A 's kwade opzet, aLs P de ir.druk

7)
Ter vereenvoudiging laten we in deze formuleringen weg, dat
A's schending van INpa bij P een onprettige ervaring teweeg-
brengt.
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heeft, dat A's agressief gedrag selectief oP

hem (P) gericht is (personaZisme).

We verwijzen naar figuur 4.8 (pp. 184-185) voor een vergelij-
king tussen onze attributietheorie over reactieve agressie en

de attributietheoriein van Heider en Jones. Na lezing van dit
hoofdstuk moeten de verschillen tussen onze theorie en het

attributionele perspectief van Nesdale & Rule (1977) duidelijk

geworden zijn Cook in figuur 4.8 opgenomen). Voor theoriein

over de perceptie van agressie en over reactieve agressie,

gebaseerd op de notie van billijkheid (equity), verwijzen we

respectievelijk naar Tedeschi et.aL.  (1974) en naar Walster
et.aZ. (1973).
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II OVERZICHT EMPIRISCH ONDERZOEK

De hoofdstukken 6, 7 en 8 bevatten een aantal experimenten,

die uit onze theorie zijn voortgekomen.
De hoofddoelstelling van deze experimenten vormt de toet-

sing van het effect, dat A's schending van een interactienorm,
die P op A van toepassing acht (=INpa, zie p. 197) heeft op

(1) de toeschrijving van kwade opzet en op (2) P's reactieve

agressie.

Met deze doelstelling komt de nadruk van ons empirisch

onderzoek te liggen op een gedeelte van propositie 3 en op

propositie 5 (zie hoofdstuk 5). Het aantaZ niet-gemeenschappe-

lijke effecten tussen GA en GINpa (zie propositie 3) wordt in
ons onderzoek niet systematisch gevari#erd. In de situaties

die we creiren, nemen we aan, dat dit aantal laag is. We zor-

gen ervoor, dat een schending van INpa door A voor A zelf bin-

nen de interactie met P geen onmiddellijk voordeel oplevert.
Een toeschrijving van instrumentalisme (Nesdale & Rule, 1977)

wordt hierdoor uitgesloten. Ons onderzoek beperkt zich hiermee
tot de elementen "INpa" en "onprettige ervaring P" van propo-

sitie 3.

We hanteren empirisch de volgende strategie (zie figuur

II.1).

antecedente
condities toeschrijving reactie

schending
van INpa toeschrijving reactieve

   van
kwade agressie

onprettige opzet dan A P t.o.v. A
ervaring P

2

Figuur II.1 Strategic empirisch onderzoek
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Bet onderzoek bestaat uit twee delen. In hoofdstuk 6, Benoeming

en toesehridving van agressie, toetsen we in twee experimenten

het effect van de antecedente condities "normschending" en "on-

prettige ervaring P" op P's toeschrijving van kwade opzet aan A
(1). We veronderstellen, dat de toeschrijving van kwade opzet P's

reactieve agressie t.o.v. A doet toenemen (stippellijn in figuur
II.1). We gaan na (experiment 6.2) in hoeverre P's toeschrijvind

van kwade opzet opgevat moet worden als resultante van eigen re--

actieve agressie (rechtvaardiging achteraf door P). Deze laatstf
interpretatie willen we uitsluiten. In hoofdstuk 7 en 8 rapportJrei

we in totaal 4 experimenten waarin het verband gelegd wordt tusf

sen dezelfde antecedente condities als bij (1) en P's reactieve
agressie (2). De experimenten in hoofdstuk 7, Normsehending en

reactieve agressie, toetsen de hypothese, dat schending van INpa

door A leidt tot een schending van INap door P. In hoofdstuk 8,,
Effect van seze en personaZisme op reactieve agressie, proberen

we twee vragen te beantwoorden, die n.a.v. de experimenten uit
hoofdstuk 7 gerezen zijn. Deze vragen luiden: (a) reageren vrou-

wen onder bepaalde condities agressiever op A's normschendind  )

dan mannen (experiment 8.1) en (b) is P's reactie door de onder-
zoeker te interpreteren als een gedrag, dat in P's ogen door A

zal worden opgevat als een schending van INap Of is P's reactie

eenvoudig een imitatie van A's gedrag (experiment 8.2)?
M.b.t. P's reactieve agressie willen we het volgende aan-

tonen. De onderzoeker dient P's reactieve agressie te interpre-

teren als een reactie op gedrag dat P toeschrijft aan kwade op-I
zet. P's reactieve agressie mag niet verklaarbaar zijn met ob-
jectieve theoriein als de Frustratie-Agressie hypothese (Dollard

et.aL., 1939), met Bandura's imitatietheorie (Bandura, 1969), of

met de notie van instrumentele agressie (Buss, 1961).

We merken op, dat we bij onze bespreking van de experimen-

ten veronderstellen, dat onze theorie uit hoofdstuk 5 bekend is.

Resultaten die niet direct relevant zijn voor onze theorie, la-

ten we weg. M.n. doelen we hier op gegevens over P's beoordeling
van A na afloop van P's reactief gedrag t.o.v. A (experimenten

uit hoofdstuk 7 en 8). van deze experimenten zijn meer uitge-

breide rapporten en publicaties beschikbaar.
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HOOFDSTUK 6 BENOEMING EN TOESCHRIJVING VAN AGRESSIE

In dit hoofdstuk rapporteren we twee experimenten. Deze expe-

rimenten hebben gemeenschappelijk, dat ze handelen over de
condities waaronder de waarnemer A's gedrag benoemt als agres-

sie en A's gedrag toeBehrijft aan kwade opzet (propositie 3 en

5). Bovendien hanteren we in deze experimenten een ongeveer

gelijke methode van onderzoek.

Het verschil tussen experiment 1 en 2 bestaat voorname-
lijk uit twee punten. In experiment 1, StandpuntsversehiZZen

en de waarneming van agressie, vormt de toetsing van proposi-
tie 6, de nevendoelstelling. De bijkomende doelstellingen van

experiment 2, Handeien onder opdracht en de waarneming van

agressie, vormen de opname van condities waarbij A's gedrag

tot stand komt onder opdracht van een (legitieme of illegitieme)

autoriteit. We willen hiermee nagaan of propositie 7 empirische
steun krijgt. De categorie proefpersonen waarmee we het onder-

zoek uitvoeren, is het tweede verschilpunt. In experiment 1

zijn de proefpersonen studenten. In experiment 2 fungeren niet-

studenten, met een gemiddeld opleidingsniveau lager dan H.B.0.,

als naieve waarnemer.

6.1 Experiment 1: StandpuntsverachiZZen en de waarneming van

agressie
In dit experiment onderzoeken we de benoeming van agressie en

de toeschrijving van kwade opzet vanuit de verschillende stand-

punten van drie waarnemers: de dader A, het slachtoffer P en
een "neutrale" buitenstaander 0.

6.1.1 Hypothesen

We toetsen de volgende hypothesen.

Hypothese 1. De waarnemer (A, P of 0) zal A's gedrag als meer

Gfress€ef benoemen, als hij A's gedrag opvat als een schen-
ding van de interactienorm en tpvens de gevolgen van A's daad

voor het slachtoffer hem meer onprettig toeschijnen.
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Hypothese 2. De waarnemer (A, P of 0) zal A's gedrag meer toe-

schrijven aan A's kwade opzet, als hij A's gedrag opvat als

een schending van de interactienorm en tevens de gevolgen

van A's daad voor het slachtoffer hem meer onprettig toe-

schijnen.
Hypothese 3. De dader (A) zal zijn eigen gedrag minder onge-

past vinden, het minder als agressie benoemen en het minder

toeschrijven aan kwade opzet dan het aZaehtoffer P dit doet

(zie propositie 6).
In dit experiment doen hypothese 1 en 2 voorspellingen,

die in dezelfde richting gaan. Beide hypothesen voorspellen
eenzelfde interactie-effect tussen "normschending" en "mate

van onprettigheid voor P". De reden hiervoor is, dat we het

aantal niet-gemeenschappelijke effecten, dat theoretisch mede
de toeschrijving van kwade opzet bepaalt, niet vari#ren (zie

overzicht empirisch onderzoek). Bovendien hcuden we andere

factoren, die de toeschrijving van kwade opzet kunnen bepalen

(als handelen onder opdracht etc.) constant.

6.1.2 Design

Het experiment bevat 4 factoren: sexe, standpunt, interactie-

norm en onprettige ervaring P. De eerste factor sexe heeft

uiteraard de niveaus: man/vrouw. De factor standpunt bestaat

uit 3 niveaus: dader (A) , slachtoffer (P) en "neutrale" buiten-

staander (0). De twee overige factoren hebben elk 2 niveaus:

normschending/normrespect en onprettige ervaring hoog/laag.

Bovenstaande factoren zijn gemanipuleerd volgens een

2x3x2x2 factoriee1 design. De factoren "sexe" en "standpunt"
zijn "between subjects" factoren. "Interactienorm" en "onpret-

tige ervaring P" zijn "within subjects" factoren. Dit laatste

houdt in, dat elke waarnemer wordt geconfronteerd met vier
.verschillende versies (in termen van "interactienorm" en on-

prettige ervaring P") van vier situaties (zip methode). De

volgorde, waarin deze situaties zijn voorgelegd, is random.
We hebben voor een gedeeltelijk within subjects dpsign

gekozen om het aantal benodigde proefpersonen niet te hoog te
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laten worden.

De afhankelijke variabelen zijn: (a) perceptie van A's

gedrag als normschending, (b) perceptie van P's onprettige

ervaring, (c) perceptie van effecten van A's gedrag voor A

zelf, (d) benoeming van A's gedrag als agressief en (e) toe-

schrijving van kwade opzet aan A.

6.1.3 Proefpersonen

Als proefpersonen fungeerden 48 mannelijke en 24 vrouwelijke

psychologiestudenten (gemiddelde leeftijd ongeveer 20 jaar).

Deelname aan het onderzoek vormde een onderwijsverplichting

binnen de cursus Inleiding in de sociale psychologie. Het

onderzoek werd uitgevoerd bij aanvang van deze cursus om even-
tuele theoretische voorkennis van sociale psychologie en in

1)
het bijzonder van agressie uit te sluiten.

Binnen elk standpuntsniveau werden 16 mannelijke en 8

vrouwelijke studenten at random toegewezen.

6.1.4 Methode

Als methode van onderzoek hebben we gekozen voor een "inle-

vingsexperiment". We vragen de proefpersonen om zich in te

leven in het standpunt van een dader, een slachtoffer of een

neutrale buitenstaander. Vanuit een van deze standpunten moet
hij of zij een interactiesituatie tussen dader en slachtoffer

beoordelen.

Onze theorie stelt aan de situatie een aantal eisen:

(a) in de interactie tussen A en P moeten bepaalde interactie-

normen op A's gedrag van toepassing zijn;

(b) de gevolgen van A's gedrag moeten door P in een bepaalde

mate ervaren worden als onprettig;

(c) A's normschendend gedrag mag tegelijkertijd niet meer on-
middellijke positieve effecten voor A zelf opleveren dan

A's normrespect.

1)
De resultaten van 16 personen, niet behorend tot onze proef-
groep van 72, blijven onvermeld. Deze personen waren niet
naief m.b.t. het vak sociale psychologie.
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We moeten rekening houden met een aantal factoren die, volgens
de literatuur (zie pp. 206-207), een effect kunnen hebben op de

waarneming van agressie en de toeschrijving van kwade opzet.

We willen ons verder niet beperken tot #On interactiesituatie,

omdat daarmee de generaliseerbaarheid van ons experiment be-

perkt zou zijn.

Man€puZatie van schending van de interactienorm en onprettige

ervaring P in 4 situaties
Bovenstaande voorwaarden en overwegingen hebben geleid tot 4

situaties, die schriftelijk aan de proefpersonen worden voor-

gelegd. Binnen elke situatie worden de factoren "interactie-

norm" en "onprettige ervaring P" gemanipuleerd (zie design).

Hieronder geven we de 4 situaties volledig weer in de

versie normrespeet/onprettige ervaring P Zaag (deze niveaus

zijn cursief gedrukt).

Situatie 1: soZZicitatie
82  solliciteert naar de baan van computerprogrammeur bij

een groot bedrijf. In een kort onderhoud met personeelschef
A laat B merken dat hij WBZ enige beiangeteZZing heeft voor

deze baan.

Enige tijd later ontvangt B een brief van personeelschef A,

waarin staat:

"Hierbij deel ik u mede, dat ik u afwijs voor de baan van

computerprogrammeur op basis van de resuZtaten van een kit-

gebreide selectieprocedure.
"

Situatie 2: coZZecte

A en B zijn nu al een paar jaar getrouwd. A werkt en B zorgt

voor het huishouden. B heeft geZd genoeg om aZZes te kopen

wat ze WIZ.

Op een zekere dag komt er iemand met een collectebus aan

de deur. A pakt 50 gulden uit of. n portemonnrc en stopt

deze in de collectebus.

2) Persoon B is dezelfde als diegene die we in dit proefschrift
P genoemd hebben, het slachtoffer.
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Situatie 3: voetbaZweistrijd

In een voetbalwedstrijd komen Blauw-Wit en F.C. Hoorn tegen

elkaar uit.

Als de wedstrijd een tijdje aan de gang is, speelt zich het

volgende af.
Persoon B van Blauw-Wit hrijgt de baZ toegespeeld en rent
ermee naar voren. Als hij net over het midden van het veld

is, komt persoon A van F.C. Hoorn hem tegemoet. A steekt

zijn been uit en raakt met zijn voet de enkel van B. B valt,

staat op en speglt verder.

Situatie 4: stift

A en B hebben afgesproken het volgende spel te spelen.

Een van beiden heeft een stift, die hij in een kleine ope-

ning moet steken. De ander heeft een paneeltje met 3 knoppen

genummerd 1, 2 en 3.

Het spel zit zo in elkaar: De een moet proberen om de stift
in de opening te steken, zodra een lampje gaat branden en

de ander moet proberen hem daarbij te storen met de knoppen

van zijn paneeltje. Door een van de drie knoppen in te druk-

ken ontvangt de ander namelijk een elektrische schok.
Het doel van het spel is zoveel mogelijk punten te scoren.

Degene die de stift heeft scoort een punt als hij met de

stift binnen 3/10-de seconde de bodem van het gat raakt. De-

gene die het schokkenpaneeltje heeft scoort een punt als
hij de taak van de ander zodanig verstoort, dat deze er niet

in slaagt met zijn stift binnen de aangegeven tijd de bodem

van het gat te raken. Er is een tijdklok en ieder heeft een
teller die automatisch de punten aangeeft.

Voordat A en B met het spel beginnen, wil ieder eerst nog

een paak keer oefenen met de stift en het schokkenpaneeltje.
Ze doen dat en merken dat de schokken voeth==p z€in, maar

Kiet picnLic<. Verder is het duidelijk dat de schokgever
met schok 1 ongeveer 50% kans heeft om een punt te scoren,

terwijl zijn kans op slagen met schok 2 en 3 altijd 100% is.

Het is onmogelijk om een punt met de stift te scoren als de
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ander schok 2 of 3 geeft. Schok 3 is sterker dan schok 2.
A en B besluiten om 20 beurten te spelen en om na 10 beurten

van rol te wisselen. Er wordt getost en A krijgt de eerste

10 beurten het schokkenpaneeltje. B krijgt te stift.

A geeft B tien keer schok 2 en wint 10 punten.

Schending van inter- Onprettige ervaringSituatie actienorm P hoog

1. Sollici- Afgewezen worden op ba- Afwijzing voor baan vindt
tatie sis van uw u€terZijk P erg, omdat hij zijn

zinnen heZemaaZ op deze
baan gezet heeft

2. Collecte Geld bestemd voor het P heeft 50 gulden hard
huishouden (de huis- nodig, want ze zit erg
houdpot) besteden voor krap in het geZd
andere doeleinden

3. Voetbal- Een tegenstander, die p valt, btijft Ziggen

wedstrijd geen bal in zijn bezit en wordt per brancard
heeft aanvallen (rent van het veZd gedragen
zonder baZ naar voren)

4. Stift Een schokintensiteit P en A merken, dat de
geven die voor de ander elektrische schokken
pijnlijker is (sehok 3) duidetijk voeZbaar zijn
dan de intensiteit die en pijnZijk
voor eigen doelbereik
instrumenteel is

Figuur 6.1.1 Niveaus "schending van interactienorm" en "on-
prettige ervaring P hoog" voor de 4 situaties
in experiment 6.1.

Voor de 4 situaties zijn de niveaus normechending/onprettige

ervaring P hoog in figuur 6.1.1 weergegeven. De woorden, die

per niveau cursief staan, moeten in de tekst van elke situatie

gesubstitueerd worden om de conditie "normschending" en "on-

prettige ervaring P hoog" te verkrijgen.
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Tnteractienormen

In de 4 bovenstaande situaties maken we gebruik van twee soor-

ten situaties. In hoofdstuk 5 (p. 201) hebben we deze aange-

duid met stereotiep (situatie 1, 2 en 3) versus onbekend of

nieuw (situatie 4).
In de sollicitatiesituatie is er sprake van een norm die

stelt, dat iemand die solliciteert voor een bepaalde baan be-

oordeeld dient te worden op, voor de baan, relevante kenmer-

ken (cf. Jansen, 1979). Het is aannemelijk, dat bij een uitge-

breide selectieprocedure aan deze norm voldaan wordt. Wanneer

een sollicitant wordt afgewezen op basis van zijn uiterlijk

is deze afwijzing in strijd met genoemde norm. Het is namelijk

moeilijk voorstelbaar, dat iemands uiterlijk een relevant ken-

merk voor de baan van computerprogrammeur is.

In een huishoudpot wordt huishoudgeld bewaard. Dit is

(volgens Koenen & Endepols, 1960, p. 438) "geld ten behoeve

van de huishouding". Onze beschrijving van de collectesituatie

maakt duidelijk, dat persoon B voor het huishouden zorgt, en

van daaruit de huishoudpot behoort te beheren. Indien nu A

geld uit deze pot haalt, is zijn handeling in strijd met de

norm die op zijn interactie met B van toepassing is.

Wij nemen aan, dat een voetballer in een voetbalwedstrijd

een tegenstander, die geen bal bezit, niet mag aanvallen. Als
zodanig ligt deze norm niet vast in de "Handleiding voor

scheidsrechters van de KNVB" (1970). Wel wordt in deze hand-

leiding i.v.m. spelregel 12 gesteld, dat de scheidsrechter

moet beoordelen of een voetballer "de bedoeling heeft de bal

te spelen of zijn tegenstander ten val te brengen" (p. 161).
Indien persoon A het slachtoffer aanvalt wanneer deze geen bal-

bezit heeft, handelt A in strijd met de interactienorm die wij

van toepassing veronderstellen.
De interactienormen in de situaties "sollicitatie", "col-

lecte" en "voetbal" vatten we op als normen, die van toepas-

sing worden op het moment, dat P een interactie met A aangaat.

Het zijn specifieke verwachtingen van de waarnemer over A's

waarschijnlijke gedrag, die een verplichtend karakter krijgen
wanneer de interactie start.
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Regels over sollicitatieprocedures zijn irrelevant zolang

men niet solliciteert.

Er is geen norm, die mannen verbiedt geld uit de huis-
houdpot te nemen. Of een dergelijke norm op de interactie tus-

sen een bepaalde man (A) en vrouw (P) van toepassing is, hangt

af van de afspraken die P en A maken over de verdeling van de

huishoudelijke verplichtingen en de daarmee samenhangende fi-

nanciile verantwoordelijkheden. Een afspraak hieromtrent wordt

in onze beschrijving van de situatie v66rondersteld.

De interactienorm, dat de tegenstander niet aangevallen

mag worden wanneer hij geen balbezit heeft, is slechts van

toepassing zolang de wedstrijd gaande is. Bij spelonderbreking

en nd de wedstrijd is deze norm niet relevant.

Kortom, we willen benadrukken, dat de normen die wij in

de eerste drie situaties hanteren interactienormen zijn die

P op A van toepassing zal achten (INpa). Ze zijn op te vatten

als sociale normen, die in een bepaalde stereotiepe interactie-
situatie operationeel worden. De interactienorm in de collec-

tesituatie is eventueel ook op te vatten als een transforma-

tie van het gebod "gij zult geen geld nemen, dat anderen toe-

behoort".

Situatie 4 (stift) is geen stereotiepe of bekende inter-

actiesituatie voor de waarnemers. We voegen deze situatie toe

in dit experiment, omdat we van een soortgelijke situatie ge-

bruik zullen maken in ons experimenteel onderzoek naar P's

reactieve agressie (zie hoofdstuk 7 en 8).
We zullen eerst de essentiele kenmerken van deze situatie

bekijken (zie figuur 6.1.2, p. 231).

In onze beschrijving van de stiftsituatie heeft A ge-

durende de eerste 10 beurten het schokkenpaneel; persoon P

heeft de stift. Persoon A heeft in deze beurten "fate control

over P". Beperken we ons tot de kansen op succes Chet scoren

van pen punt), dan heeft A de volledige controle over zijn
pigen opbrengsten en over die van P. Kiest A schok 1 dan heeft

hijzelf 50% kans op succes en P eveneens. Zowel bil A's keuze
van schok 2 als 3 scoort A zelf altijd pen punt en P nooit.

Het enige verschil tussen deze twee schokken is de mate waar-



231

gedrag A effecten A effecten P

kansen op kansen opsterkesucces succes schok-schoknummer onprettigeschokgever ontvanger
(A)                              Pervaring P

schok 1 50 % sterkte 1 50 %

schok 2 100 % sterkte 2 0 %

schok 3 100 % sterkte 3 0 %

Figuur 6.1.2 Effecten voor A en P van de mogelijke gedra-
gingen, die A in stiftsituatie heeft.

in het effect voor P onprettig is. In onze beschrijving staat:

"schok 3 is sterker dan schok 2". Is A er uitsluitend op ge-

richt punten te scoren, dan is schok 2 voldoende.

De interactienorm, die in deze situatie P aan A zal toe-

schrijven (INpa), valt op twee manieren te beschrijven. Op de
eerste plaats kunnen we de interactienorm opvatten als een
transformatie van een algemene sociale of morele norm; men

behoort geen gedrag te stellen, dat een medemens een onprettige

ervaring of pijn bezorgt. Als zodanig is deze norm op de con-
crete interactie tussen P en A niet van toepassing. Welk ge-
drag A (en in de 2e helft van de interactie P) ook stelt, de

gevolgen zijn fysiek altijd onprettig voor P, ook bij schok 1.

Een mogelijke transformatie van deze norm zou zijn: doe de

ander niet meer pijn dan nodig (vergelijk hiermee een situatie
van een tandarts die in een kies moet boren: moet hij wel of

niet verdoven?). Deze redenering leidt tot de interactienorm:

schok 2.

Op de tweede plaats is het ontstaan van de interactie-
3)

norm (INpa) te beschrijven als een attributieproces. De re-

denpring van P luidt in dit geval als volgt: "voor A maakt

3)
We nemen aan, dat overleg tussen A en P niet mogelijk is.
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het geen verschil om schok 2 of 3 te kiezen. Voor mij (P) is
schok 3 onprettiger dan schok 2. Ga ik (P) er vanuit, dat A

zijn kansen op succes wil maximaliseren, dan moet A schok 2
kiezen. A behoort in ieder geval schok 3 na te laten. Zou A

iemand zijn, die rekening houdt met de gelijke belangen van

ons beiden (in de laatste 10 beurten mag ik (P) namelijk het

schokkenpaneel bedienen), dan zou A het beste schok 1 kunnen
kiezen. Omdat ik niet kan verwachten, dat A weet dat hij mij

(P) kan vertrouwen, acht ik (P) schok 1 niet als norm op hem

van toepassing." We zien dus, dat ook via een attributiepro-

ces over wederzijdse preferenties schok 2 tot interactienorm
wordt.

Geeft A in de stiftsituatie schok 2 dan beschouwen wij

dit als normrespect. Schok 3 is een normschending.

Onprettige ervaring P

De manipulaties van P's onprettige ervaring in de niveaus

"hoog" en "laag" lijken ons, a priori, aannemelijk.

De modaliteit van de onprettige ervaring verschilt per

situatie. In figuur 6.1.3 geven we een eenvoudig overzicht

van de onprettige effecten voor P. Het is hierbij minder rele-

vant of onze categorisering volledig juist is of uitputtend.

modaliteit van P's onprettige ervaring

fysiek psychisch monetair

1. sollici-                                         7X
tatie

2. collecte                                       x

3. voetbal- X
wedstrijd

4. stift           x                              x

Figuur 6.1.1 overzicht modalitpit van P's onprettige erva
ring per situatie.
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Evenmin willen wij de eventuele samenhang tussen de verschil-

lende modaliteiten vaststellen. We preciseren onze manipula-
tie, omdat de perceptie van agressie mogelijkerwijze verschilt

per modaliteit. Een van de factoren waarmee we rekening moeten

houden is, dat "fysiek letsel" als meer agressief benoemd zou

kunnen worden dan "psychische of monetaire onprettigheid" (cf.

Shantz & Voydanoff, 1973). Dit punt brengt ons tot twee opmer-
kingen die we over onze situaties willen maken. Ten eerste

hebben we onze beschrijving van de situaties zo sober en neu-

traal mogelijk gehouden. Bijvoegelijke naamwoorden die situ-

aties kleur zouden kunnen geven (als de "grote" A komt de

"kleine, maar snelle" P tegemoet) hebben we vermeden (cf.
Adams & Ulehla, 1969). Ten tweede heeft A's schending vah de

interactienorm in geen van onze situaties evidente en onmid-

dellijke positieve effecten voor A, die A niet zou kunnen ver-

krijgen met normrespect.

Elke proefpersoon krijgt de vier situaties te beoordelen in

een van de 4 condities van "interactienorm" en "onprettige

ervaring P". De volgorde van deze condities is random.
Na elke situatie bevindt zich een lijst met 22 bipolaire

schalen (b.v. sociaal voelend - niet sociaal voelend). Tussen

de beide polen bevindt zich een 15-punts schaal. De vragen

hebben betrekking op A's gedrag, de gevolgen voor het slacht-

offer, de gevolgen voor de dader, en de oorzaken waaraan A's

gedrag zou kunnen worden toegeschreven. De volgorde van de

vragen ligt vast (zie bijlage 2.1).

Ingebed in genoemde lijst van vragen bevinden zich de

metingen van onze afhankelijke variabelen: (a) A's gedrag

t.o.v. P is "niet gepast - gepast", (b) gevolgen voor P zijn

"onprettig - prettig", (c) gevolgen voor A zelf zijn "nadelig

- voordelig", (d) A's gedrag t.o.v. P is "agressief - niet

agressief" en (e) ik denk dat het gedrag van A "met kwade op-
zet gebeurde - niet met kwade opzet gebeurde".
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Procedure

Het onderzoek werd in 4 sessies op twee achtereenvolgende da-

gen uitgevoerd.

Bij binnenkomst in het cursuslokaal werd de studenten
verteld, dat er een schriftelijk onderzoek zou plaatsvinden

naar de beoordeling van intermenselijk gedrag. Vanaf dat mo-

ment mocht er niet meer gepraat worden. De rest van de instruc-

tie werd schriftelijk meegedeeld.

In dit onderzoek willen we nagaan hoe mensen een aantal so-

ciale gedragingen beoordelen.
Je krijgt een paar gebeurtenissen voorgelegd. In iedere si-

tuatie is er sprake van iemand die een bepaald gedrag stelt

(A) en een ander t.o.v. wie dat gedrag gesteld wordt (B).

Vervolgens werd gevraagd een bepaald standpunt in te nemen:

dader, slachtoffer of "neutrale" buitenstaander. Deze instruc-
ties luidden respectievelijk:

Verplaats jezelf in de positie van degene, die dat gedrag

stelt (persoon A).

Verplaats jezelf in de positie van degene t.o.v. wie dat

gedrag gesteld wordt (persoon B).

Verplaats jezelf in de positie van iemand, die bij de ge-

beurtenis aanwezig is, maar er verder niets mee heeft te

maken (neutrale buitenstaander).

We benadrukten, dat de proefpersoon, vanuit een bepaald

standpunt, eerst de situatie goed in zich op moest nemen en,

dat hij of zij alle vragen moest beantwoorden die er na elke

situatie gesteld werden.

Per persoon werd na afloop nagegaan of enige voorkennis

over het onderwerp agressie en het onderzoek bestond. De uit-

leg van het onderzoek werd 3 weken later gegeven.
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6.1.5 ResuZtaten

We analyseren de resultaten van dit experiment met univariate
4)

variantie-analyses volgens het design: standpunt (3) x inter-

actienorm (2) x onprettige ervaring P (2).
De factor "sexe" laten we weg. De reden hiervoor is, dat

het aantal vrouwelijke proefpersonen in onze proefgroep rela-
tief laag is, en ongelijk aan het aantal mannelijke proefper-
sonen. Statistische toetsen (t-toets, twee-zijdig) op de ge-

gevens van alle 88 items toonden bovendien aan, dat mannen

slechts op 6 van de 88 items significant (p<.05) verschillen
van vrouwen. Geen van deze verschillen betreft onze afhanke-

lijke variabelen.

Voor de 5 afhankelijke variabelen zijn de gemiddelde

scores per conditie en de bijbehorende variantie-analyses op-

genomen in bijlage 2.2.

ControZe op de manipulaties

Zien we af van verschillen tussen situaties (zie discussie),

dan zijn we erin geslaagd situaties te creiren, waarbij:

(a) een schending van de interactienorm door A als meer onge-

past wordt waargenomen door normrespect. Voor de condities

"normschending" en "normrespect" zijn de gemiddelde scores
5)

respectievelijk 4.96 en 7.56 (F=29.76; df=1,69; p<.0001).
(b) de manipulatie van "onprettige gevolgen P" effect heeft

gehad op de perceptie van P's onprettige ervaring door de

proefpersonen. Gemiddelden onprettige ervaring "hoog" vs.

"laag": 2.17 vs. 4.25 (F=46.87; df=1,69; p<.0001).

(c) A's normschendend gedrag hem (A) in de ogen van de waar-

nemer geen voordeel oplevert boven normrespect. Integendeel,

de proefpersonen hebben de indruk, dat A's normschending voor
A zelf nadeligere gevolgen heeft dan A's normrespect (7.74 vs.

9.10; F=15.96, df=l,69; p<.001).

4)
voor alle univariate variantie-analyses in dit proefschrift
zijn de computerprogramma's varian 01, 02 en 03 gebruikt.
Auteurs: T. Kwaaitaal & E. Roskam, Universiteit Nijmegen.

5)
voor alle afhankelijke variabelen in dit experiment geldt:
hoe kZeiner het getal des te 77'cer "niet gepast", "agressief",
"kwade opzet' etc.
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Als extra punten bij deze controlemetingen moeten we de

volgende effecten vermelden:

Op de eerste plaats blijkt uit de variantie-analyse voor

"ongepastheid", dat proefpersonen A's gedrag als meer ongepast

beschouwen naarmate de gevolgen ervan voor P onprettiger zijn.

De gemiddelden voor de niveaus hoog vs. laag van de manipula-

tie "onprettige ervaring P" zijn: 5.36 vs. 7.16 (F=16.34;

df=1,69; p<.001). Bovendien blijkt de interactie tussen "inter-

actienorm" en "onprettige ervaring P" significant te zijn

(F=6.62; df=1,69; p<.02). In figuur 6.1.4 hebben we deze inter-

gepast 15-

--- normrespect
- normschending

8.
A------

--,

niet 11  '
gepast OE OE

hoog laag

Figuur 6.1.4 Interactie tussen "interactienorm" (IN) en "on-
prettige ervaring P" (OE) voor ongepastheid".

actie weprgegeven. De grafische weergave van deze figuur sug-

ger,ert, dat de conditie OE hoog/normschending verantwoorde-

lijk is voor de interactie INxOE en voor het hoofdeffect van

OE op de waarneming van ongepastheid. Volgens pen Newman-

Keuls Multiple Range toets (Winer, 1962) verschilt genoemde
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conditie significant (p<.01) van de 3 overige condities.

Onze proefpersonen blijken dus het gedrag van A het meest

ongepast te vinden wanneer A de interactienorm schendt, en te-

vens de gevolgen van A's gedrag voor P duidelijk onprettig

zijn.
Als tweede punt merken we op, dat niet alleen A's norm-

schending een effect heeft op waargenomen nadeel voor de dader

(A), maar dat er ook een significant effect is van P's onpret-

tige ervaring op waargenomen nadeel voor A (F=23.01; df=1,69;
p<.0001). Evenals bij de afhankelijke variabele ongepastheid,

lijkt ook in dit geval het hoofdeffect toegeschreven te kunnen

worden aan de conditie OE hoog/normschending (zie bijlage
2.2.3). Alleen in deze conditie vinden de proefpersonen, dat

A's gedrag enigszins nadelige gevolgen voor A zelf heeft.

Op grond van de resultaten van de controlemetingen conclu-

deren we, (1) dat de vier situaties als geheel voldoen aan de

eisen die we eraan gesteld hebben (zie par. 6.1.4 methode); en

(2) dat de proefpersonen A's gedrag het meest ongepast vinden

en enigszins nadelig voor A zelf als A de interactienorm schendt
terwijl de effecten van A's gedrag voor P duidelijk onprettig

zijn.

Benoeming van agressie en toeschridving van kwade opzet

Hypothese 1 en 2 voorspellen een interactie-effect tussen

"interactienorm" (IN) en "onprettige ervaring" (OE) voor de

benoeming van A's gedrag als agressief en voor de toeschrij-

ving van dit gedrag aan kwade opzet.

De resultaten voor de voorspelde interactie staan weerge-

geven in tabel 6.1.1 (p. 238).
voor de benoeming van A's gedrag als agressief is, Vol-

gens de variantie-analyse (zip bijlage 2.2.4), de interactie
INxOE niet significant (F=2.83; df=l,69; p<.10). Analyseren

we de gegevens uit tabel 6.1.1 met een Newman-Keuls Multiple

Range toets, dan blijkt de conditie "schending IN/onprettige

ervaring hoog" significant (p<.01) te verschillen van 3 ove-
rige condities. Dit resultaat vormt de verklaring voor het

significante hoofdeffect van IN (F=14.86; df=l,69; p<.001).
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schending IN respect IN

OE hoog OE laag OE hoog OE laag

benoeming                     a                b                b         8 :50bA's gedrag 5.31 7.57 8.04
als agressief

toeschrijving
A's gedrag 7.33a 9.O b 10.13b 10.O b
aan kwade
opzet

Figuur 6.1.1 Gemiddelden per conditie "interactienorm (IN)"
en "onprettige ervaring (OE)" voor de benoeming
van A's gedrag als agressief (agressief=1, niet
agressief=15) en voor toeschrijving van kwade
opzet (kwade opzet=1, geen kwade opzet=15). Ge-
middelden waarbij per variabele een verschillende
letter staat, zijn significant van elkaar ver-
schillend.

De resultaten voor de toeschrijving van kwade opzet ver-

tonen eenzelfde patroon als de benoeming van agressie. De

interactie INxOE is bijna significant (F=3.64; df=l,69; p<.06).

In dit geval verschilt de conditie "schending IN"/"OE hoog"

significant van de 3 overige condities (Newman-Keuls Multiple

Range toets, p<.05). De resultaten voor deze conditie zijn er

primair voor verantwoordelijk, dat er in de variantie-analyse

significante hoofdeffecten optreden voor IN en OE (respectie-

velijk: F=15.12; df=1,69; p<.001 en F=12.67; df=1,69; p<.01).
We concluderen, dat de resultaten van dit experiment aan

hypothese 1 en 2 steun verlenen.
Hypothese 3 voorspelt een verschil in de perceptie van

ongepastheid, agressie en toeschrijving aan kwade opzet tussen

dader (A) en slachtoffer (P). De resultaten, die betrekking

hebben op deze voorspelling, staan weergegeven in tabel 6.1.2

(p. 239).

Uit de variantie-analyses op de gegevens uit tabel 6.1.2

komt een significant hoofdeffect voor standpunt (dader, slacht-

offer en "neutrale" buitenstaander) voor (1) perceptie van

ongepastheid (F=8.78; df=2,69; p<.001), voor (2) benoeming van
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neutrale
dader A waarnemer

slachtoffer
P

0

niet gepast 7.7la 5.67b 5.41b

agressief 8.16a 6.82a 7.088

kwade opzet 10.02& 9.28a 8.04a

Tabel 6.1.2 Resultaten per standpunt (A, P en 0) voor de vari-
abelen "perceptie van ongepastheid", benoeming van
A's gedrag als "agressief" en toeschrijving aan
kwade opzet. Gemiddelden waarbij per variabele een
verschillende letter staat, verschillen significant
van elkaar.

A's gedrag als agressief (F=6.37; df=2,69; p<.01) en voor (3)
toeschrijving van A's gedrag aan kwade opzet (F=3.11; df=2,69;

p<.05). Deze resultaten geven aan dat het gezichtspunt, dat de

waarnemer inneemt een effect heeft op de perceptie van "onge-
pastheid" , "agressie" en op de toeschrijving van "kwade opzet".

Volgens onze hypothese 3 moet de dader zijn eigen gedrag

minder ongepast en minder agressief vinden en minder geneigd

zijn dit toe te schrijven aan kwade opzet, dan het slachtoffer.

Uit de gegevens van tabel 6.1.2 blijkt, dat de gemiddelde sco-
.

res voor A en P in de voorspelde richting gaan. Slechts m.b.t.

de perceptie van "ongepastheid" is dit verschil significant

(studentized range toets, eenzijdig, p<.05).

We concluderen, dat de resultaten gedeeltelijk steun

verlenen aan hypothese 3.

6.1.6 Diseussie

De resultaten van dit experiment verlenen steun aan een be-

langrijk aspect van onze theorie. De waarnemer beschouwt A's

gedrag als het meest agressief en schrijft dit gedrag het

meest toe aan kwade opzet als er sprake is van schending van
de interactienorm en tevens P's onprettige ervaring hoog is.

Het is belangrijk in gedachten te houden, dat we onze

condities " normschending en respect" en "onprettige ervaring



240

laag en hoog" gecreierd hebben vanuit one gezichtspunt. Op a

priori gronden leken ons, in de situaties van dit experiment,
bepaalde interactienormen van toepassing en was er sprake van

onprettige ervaring voor P. De controlemetingen op deze mani-

pulaties wezen uit, dat onze manipulaties over de 4 situaties

als geheel het gewenste effect hebben gehad op de perceptie

van de proefpersonen. Het is daarom opvallend, dat de gepre-

diceerde interactie INxOE voor de afhankelijke variabelen
"                             ""agressief en "kwade opzet niet significanter is dan op 10%

niveau.

Een mogelijke reden voor dit zwakke niveau van signifi-

cantie van deze interactie is, dat bij onze_manipulatie van

P's onprettige ervaring de niveaus laag en hoog niet ver ge-

noeg uit elkaar lagen. De condities OE hoog verschillen welis-

waar significant van OE laag in de ogen van de proefpersonen.
Toch is P's ervaring in de condities OE laag nog tamelijk on-

prettig. Het gemiddelde voor deze laatste condities is 4.25
op een schaal van 1 tot 15 tegenover 2.94 voor OE hoog. Hier-

bij geeft een score 8 het neutrale punt aan tussen onprettig

(=1) en prettig (=15). Hiermee hangt o.i. samen, dat onze

manipulatie van P's onprettige ervaring een effect heeft op

de perceptie van "ongepastheid" door de proefpersonen. Blijk-
baar vonden de prog·fpersonen de gevolgen in de situaties die

we hen aanboden, voor P dermate onprettig, dat A's gedrag hen

ongepast toescheen.
De sterkte van onze manipulatie van onprettigheid van P's

ervaring heeft dus mede een effect op de perceptie van "onge-
pastheid" van A's gedrag door onze proefpersonen. Anders ge-

steld, in vrijwel al onze condities is het gedrag van A in de

ogen van de waarnemer (uitgezonderd voor de dader zelf, A) aan

de onbehoorlijke kant (zie bijlage 2.1). Als de perceptie van
"agressie" en de "toeschrijving van kwade opzet" voor de

proefpersonen, zoals onze theorie stelt, afhankelijk zijn van

de subjectieve opvatting van de waarnemer, dan zou dit bete-

kenen, dat de resultaten voor deze variabelen in dit experi-
.

ment primair afhankelijk zijn van de perceptie van ongepast-

heid".
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Om deze laatste veronderstelling op een meer directe ma-

nier te toetsen, hebben we, per situatie, op de resultaten

voor "agressief" en "kwade opzet" covariantie-analyses uitge-
voerd. Als covariabele is de score van de proefpersonen voor

"niet gepast-gepast" gehanteerd. Is onze veronderstelling

juist, dan moeten, na eliminering van deze covariabele, de

effecten van IN en OE op "agressief" en "kwade opzet" ver-

dwijnen. Ditzelfde geldt voor de interactie INxOE.

Voor de benoeming van A's gedrag als agressief blijkt er

bij een dergelijke covariantie-analyse in geen van de 4 situ-

aties nog een significant hoofd- of interactie-effect over te
blijven. Met uitzondering van de sollicitatiesituatie, geldt

ditzelfde voor de toeschrijving van A's gedrag aan kwade op-
zet. In de sollicitatiesituatie blijven er significante effec-

ten over voor standpunt (F=5.83; df=2,69; p<.01) en voor IN

(F-11.65; df=l,59; p<.001). In de sollicitatiesituatie lijken

de effecten van standpunt en IN zo sterk, dat ze door intro-
ductie van "niet gepast-gepast" als covariabele niet te elimi-

neren zijn. Zonder opname van deze covariabele zijn in de sol-

licitatiesituatie de effecten voor standpunt en IN duidelijk

sterker (respectievelijk: F=6.58; df=2,60; p<.01; en F=35.40;

df=1,60; p<.0001).
6)

Het resultaat van deze covariantie-analyses betekent, dat

in dit experiment de pereeptie van de proefpersonen, dat A's

gedrag ongepast is in zeer sterke mate de benoeming van agres-
sie en de toeschrijving van kwade opzet bepaald hebben. We

mogen hieruit niet de conclusie trekken, dat de perceptie van

P's onprettige ervaring geen effect heeft gehad. Voeren we
namelijk, tesamen met "ongepastheid", ook de score van de

proefpersonen voor "onprettige ervaring P" in als covariabele,

dan worden de effecten van IN, OE en INxOE statistisch nog

kleiner.

6)
De univariate variantie-analyses per situatie zijn uitge-
voerd volgens een volledig gekruisd factorieel design
(standpuntxINxOE, 3x2x2) . Alle factoren zijn "fixed" en
"between".
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Op grond van deze verdere analyses van onze gegevens

trekken we de conclusie, dat de resultaten van dit experi-

ment directe steun verlenen aan hypothese 1 en 2.

Uit de covariantie-analyses met "niet gepast-gepast" als

covariabele is nog een tweede conclusie te trekken. Ze sterken

ons in de veronderstelling, dat onze redenering achter hypo-

these 3 (zie propositie 6) juist is. Op de genoemde

uitzondering na (sollicitatie) verdwijnt namelijk ook het

hoofdeffect voor standpunt. Dit wekt de sterke suggestie, dat

verschillen in standpunt (dader, slachtoffer en "neutrale"

waarnemer) in dit experiment voornamelijk terug te voeren zijn

op verschillen in interpretatie tussen A, P en 0 van de gel-

dende interactienorm. De dader heeft als "strategie" te ont-

kennen, dat zijn gedrag ongepast is.

We merken hierbij op, dat bovenstaande conclusie geen

algemene geldigheid heeft. Ze beperkt zich tot de situaties,

die wij de proefpersonen voorgelegd hebben. Een verdere be-

perking volgt uit de wijze waarop wij de verschillen in stand-

punt gemanipuleerd hebben. De proefpersonen zijn namelijk geen

"echte" dader, slachtoffer of "neutrale" buitenstaander. Ze

stellen zich dit alleen maar voor. Onze methode van onderzoek

heeft het voordeel, dat de informatie, die we de verschillende

waarnemers aanbieden, identiek is. Afgezien van dit punt is

onze manipulatie zwak. Het is daarom des te opmerkelijker,

dat onze gegevens voor ongepastheid, agressief en kwade opzet

(hoewel voor het merendeel niet significant) verschillen la-

ten zien tussen dader en slachtoffer, die duidelijk in de

voorspelde richting gaan.
We zien ervan af naar verklaringen te zoeken voor de

overeenkomst tussen het slachtoffer (P) en de "neutrale" bui-

tenstaander (0). Verschillende interpretaties zijn namelijk

mogelijk (zie hoofdstuk 5, pp. 212-215) . Het begrip "identi-

ficatie" volstaat als beschrijving voor de geconstateerdp

over-enkomst tussen P en 0. In dp situaties dip wij de proef-

personen voorloggen, lijkt het alsof 0 zich met P identifi-

ceert. De alternatieve beschrijving "P is een even neutrale
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buitenstaander als 0" lijkt ons minder adequaat (zie verder

experiment 6.2).

Theoretisch is het verschil tussen A en P van meer belang

dan de overeenkomst tussen P en 0. We hebben hierboven de ver-

schillen beschouwd vanuit het gezichtspunt van A: A heeft de

"strategie" de ongepastheid van zijn eigen gedrag te ontkennen

of af te zwakken. Vanuit P gezien is eenzelfde redenering mo-

gelijk. Deze luidt, dat het voor P functioneel is de "onge-

pastheid" van A's gedrag te overdrijven. Dit geeft P namelij
k,

voorafgaand aan zijn reactie, reeds een rechtvaardiging voor

eigen (agressieve) reactie. Niet alleen de perceptie van A's

gedrag als ongepast kan voor het slachtoffer functioneel

zijn. Eenzelfde functionele betekenis is toe te kennen aan de

benoeming van A's gedrag als agressief en aan A's kwade opzet

(voor dit laatste, cf. Heider, 1944).

Wij wijzen er in dit verband op, dat in dit experiment

de proefpersonen de indruk hebben, dat voor A zelf normschen-

ding nadeliger is dan normrespect. Voor dit opmerkelijke re-

sultaat zijn een tweetal verklaringen te geven. De eerste ver-

klaring luidt, dat de proefpersonen A een "schuldgevoel " toe-

schrijven als hij de norm schendt. De tweede verklaring luidt,

dat de proefpersonen een voor A nadelige reactie van P anti-

ciperen. Als deze laatste verklaring juist is, ligt een benoe-

ming van A's gedrag als agressief en een toeschrijving van kwa-

de opzet ter rechtvaardiging van P's eigen agressieve reactie

in de lijn van de verwachtingen.

Het idee van een functionele betekenis en van rechtvaar-

diging achteraf (door A) en vooraf (door P) roept de volgende

dwingende vragen op. In hoeverre is P's toeschrijving van kwa-

de opzet aan A een schakel tussen A's schending van INap en

p's onprettige ervaring enerzijds, en P's reactieve agressie

anderzijds (zie figuur II.1, p. 221)? De alternatieve vraag

luidt: in hoeverre is P's toeschrijving van kwade opzet pen

rechtvaardiging (vooraf) van pen toekomstige agressieve reac-

tie? Als zodanig is deze laatste vraag onmogelijk te beant-

woorden. Wel kunnen we nagaan in hoeverre P's perceptie van         I
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agressie en toeschrijving van kwade opzet een rechtvaardiging

achteraf is van P's eigen agressieve reactie. We behandelen

dit theoretisch belangrijke probleem in experiment 6.2.

Op een aantal aspecten verschillen de situaties sollicitatle,

collecte, voetbalwedstrijd en stift van elkaar. We zullen de

verschillen in resultaten tussen deze situaties niet uitge-

breid behandelen en statistisch toetsen (zie bijlage 2.3 voor

de gemiddelde scores per situatie voor alle afhankelijke me-

tingen). De reden hiervoor is, dat we primair geinteresseerd
..

zijn in het algemene effect .van "normschending en "onpret-

tige ervaring P". Statistische toetsen blijven, behoudens ##n

uitzondering, achterwege, aangezien we over deze verschillen

a priori geen hypotheses of verwachtingen geformuleerd hebben.

De uitzondering betreft het effect van fysieke vs. niet fysieke

gevolgen van A's gedrag voor P.

Shantz & voydanoff (1973) rapporteren, dat "fysiek letsel"

als meer agressief benoemd wordt dan "verbaal letsel". Op

grond van deze resultaten verwachten we, dat de proefpersonen

A's gedrag als meer agressief zullen benoemen in de situaties

"voetbal en stift dan in de situaties sollicitatie en collec-

te". Volgens een Newman-Keuls Multiple Range toets op de per-

ceptie van agressie voor de vier situaties komt deze verwach-

ting uit. De gemiddelde scores voor "voetbal en stift" op

"agressief" (5.13 en 6.61) verschillen significant (p<.01)

van de gemiddelden voor "sollicitatie en collecte" (8.65 en

9.01). Dit resultaat betekent, dat het begrip agressie in het

normale spraakgebruik meer geassocieerd wordt met fysieke ge-

volgen dan met psychische of monetaire gevolgen voor het

slachtoffer.

Univariate variantie-analyses per situatie laten zien,
dat de situaties "collecte" en "stift" niet volledig aan onze

voorwaarden voldoen.
In de "collectesituatie" wordt A's gpdrag in het alge-

meen niet als agressief gezien. Het totale gemiddelde voor

"agressief" in deze situatie is 9.01. Weliswaar zien de proef-
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personen in de conditie "IN schending/OE hoog" A's gedrag nog

het meest als agressief (zie hypothese 1), maar ook in deze

condities is de gemiddelde score van 7.72 nauwelijks als "a-

gressief" te beschouwen. Het feit daargelaten dat de gevolgen

in deze situatie voor het slachtoffer niet fysiek zijn (zie

boven), is hier o.i. een extra verklaring mogelijk. Het gedrag

van A heeft wel geen positieve effecten voor A zelf, maar het

heeft wel positieve effecten voor derden (het doel waaraan de

opbrengst van de collecte besteed wordt). Er is in deze situ-

atie sprake van "pro-sociale" agressie (terminologie van Nesdale

& Rule, 1977). Om deze reden lijkt ons de collectesituatie,

achteraf, geen gelukkige keuze.

Bij de "stift" stelt zich het probleem dat de controle

op de manipulatie voor IN negatief uitvalt. De proefpersonen

vinden schok 3 wel minder gepast dan schok 2. Gemiddelden zijn

respectievelijk 6.72 en 7.39, maar dit verschil is niet sig-

nificant (F=0.41; df=1,60; NS). Hiervoor kunnen we twee redenen

aangeven. Op de eerste plaats is de beschrijving van de "stift"

in vergelijking tot de overige situaties vrij lang en inge-

wikkeld. Het is mogelijk, dat hierdoor de proefpersonen niet

duidelijk geworden is, dat schok 2 normrespect betekent en
schok 3 een normschending inhoudt. Op de tweede plaats hebben

we de "stift" beschreven als een sp€2, dat P en A spelen. Wan-

neer proefpersonen ervan uitgaan, dat elkaar elektrische schok-

ken geven een spel is, kunnen ze gedacht hebben: "het maakt
niet uit wat A en P doen, het is maar een spel. Bovendien zijn

P en A idioten om zo'n spel te spelen."

De verschillende punten, die we in deze discussie genoemd heb-

ben, geven een aantal implicaties voor het volgende onderzoek

naar de perceptie van agressie (experiment 6.2).
- de collectesituatie moet vervangen worden;

- de stiftsituatie moet duidelijker beschreven worden. Ze moet

niet gepresenteerd worden als spel, maar als een experiment

waaraan P en A deelnemen;
- om standpuntsverschillen in de waarneming van agressie te
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onderzoeken, is een inlevingsexperiment minder geschikt.

Een meer adequaat experiment naar deze standpuntsverschillen

valt buiten het bestek van dit proefschrift. Daar de perceptie

van slachtoffer en "neutrale" buitenstaander in grote lijnen

overeenkomt, laten we deze manipulatie weg. We nemen aan, dat

proefpersonen die onze situaties moeten beoordelen, zich zonder

instructie, impliciet in de positie van het slachtoffer zullen

verplaatsen.

Als laatste punt van deze discussie willen we enkele opmer-

kingen maken over de statistische toetsen, die we gebruikt

hebben voor de analyse van de gegevens van dit experiment.

De data voldoen in een aantal gevallen niet aan de eisen,

die m.n. voor variantie-analyse gesteld worden (cf. Winer,

1962). De verdeling is niet normaal. Soms is deze extreem

scheef, soms bimodaal. Bovendien is de variantie niet altijd

homogeen.

De reden voor de vorm van deze verdelingen ligt voor de

hand. De 15-puntsschaal, die wij gehanteerd hebben in dit ex-

periment, is een te verfijnde schaal voor de vragen die de

proefpersonen moesten beantwoorden. Onze afhankelijke meting
. agressief-niet agressief b.v., suggereert de proefpersoon.

als antwoordcategoriein: ja, nee of "ik weet niet". In onze

tabellen zijn dit respectievelijk de scores: 1, 15 en 8. Boven-

dien kan de hoeveelheid vragen die de proefpersonen per situ-
" en "ik weet niet" ten-atie moesten beantwoorden "ja", "nee

densen in de hand gewerkt hebben.

Een aantal auteurs (o.a. Boneau, 1960; Winer, 1962) stel-

len, dat de F-toets zeer robuust is. Afwijkingen van normali-

teit e.d., zouden niet ernstig zijn. Als extra argument om

variantie-analyse op onze data te rechtvaardigen, hebben we    I
op de gegevens van dit experiment ook niet parametrische toet-

sen uitgevoerd (Goodman, 1970). Deze analyses 1,veren resul-

taten op die nagenoeg identiek zijn aan de anova's.
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6.2 Experiment 2: handeZen in opdraeht en de waarneming

van agressie

Dit experiment heeft drie doelstellingen. Op de eerste plaats

willen we nagaan of onze theorie over de waarneming van agres-
sie (proposities 1 en 3) opgaat voor niet-studenten. Op de

tweede plaats bestuderen we in hoeverre de benoeming van a-

gressie en de toeschrijving van kwade opzet mede bepaald wor-

den door de externe legitieme of illegitieme druk waaronder

A's gedrag tot stand komt (propositie 7). Op de derde plaats

zoeken we naar een antwoord op de vraag of de benoeming van

agressie en de toeschrijving van kwade opzet bepaald worden

door onze theoretisch gepostuleerde antecedente condities
- schending IN, onprettiae ervaring P en, in dit experiment,

sociale druk van een autoriteit - of dat zij een rechtvaardi-

ging achteraf zijn van P's eigen reactie t.o.v. A.

6.2.1 Hypotheses

De hypotheses in dit experiment hebben betrekking op de eer-

ste twee van bovengenoemde doelstellingen. Wat betreft de

vraag, die we geformuleerd hebben, is onze veronderstelling

als volgt. We nemen aan, dat de toeschrijving van kwade op-

zet voor volwassen personen de mediTrende factor is tussen

onze antecedente condities en P's reactieve agressie.

De hypotheses luiden als volgt.
Hypothese 1: identiek aan hypothese 1 van experiment 6.1.
Hypothese 2: identiek aan hypothese 2 van experiment 6.1.
Hypothese 3: de waarnemer (P, 0) zal A's gedrag - dat hij

opvat als een schending van de interactienorm, en waarvan

de gevolgen voor het slachtoffer hem meer onprettig toe-
schijnen - minder agressief vinden en minder toeschrijven

aan A's kwade opzet, wanneer dit gedrag tot stand komt

onder druk van Zegitiere autoriteit dan wanneer deze druk

afwezig is (zie propositie 7.1).
Hypothes€ 4: de waarnemer (P, 0) zal A's gedrag - dat hij op-

vat als een schending van de interactienorm, en waarvan d,

gevolgen voor het slachtoffer hem meer onprettig toeschij-

nen - meer agressief vinden en meer toeschrijven aan A's
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kwade opzet, wanneer dit gedrag tot stand komt onder druk

van een €Zlegitieme autoriteit dan wanneer deze druk af-

wezig is (zie propositie 7.2).

6.2.2 Design
Het design bevat 5 factoren. De eerste factor voZgorde (V)

heeft twee niveaus: RW en WR. De helft van onze proefpersonen

geeft onmiddellijk na presentatie van een situatie zijn (even-

tueel agressieve) Reactie en beantwoordt vervolgens vragen
over de Waarneming van A's gedrag (RW). Voor de andere helft

van de proefpersonen is de volgorde omgekeerd (WR): eerst

Waarneming, vervolgens Reactie. De tweede factor, opdraeht,

heeft de niveaus: "geen opdracht" en "opdracht". Op dit laat-
ste niveau komt A's gedrag t.o.v. P tot stand onder invloed

van een autoriteit. De derde factor, interactienorm (IN),

heeft de niveaus: "schending" en respect van de interactie-

norm. De vierde factor, onprettige ervaring P (OE), heeft de

niveaus: "hoog/laag".

Deze eerste 4 factoren zijn alle "between subjects". De

laatste factor "situaties" is "within subjects". Elke proef-

persoon reageert op 4 verschillende situaties (stift, schiet-

baan, sollicitatie en voetbalwedstrijd, zie onder methode).
In de condities, waarbij A onder opdracht handelt, is

binnen de 4 situaties de factor Zegitimiteit gemanipuleerd.

In 2 van de vier situaties voldoet A aan een "legitiem ver-.

zoek (stift en schietbaan) en in 2 situaties voldoet A aan

een "illegitiem" verzoek (sollicitatie en voetbalwedstrijd).
De 4 situaties zijn in random volgorde aangeboden.

De afhankelijke variabelen zijn (a) perceptie van A's

gedrag als normschending, (b) perceptie van P's onprettige
ervaring, (c) toeschrijving van verantwoordelijkheid aan A

voor het gedrag dat hij stelt, (d) perceptie van effecten van

A's gedrag voor A zelf, (e) benoeming van A's gedrag als a-

gressief en (f) toeschrijving van kwade opzet aan A.
Binnen bovenstaand design volgt uit onze theorie, dat

geen effecten mogen optreden van Volgorde op de benoeming van
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A's gedrag als agressief en op de toeschrijving van kwade op-

zet. Hypothese 1 en 2 voorspellen evenals in experiment 6.1

een interactie-effect INxOE. Hypotheses 3 en 4 voorspellen

een derde orde interactie: situatiesxopdrachtxINxOE.

6.2.3 Proefpersonen

Als proefpersonen fungeerden 243 mannen. Het merendeel van

hen (82%) is jonger dan 25 jaar (mediaanleeftijd=21.18; sprei-

ding van 18 tot 59 jaar). Het opleidingsniveau van 75% van de

proefpersonen is lager dan middelbare school (HBS, gymnasium,

lyceum, havo, atheneum). De proefpersonen zijn geworven in

een nederlandse kazerne. Deelname geschiedde op basis van
vrijwilligheid. Geen van de aangezochte personen weigerde om

mee te doen.

De proefpersonen zijn at random toegewezen aan een van

de 16 condities van ons design. In elke cel bevinden zich
12 tot 18 proefpersonen.

6.2.4 Methode

De methode van onderzoek is in grote lijnen gelijk aan die

van experiment 6.1. We bespreken daarom alleen de punten

waarop de opzet van dit experiment verschilt van het vorige.

Deze punten zijn: de beschrijving van sommige situaties, de

manipulatie van opdracht en voZgorde, het geziehtspunt dat
de proefpersonen innemen en de gehanteerde sehaaZ.

Situaties

In dit experiment presenteren we de proefpersonen 4 situa-

ties: stift, schietbaan, sollicitatie en voetbalwedstrijd.

De volledige versies van deze situaties zijn te vinden in

bijlage 3.1 A, B, C en D.

De stift wordt niet beschreven als een spel, maar als

een onderzoek met een proefleider, waaraan P en A deelnempn.
Bovendien hebben we geprobeerd de beschrijving van de situ-
atie scherper te formuleren op de punten "interactienorm"

en "onprettige ervaring P".
De "collecte" uit experiment 6.1 is vervangen door pen
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gebeurtenis, die zich afspeelt op de "schietbaan".
De schietbaansituatie luidt als volgt:

Tijdens de schietoefeningen op de schietbaan regent het.
De baancommandant geeft de schutters toestemming om bij de

oefeningen, waarbij liggend gevuurd moet worden, op het
grondzeil te gaan liggen.

Soldaat A, die zojuist zijn schietoefening afgewerkt heeft,

wordt opgevolgd door soldaat B.

B heeft zijn grondzeil niet bij zich. Hij vraagt aan A of

deze zijn grondzeil voor hem wil laten liggen.

A staat op, neemt zijn grondzeil mee en verlaat het schiet-

punt.

B gaat op de natte grond liggen en begint met zijn schiet-

oefeningen.

In bovenstaande situatie is er sprake van een schending
7)

van de interactienorm INpa door A. De condities "schending"

en "respect" van INpa vereisen toelichting.

We gaan ervan uit, dat soldaten vinden, dat ze elkaar
behoren te helpen in een situatie als hierboven beschreven.

Militairen van de kazerne waar wij het onderzoek hebben uit-

gevoerd, onderschrijven onze veronderstelling. Dit betekent,

dat wanneer de ene soldaat P de Ander vraagt om zijn (A's)

grondzeil te mogen lenen en A weigert aan dit verzoek te vol-

doen, P dit zal opvatten als een schending van INpa.
Er kunnen echter redenen zijn waarom A niet aan P's

verzoek behoort te voldoen. Indien A tot een verschillende

categorie soldaten behoort als P-P i s een verse recruut en

A is al enige maanden in militaire dienst - dan is het niet

duidelijk of de sociale norm "maatjes helpen elkaar" van toe-
passing is. Van dit gegeven maken we gebruik om de conditie

"normrespect" te creiren. In de conditie "normrespect" wei-

gert A zijn grondzeil te lenen aan P, wanneer P tevoren dui-

7) Persoon P, het slachtoffer, is in de situaties die de
proefpersonen beoordelen, altijd B genoemd.
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delijk laat merken, dat hij tot de oudere garde van dienst-

plichtigen behoort dan A. Persoon P zegt tegen A: "H#, bol,

laat dat zeiltje eens liggen voor de ouwe." We nemen aan, dat

van A niet verwacht mag worden, dat hij op een dergelijk ver-
zoek ingaat.

De condities schending en respect van de interactienorm

verschillen dus van elkaar, doordat A in het eerste geval

weigert op een verzoek om hulp in te gaan van iemand van zijn
eigen categorie. Bij de conditie normrespect, weigert A hulp

aan iemand van een andere categorie. De condities normschen-
ding en respect verschillen nog op een tweede punt. Bij norm-

schending verzoekt P de Ander om hulp op een beleefde manier.

Bij normrespect is P's verzoek door A op te vatten als een

belediging. In dit laatste geval is A's reactie (weigering)

niet op te vatten als een normschending. A's weigering is

theoretisch op te vatten als een terechte reactie. Volgens

Gouldner (1960) is er sprake van een norm van reciprociteit:

we behoren mensen te helpen die ons helpen, en we behoren

mensen te benadelen die ons benadelen. Als P's gedrag in de
ogen van de proefpersonen onbehoorlijk is, zullen zij A's

reactie erop niet ongepast vinden (cf. Kane et.aL., 1973;

Brown & Tedeschi, 1976).

De manipulatie van "interactienorm" in de situaties

"stift", "sollicitatie" en "voetbalwedstrijd" is identiek

aan die van experiment 6.1.

We geven de manipulatie van de gevolgen van A's gedrag
voor P (OE) schematisch weer:

stift

OE hoog: de elektrische prikkels, die P van A ontvangt,

zijn behoorlijk vervelend; in je vingers geeft

het een prikkende trekkende pijn. Het lijkt zoiets

als wanneer je je stroombotje in je elleboog stoot.

OE laag: de elektrische prikkeld, die P van A ontvangt,

zijn een beetje vervelend, je vingers tintelen
ervan. Het lijkt zoiets als wanneer jp pen trui

uittrekt die elektrisch geladen is.
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Schietbaan

OE hoog: P moet in de regen op de natte grond gaan liggen

(zonder grondzeil).
OE laag: P moet in de regen op een grondzeil liggen.

SoZlicitatie

OE hoog: als in experiment 6.1.

OE laag: als in experiment 6.1.

VoetbaZwedstridd
OE hoog: A raakt met zijn voet de enkel van P. P valt,

staat op en speelt hinkend verder.
OE laag: A raakt P's enkel niet. P ontwijkt A's uitgesto-

ken been nog net.
We hebben in vergelijking tot het vorige experiment P's

onprettige ervaring verlaagd. Hiermee willen we voorkomen,
„                               „

dat er bij de proefpersonen een vermenging tussen wish en

"ought" ontstaat.

Opdracht
Bij de vier situaties in dit experiment zijn niet alleen P

en A betrokken, maar ook nog een derde persoon. Deze derde

persoon of autoriteit kan in een bepaalde mate het gedrag
van P en/of A bepalen.

In de stiftsituatie is de proefZeider de autoriteit, op
de schietbaan is een baaneommandant aanwezig. Bij de solli-

citatieprocedure kan A's baas instructies geven, die A dient

op te volgen. Bij de voetbalwedstrijd geeft de trainer van

A instructie over de wijze waarop de wedstrijd gespeeld moet

worden. In elk der vier de situaties gelden daarom niet al-

leen interactienormen tussen P en A (INpa en INap), maar te-

vens normen die de autoriteit (T) aan P en/of A oplegt (INtp

en/of INta).

Het verschil tussen de situatie stift en schietbaan

enerzijds, en de situatie sollicitatie en voetbalwedstrijd

anderzijds is het volgende. Bij de perstgenoemde situatie

heeft T (proefleider en baancommandant) in P's ogen zowel

controle over zijn (P's) gedrag als over dat van A. In de

twee andere situaties heeft T (baas en trainer) alleen con-
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trole over A's gedrag. In overeenstemming met onze theorie

(hoofdstuk 5, par. 5.4.2) duiden we de proefleider en de baan-

commandant aan als legitieme autoriteit. De baas en de trainer

zijn in P's ogen illegitieme autoriteiten.

De niveaus van de factor "opdracht" zijn per situatie

als volgt tot stand gebracht:

stift

Geen opdracht: de proefleider laat A en P weten, dat ze zelf

mogen beslissen welke prikkels ze aan de an-

der geven.

Opdracht: de proefleider zegt tegen A welke prikkels hij

aan P moet geven.
Sehietbaan

Geen opdracht: A besluit zelf zijn grondzeil niet aan P te

geven.

Opdracht: de baancommandant geeft A opdracht zijn grondzeil
mee te nemen.

SoZZ€ditatie

Geen opdracht: de personeelschef (A) verzorgt zelfstandig

de aanwerving en selectie van personeel.
Opdracht: A volgt nauwgezet de instructies van zijn baas op.

VoetbaZwedstrijd

Geen opdracht: er wordt geen opdracht van de trainer vermeld.

Opdracht: A krijgt van zijn trainer de opdracht om P "uit
te schakelen".

Uit de niveaus van de factoren "interactienorm", "on-

prettige ervaring P" en "opdracht" laten zich 8 versies con-

strueren van elke situatie (zie bijlage 3.1 A, B, C en D).

Volgorde

De proefpersonen beantwoorden in dit experiment in totaal 30

vragen over elke situatie. Van deze 30 vragen zijn er 22,

qua formulering en volgorde, identiek aan de vragen uit ex-

periment 6 .1. Het zijn de Waarnemingsvragen (zie bijlage 2.1).

De 8 overige vragen hebben betrekking op de reactie van de

waarnemer. De proefpersonen wordt gevraagd, hoe zij zouden

reageren als ze P waren.
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De 8 reactievragen zijn geformuleerd op basis van een in-

houdsanalyse van een soortgelijk onderzoek als we hier bespre-

ken. In dat experiment, uitgevoerd bij 180 VWO-scholieren,8)

schreven de proefpersonen op hoe ze zouden reageren als ze P

waren. Uit de inhoudsanalyse kwamen de volgende categorieen:
1. lets terugdoen

2. De interactie met A afbreken

3. Contact opnemen met een autoriteit (baas, scheidsrechter,

proefleider e.d.)
4. A vragen waarom hij zich zo gedraagt

5. A uitschelden

6. Dreigen met tegenmaatregelen

7. Binnen de regels zorgen dat A iets onplezierigs overkomt

(schok 2 geven, A aanklagen omdat hij zijn werk niet goed

doet e.d.)

8. Agressief reageren (schok 3 geven, A in elkaar slaan, A

op dezelfde manier terugpakken).

In dit experiment hebben we bovenstaande 8 categorieen aan

de proefpersonen als reactiemogelijkheden aangeboden. Bij

elke mogelijkheid moet aangegeven worden in welke mate zij

ervan gebruik zouden maken. De aangeboden schaal varieert

van 1 (dat zou ik zeker niet doen) tot 5 (dat zou ik zeker

doen). We hebben de 8 reactiemogelijkheden inhoudelijk aan-

gepast aan elk van de vier situatles (zie bijlage 3.2 A, B,
C en D).

We maken gebruik van de 8 reactievragen en de 22 waar-

nemingsvragen om de factor volgorde te manipuleren. De ene.

helft van de proefpersonen beantwoordt deze 8 reactievragen

onmiddellijk na het lezen van elke situatie en krijgt vervol-
gens de 22 waarnemingsvragen. We noemen dit volgorde RW. De

andere helft van de proefpersonen beantwoordt eerst de waar-

nemingsvragen en vervolgens de reactievragen (volgorde WR).

8)
Rapportage van dit onderzoek is in voorbereiding.
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De afhankelijke variabelen zijn gemeten op een 5 punt-schaal.

Met uitzondering van de reactievragen krijgen de proef-

personen geen expliciete instructie om zich in de rol van da-

der, slachtoffer of "neutrale" buitenstaander te verplaatsen.

Het onderzoek is klassikaal afgenomen in groepen van onge-

veer 20 man. Alle proefpersonen namen op hetzelfde tijdstip

aan het onderzoek deel. Vijftien, nauwkeurig geinstrueerde,

militairen verleenden assistentie bij de afname van het onder-
zoek.

6.2.5 Resultaten

Op de gegevens voor onze afhankelijke variabelen hebben we

univariate variantie-analyses uitgevoerd volgens het design
2 x 2 x 2 x 2 x 4 . A 1 1 e factoren zijn "fixed". We verwijzen naar bij-

lage 3.3 voor het aantal proefpersonen en de gemiddelde scores
van de 16 "between subject condities en voor de volledige va-'

riantie-analyses.

ControZe op de maniputatie

Wanneer wij complicerende factoren als situaties en "volg-

orde" buiten beschouwing laten, vallen de controlemetingen op

onze manipulaties als volgt uit.

(a) De proefpersonen vinden A's gedrag duidelijk ongepaster
als A de interactienorm schendt dan wanneer A deze respecteert

(schending vs. respect: 1.86 vs. 3.00, F=171.19; df=l,213;

P<.000001).
9)

(b) In de condities "OE hoog" vinden de proefpersonen de ge-
volgen van A's gedrag voor P onprettiger dan in de condities

"OE laag" (respectievelijk: 1.32 vs. 1.63; F=21.73; df=l,226;

p<.00001).

(c) Als A's gedrag tot stand komt onder externe druk vinden
de proefpersonen A minder persoonlijk verantwoordelijk voor

zijn gedrag, dan wanneer deze druk afwezig is ("geen opdracht

9) Vuor alle afhankelijke variabelen geldt: hoe .sper de score
des te meer "ongepast", meer onprpttig voor P, moer nadelig
voor A, A meer persoonlijk verantwoordelijk etc.
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vs. opdracht": 1.89 vs. 1.58; F=38.97; df=l,225; p<.00001).

Verder voldoen de situaties als geheel aan de voorwaarde, dat

A's normschending hem (A) geen voordeel mag opleveren boven

normrespect (schending IN vs. respect IN: 2.97 vs. 3.07;

F-1.13; df=l,223; NS).
Afgezien van effecten van de overige factoren op de af-

zonderlijke metingen voldoet het beeld dat de proefpersonen
hebben van de verschillende condities, aan de eisen die we

eraan gesteld hebben.
Afzonderlijk of in samenhang compliceren de 5 factoren

van het design onze controlemetingen als volgt.

De verschillen tussen situaties (factor S) op de controle-

metingen zijn voor onze theorie niet relevant. We verwijzen

hiervoor naar bijlage 3.4. Belangrijker voor ons zijn de ef-

fecten van opdracht en volgorde, eventueel in samenhang met

S, IN en OE. We bespreken deze effecten achtereenvolgens voor

"ongepast", "onprettig voor P", "A persoonlijk verantwoorde-

lijk" en "nadelig voor A".

Ongepast. De proefpersonen vinden A's gedrag minder ongepast

als A onder opdracht handelt (geen opdracht vs. opdracht:

2.33 vs. 2.52; F=4.47; df=1,213; p<.05). Dit hoofdeffect voor

opdracht is vrijwel geheel verklaarbaar door de beoordeling
van de schietbaansituatie (zie figuur 6.2.1). In de drie 0-
verige situaties wordt A's gedrag vrijwel als even ongepast

beoordeeld bij "opdracht" als bij "geen opdracht" (de inter-

actie Sxo is significant, p<.0001).

stift
gepast  5 _ - -• sollicitatie

4      , schietbaan
4. *---- voetbalwedstrijd

23»
2 -    E--__------....---y

niet
gepast  lgeen opdracht    opdracht

Figuur 6.2.1 Interactie Sxo voor ongepastheid.
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De significante interactie SxIN geeft aan, dat in alle situ-

aties A's gedrag als meer ongepast beoordeeld wordt bij norm-

schending dan bij normrespect, maar dat het effect van IN het

sterkst is bij de sollicitatie.
Bij de perceptie van ongepastheid zijn verder een aantal

interacties met "opdracht" en "volgorde" significant op 5%

niveau. De interactie OxIN laat zien, dat bij normrespect

geen verschil optreedt tussen "geen opdracht" en "opdracht"

(gemiddelden 2.96 en 3.04). Bij normschending wordt A's ge-

drag minder ongepast gevonden als hij onder opdracht handelt.
De gemiddelde scores zijn in dit laatste geval voor geen op-

dracht vs. opdracht: 1.70 vs. 2.04. De interactie OxINxOE
houdt in, dat in alle gevallen op 66n na de conditie OE hoog

als meer ongepast gezien wordt, dan OE laag. Wanneer A daar-

entegen handelt in opdracht en hij respecteert de interac-
tienorm, dan vinden de proefpersonen OE hoog minder ongepast

dan OE laag. De gegevens voor de interactie VxoxOE vertonen

een soortgelijk patroon. In alle gevallen is OE hoog meer on-

gepast dan OE laag, behalve bij RW en Opdracht. In dit laat-

ste geval wordt OE hoog minder ongepast gevonden dan OE laag.
We vermelden als laatste effect bij de perceptie van ongepast-
heid, de interactie VxIN. Deze interactie, weergegeven in fi-

guur 6.2.2, laat zien, dat het verschil in de beoordeling op
ongepastheid tussen normschending en normrespect bij WR iets

groter is dan bij RW.

b-----4 respect IN
gepast 5- - schending IN                    

4-

3 e--------a
2

niet
1

gepast RW WR

Figuur 6.2.2 Interactie VxIN voor ongepastheid.
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Onprettig voor P. De proefpersonen vinden de gevolgen van

A's gedrag meer onprettig bij normschending dan bij normres-

pect. De gemiddelden zijn respectievelijk: 1.37 en 1.57 (F=7.92;

df=l,226; p<.01). Dit hoofdeffect voor IN moet geinterpreteerd

worden in samenhang met de interactie INxOE (zie figuur 6.2.3).

prettig 5.00 voor P -0 OE laag
p----4 OE hoog

2.00·

1.75-

1.50-

1 .2 S-

onpret-
tig voor 1.00

schending respect
P IN IN

Figuur 6 .2.3 Interactie INxOE voor "onprettig voor P".

Het hoofdeffect voor IN wordt voornamelijk veroorzaakt door de

perceptie van onprettigheid voor P in de conditie "respect

IN/OE laag". In deze conditie worden de gevolgen voor P als

minder onprettig opgevat dan in de drie overige condities.

Anders gesteld, de proefpersonen vinden de gevolgen van A's

gedrag voor P duidelijk onprettig, als A ofwel de norm schendt

ofwel bij P een sterk onprettige ervaring veroorzaakt.

De interacties Sxo en SxOE zijn significant (zie figuren

6.2.4 en 6.2.5).

De interactie SxO houdt in, dat de perceptie van onpret-

tigheid voor P in de situaties stift en schietbaan iets min-

der sterk is bij "opdracht" dan bij "geen opdracht", terwijl

voor de voetbalwedstrijd het omgekeerde geldt. Een mogelijke

interpretatie van deze interactie luidt als volgt. De gevolgen

van A's gedrag voor P in de situaties stift, schietbaan en

sollicitatie beperken zich tot gebeurtenissen, die P achter de

rug heeft. In de voetbalwedstrijd is P weliswaar A6n keer on-
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prettig 5.00_voor P
< - stift

2.00 b      4 schietbaan
---osollicitatie

1.75 · k %0........1/ voetbalwedstri jd

1.50  ·       /+- -    -.-            ---i
»- I.Ii- %

1.25
onpret-
tig voor 1.00                 1gedn
P                            opdrachtopdracht

Figuur 6.2 .4 Interactie SxO voor "onprettig voor P".

prettig 5.00voor P        7
<f                     •     .stift

2.00 . 5     4schietbaan
,'                   --wsollicitatie

1.75             ,'
/                     w---- v voetbalwedstrijd*

1.50    .           '        6.....t
1.25 . *fl__-0

onpret-
tig voor 1.00     1           1
P               OE hoog OE laag

Figuur 6.2.5 Interactie SxOE voor "onprettig voor P".

aangenaam bejegend door A, maar de voetbalwedstrijd is nog

nipt afgelopen. Dit betekent, dat P er vanuit kan gaan, dat
A het niet bij dit ene gedrag zal laten. De kans op h,rhaling,

met de daaraan gepaard gaande onprettige gevolgen voor P, is
groter indien A van zijn trainer de opdracht he=ft om P "uit

te schakelen". De verklaring houdt in, dat het oord,el van de

proefpersonen over P's onprettige ervaring niet alle#n geba-
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seerd is op de gebeurtenis die zojuist plaats gevonden heeft,

maar dat zij een eventuele anticipatie van nog meer soortgelijk

gedragingen van A in hun oordeel betrekken.

De interactie SxOE geeft aan, dat het verschil tussen OE

hoog en OE laag in de situaties schietbaan en voetbalwedstrijd

groter is dan in de situaties stift en sollicitatie. Dit resul-
taat was te verwachten. In de situaties stift en sollicitatie

zijn de directe onprettige gevolgen van A's gedrag voor P ook

in de condities OE laag nog aanwezig. Op de schietbaan en de

voetbalwedstrijd ontbreken deze directe gevolgen in de condi-

ties OE laag.

A persoonZijk verantwoordelijk voor zijn daad. De signi-

ficante interactie Sxo voor de perceptie van A's persoonlijke

verantwoordelijkheid hebben we in figuur 6.2.6 weergegeven.
A is niet
persoonlijk   5.0-
verantwoorde-                                    .stift
lijk 3.5-                         a     'schietbaan

c     isollicitatie
3.0-                         v     vvoetbalwedstrijd

2.5.

--- -e
2.0-

----
I---

--I-

1.5.

A is persoon-
lijk verant-  1.0    i
woordelijk geen opdracht

opdracht

Figuur 6.2 .6 Interactie Sxo voor "A is persoonlijk verantwoor-
delijk".

Het blijkt dat in alle situaties de proefpersonen A minder

persoonlijk verantwoordelijk achten als A onder externe druk

handelt, dan wanneer deze druk afwezig is (hoofdeffect 0). De

interactie geeft aan, dat A's verantwoordelijkheid in de ogen

van de proefpersonen voor alle situaties ongeveer gelijk is

bij afwezigheid van opdracht, maar dat het effect van opdracht

per situatie verschilt. M.n. op de schietbaan heeft opdracht

een groot effect op de toeschrijving van verantwoordelijkheid.
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Effeeten van A 's gedrag voor A ze Zf. Het meest opvallende

effect dat bij deze afhankelijke meting optreedt, is een hoofd-

effect voor Volgorde. Wanneer de proefpersonen A's voor- of na-

deel beoordelen, nadat zij zelf de gelegenheid hebben gehad

om te reageren (RW) dan vinden ze de gevolgen van A's gedrag

voor A zelf minder voordelig, dan wanneer zij A's gedrag op de

effecten voor hemzelf beoordelen, voordat zij zelf de gelegen-

heid gehad hebben om na te denken hoe zij zouden reageren als
zij P waren (WR). De gemiddelde scores voor RW en WR zijn:

2.90 en 3.15 (F=6.78; df=l,223; p<.01).

De interactie OxIN is significant op 5%. De resultaten

houden in, dat A's gedrag in de ogen van de proefpersonen bij

afwezigheid van opdracht iets nadeliger is voor normrespect

dan voor normschending (respectievelijk 2.93 en 3.02). Wan-
neer A handelt in opdracht is het omgekeerde het geval (norm-

respect vs. normschending: 3.24 vs. 2.90). De interpretatie

van deze interactie is ons niet duidelijk. We merken slechts

op, dat de aan- of afwezigheid van externe druk A's voor- of

nadeel mede bepaalt. Mogelijkerwijze worden de effecten bij

aanwezigheid van een derde die belang heeft bij A's gedrag

niet alleen beoordeeld in het kader van de interactie tussen

A en P, maar wordt er tevens rekening gehouden met de sociale

relatie tussen A en T (autoriteit).

De interactie SxOE geeft aan, dat de sterkte van P's on-

prettige ervaring in geen van de situaties samenhangt met ef-
fecten voor A, op 6#n uitzondering na. Op het voetbalveld le-
vert OE hoog voor P de Ander minder nadeel op dan OE laag. De

gemiddelde scores zijn in deze situaties voor OE hoog vs. OE

laag: 2.93 vs. 2.39. In positieve zin geformuleerd betekent
dit, dat A er meer voordeel bij heeft als P valt etc. dan

wanneer P er in slaagt A's been nog net te ontwijken.

Uit de resultaten voor de controlpmetingen trekken w, m.b.t.

dit experiment de volgende conclusies.

Op de eerste plaats concluderen we, dat onze manipulaties

op ##n uitzondering na gewerkt hebben in alle 4 d* situaties.

De uitzondering betreft de manipulatie van P's onprettige er-
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varing in de stiftsituatie. Bovendien levert normschending in

geen van de situaties A voordeel op boven normrespect.
Onze tweede conclusie betreft het effect van Opdracht op

onze controlemetingen. Wanneer A's gedrag tot stand komt onder

externe druk wordt dit, uitsluitend op de schietbaan, gezien

als minder ongepast dan bij afwezigheid van externe druk. Even-

eens op de schietbaan wordt A bij opdracht als duidelijk minder

persoonlijk verantwoordelijk gezien. Uit deze gegevens trekken
we de conclusie, dat wanneer A gehoor geeft aan een beveZ van

legitieme autoriteit A als minder persoonlijk verantwoordelijk

wordt gezien en A's gedrag als minder orgepast wordt beschouwd.

We merken op, dat een bevel sterker is dan een opdracht. Onze

gegevens wettigen namelijk niet bovenstaande conclusie voor
opdracht door een legitieme autoriteit (situaties schietbaan

#n stift).

Op de derde plaats blijkt, dat de proefpersonen de ge-

volgen van A's gedrag voor P als duidelijk onprettig beschou-

wen. Deze perceptie van onprettigheid hangt niet alleen af van

de directe gevolgen van A's daad voor P, maar tevens van A's
normschending. Alleen ingeval A de norm respecteert en P's on-

prettige ervaring laag is, wordt P's ervaring als minder on-

prettig opgevat.

Tenslotte concluderen we, dat we er (bij onze interpre-

tatie van de gegevens voor de perceptie van agressie en voor
de toeschrijving van kwade opzet) rekening mee moeten houden,

dat de factor Volgorde effect heeft op de perceptie van on-

gepastheid en op het voor- of nadeel van de effecten van A's

gedrag voor hemzelf.

We hebben hierboven verklaringen gegeven voor een aantal

hoofd- en interactie-effecten op onze controlemetingen. Deze
effecten waren vaak te interpreteren vanuit de specifieke in-

houd van onze 4 situaties. Bij een aantal andere effecten
(voor het merendeel eerste en tweede orde interacties met op-

dracht en/of volgorde) hebben we ons beperkt tot een beschrij-

ving van de resultaten. Voorzover deze effecten statistisch en

theoretisch belangrijk zijn, bespreken we ze in paragraaf
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6.2.6. M.n. doelen we hier op de interactie SxO bij ongepast

en het hoofdeffect van V op de perceptie van voor- of nadeel
voor A.

Benoeming van agressie en toeschrijuing van kwade opzet
De resultaten die betrekking hebben op hypothese 1 en 2 staan
weergegeven in tabel 6.2.1.

schending IN respect IN

OE hoog OE laag OE hoog OE laag

benoeming A's
gedrag als 2.49a 2.46a 3.23b 3.17b
agressief

toeschrijving
A's gedrag 2.51a 2.75 3.42 3.20 c

bc
aan kwade
opzet

Tabel 6.2.1 Gemiddelden per conditie "interactienorm" (IN) en
"onprettige ervaring P" (OE) voor de benoeming
van A's gedrag als agressief (agressief=1; niet
agressief=5) en voor de toeschrijving van kwade
opzet (kwade opzet=1; geen kwade opzet=5). Ge-
middelden waarbij per variabele een verschillende
letter staat, zijn significant van elkaar verschil-
lend.

Hypothese 1 voorspelt voor de benoeming van agressie een

interactie-effect INxOE. Deze interactie is in het geheel

niet significant (F=0.01; df=1,216, NS). Volgens een Newman-

Keuls Multiple Range toets, uitgevoerd op de gemiddelden uit
tabel 6.2.1, blijkt, dat er geen verschil bestaat tussen de

gemiddelde scores voor OE hoog en OE laag binnen elk niveau

van IN. Wel blijkt de benoeming van A's gedrag als agressief
te verschillen voor normrespect en voor normschending. We

vinden dus niet, zoals onze voorspelling was, dat de conditie

"normschending/OE hoog" significant afwijkt van de 3 overige
condities.

De gegevens voor de benoeming van agressip uit tabel
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6.2.1 suggereren een hoofdeffect voor IN. Dit effect i
s inder-

daad zeer significant (F=61.57; df=1,216; p<.000001). De proef-

personen vinden A's gedrag meer agressief bij normsche
nding

door A dan bij normrespect.

verder blijkt, dat er een significante interactie is t
us-

sen IN en de situaties, die we aangeboden hebben. De i
nteractie

•     •stift
b     dschietbaan

niet 0---osollicitatie
agres-5. 1-----vvoetbalwedstrijd
sief

4. %%-+0*A
-- 3

L- --------
*--Il--

:i::„-1                    1schending respect
IN IN

Figuur 6.2 .7 Interactie SxIN voor benoeming van A's gedrag
als agressief.

houdt in, dat het verschil tussen normrespect en normschending

in de situaties stift, sollicitatie en voetbalwedstrijd groter

is dan bij de schietbaanoefening.

voor de toeschrijving van kwade opzet is de interactie

INxOE significant (F=12.16; df=1,227; p<.02). Uit een Newman-

Keuls Multiple Range toets blijkt dan alleen, dat de condities

voor normschending significant verschillen van de condities

voor normrespect. Een t-toets voor verschillen tussen gemiddel-

den in een factorieel design levert als resultaat, dat de con-

ditie "normschending/OE hoog" wel degelijk verschilt van de

drie overige condities uit tabel 6.1.2 (p<.05, eenzijdig).

Dit laatste resultaat houdt een ondersteuning in voor hypo-

these 2. De proefpersonen schrijven A's gedrag het meest toe

aan kwade opzet als A de interactienorm schendt en als tevens

de gevolgen van A's gedrag voor P meer onprettig zijn.
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De proefpersonen schrijven A's gedrag meer toe aan kwade

opzet bij normschending door A dan bij normrespect. De gemid-

delden zijn: 2.63 en 3.32 (F=50.46; df=1,227; p<.00001).
De significante interactie SxIN houdt in, dat het ver-

schil in de toeschrijving van kwade opzet tussen normschending
en normrespect bij de situaties sollicitatie en voetbalwedstrijd

groter is dan bij de situaties stift en schietbaan (zie figuur
6.2.8).

-stift
4sohietbaan

b---isollicitatie

geen e---vvoetbalwedstrijd
kwade      5 -
opzet

4. './

3-            '       _zs_*-*'----3f:r--- --''
-

-
2.

.,
kwade

1                                            1opzet
schending respect

IN IN

Figuur 6.2.8 Interactie SxIN voor toeschrijving van kwade op-
zet.

Opdracht

Hypothese 3 en 4 voorspellen een interactie tussen situaties,

opdracht, normschending en onprettige ervaring. Meer expliciet

gesteld, verwachten we, dat A's gedrag in de conditie norm-
schending/OE hoog als minder agressief gezien wordt (en minder

wordt toegeschreven aan kwade opzet), indien A in opdracht

handelt van een legitieme autoriteit (de situaties stift en

schietbaan) dan wanneer deze opdracht niet gegeven is (hypo-
these 3). Verder verwachten we, dat A's gedrag in de conditie

normschending/OE hoog als meer agressief gezien wordt (en
meer wordt toegeschreven aan kwade opzet), indien A handelt

in opdracht van een illegitieme autoriteit (de situaties sol-

licitatie en voetbalwedstrijd) dan wanneer deze opdracht niet
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gegeven is (hypothese 4).

De resultaten voor hypothese 3 en 4 zijn weergegeven in

de tabellen 6.2.2 en 6.2.3. Cellen waarbij een verschillende

letter staat, verschillen significant van elkaar volgens een

Newman-Keuls Multiple Range toets (p<.05).

legitieme autoriteit   illegitieme autoriteit
(stift en schietbaan) (sollicitatie en

voetbalwedstrijd)

geen opdracht 2.44a 2.2la

opdracht 3.04b 2.32a

Tabel 6.2.2 Gemiddelde scores voor situaties met legitieme vs.
illegitieme autoriteit en opdracht voor de conditie
"normschending/onprettige ervaring P hoog". Af-
hankelijke variabele is "benoeming van A's gedrag
als agressief".

legitieme autoriteit illegitieme autoriteit
(stift en schietbaan) (sollicitatie en

voetbalwedstrijd)

geen opdracht 2.39a 2.19a

opdracht 3.45b 2.08a

Tabel 6.2.3 Gemiddelde scores voor situaties met legitieme vs.

illegitieme autoriteit en opdracht voor de condi-
ties "normschending/onprettige ervaring P hoog".
Afhankelijke variabele is "toeschrijving van kwade
opzet".

Uit inspectie van deze tabellen blijkt, dat wanneer A voldoet

aan een opdracht van een legitieme autoriteit zijn gedrag als

minder agressief benoemd en minder toegeschreven wordt aan

kwadp opzet, dan wanneer deze opdracht afwezig is of uitgaat

van een illegitieme autoriteit. Dit resultaat betekent een

ondersteuning voor hypothese 3. Voor de toeschrijving van

kwade opzet gaan de resultaten in de richting die hypothese 4
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voorspelt, maar dit verschil is niet significant.
Alvorens te besluiten dat de resultaten werkelijk betrek-

king hebben op het legitimiteitsaspect uit hypothese 3 en 4,
dienen we na te gaan of de verschillen in perceptie en toeschrij-

ving n·iet terug te voeren zijn tot verschillen in reacties op

de vier situaties afzonderlijk. De gegevens hiervoor staan in

figuur 6.2.9.

stift- geenniet
4- schietbaan8 4 kwade 4 -

agres-
sibf sollicitatie--- opzet

voetbalw.             w--__..y

--- 3-
3- ----

I

2-

t-----............4 %--0--------------,
agfes- 1    ,               ,                  1                     1kwade
sief opzet

geen geenopdracht opdracht
opdracht opdracht

Figuur 6.2.9 Verschillen in de benoeming van agressie en de
toeschrijving van kwade opzet voor geen opdracht
vs. opdracht. N.B. Gegevens betreffen de condi-
tie "normschending/OE hoog".

In deze figuur is te zien, dat de factor opdracht de perceptie

van agressie en de toeschrijving var. kwade opzet in de situ-
aties "stift" en "schietbaan" op dezelfde wijze beinvloedt.

Ditzelfde geldt voor de situaties "sollicitatie" en "voetbal-

wedstrijd". We mogen daarom spreken van het effect van een

legitieme vs. een illegitieme autoriteit op de benoeming van

agressie.
In figuur 6.2.9 vertonen de g-gevens voor de toeschrij-

ving van kwade opzet een zelfde patroon als die voor de bAroe-

ming van agressie. Het belangrijkste verschil tussen deze beide

metingen is, dat de situaties "stift" en "sollicitatie" welis-

 
waar in dezelfde richting gaan als respectievelijk "schiotbaan"
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en "voetbalwedstrijd", maar dat het effect van opdracht voor
eerstgenoemde situaties beduidend kleiner is dan voor laatst-

genoemde. Dit betekent, dat de resultaten m.b.t. (il)legitimi-

teit van opdracht voor de toeschrijving van kwade opzet moge-

lijkerwijze geheel terug te voeren is op het verschil tussen

"voetbalwedstrijd" en "schietbaan" in de conditie opdracht.

Om bovengenoemde redenen concluderen we, dat hypothese 3

ondersteund wordt voor de benoeming van A's gedrag als agres-

sief. Verder geven de resultaten aan, dat een illegitieme op-

dracht geen vermindering van de perceptie van agressie teweeg- 2

brengt, wanneer A de interactienorm schendt en A's gedrag te-

vens duidelijk onprettige gevolgen voor P heeft.

Wanneer we ons beperken tot de conditie "normschending/on-      

prettige ervaring P hoog", kunnen we hypothese 3 niet als be-

vestigd beschouwen. De resultaten van dit experiment geven geen

steun aan hypothese 4.

onze veronderstelling bij hypothese 3 en 4 was, dat (il)-

legitimiteit van opdracht slechts een effect zou hebben op de ,

benoeming van agressie en op de toeschrijving van kwade opzet,

als A's gedrag de interactienorm schendt en als tevens de ge-
volgen van A's gedrag onprettig zijn voor P. De verwachte 34

orde interactie (SxOxINxOE) is voor geen van genoemde afhanke-

lijke variabelen significant (F=l.03; df=3,619; NS voor benoe-

ming agressie en F=1.53; df=3,638; NS voor de toeschrijving

van kwade opzet). Wel significant zijn de interacties SxO

(voor beide variabelen) en SxOxIN (voor de toeschrijving van

kwade opzet).

De SxO interactie is weergegeven in figuur 6.2.10. De

gegevens voor de SxO interactie voor de perceptie van agres-
sie en voor de toeschrijving van kwade opzet suggererpn, dat

het effect van pen legitieme opdracht optreedt onafhankelijk

van onze manipulatie van de factoren IN en OE. Als A handelt

in opdracht van een Zeje.:Ene autoriteit wordt zijn gedrag

als minder agressief gezien en minder toegeschreven aan kwade

opzet dan wanneer A zelf kan beslissen wat hij doet. De ge-

gevens voor de toeschrijving van kwade opzet suggereren boven-

dien, dat wanneer A toegeeft aan de druk van pen EZ:ep-ti:m€
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Figuur 6.2.10 Het effect van de factor opdracht op de percep-
tie van agressie en de toeschrijving van kwade
opzet voor de vier situaties (interactie SxO).

autoriteit de toeschrijving van kwade opzet toeneemt. Uit de

gegevens voor de SxOxIN interactie (F=4.12; df=3,638; p<.01)

blijkt, dat het effect van een legitieme vs. illegitieme auto-

riteit alleen optreedt als A's gedrag normschendend is (zie

figuur 6.2.11).

0     . stift
8     4 schietbaan

geen --- sollicitatie
kwade 5 t.---1 Voetbalwedstrijd

opzet
4 - ------- --I- *

3   . i-- .-
- -Ill---/0 --- - 4

2-

kwade
1

opzet       '               '   1           
    1

geen geenopdracht opdracht
opdracht opdracht

schending IN respect IN

Figuur 6.2.11 Interactie SxoxIN voor toeschrilving van kwade
Opzpt.

L.
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Na deze nadere beschouwing van de interactie-effecten met

opdracht zal duidelijk geworden zijn, dat aan het hoofdeffect

van opdracht geen groot belang gehecht mag worden.
Het hoofdeffect voor opdracht bij de benoeming van agres-

sie (F=5.86; df=l,216; p<.05) is verklaarbaar uit de resultaten

voor legitieme opdracht (zie interactie Sxo, figuur 6.2.9).

Bovendien is de interactie OxIN significant. Deze interactie

houdt in, dat opdracht slechts effect heeft wanneer A's gedrag

normschendend is. De gemiddelde scores voor de benoeming van

agressie zijn bij normrespect: 3.17 voor "geen opdracht" en

3.23 voor "opdracht". Bij normschending zijn deze gemiddelden

respectievelijk 2.28 en 2.69.

Het hoofdeffect voor opdracht bij de toeschrijving van

kwade opzet (F=16.65; df=1,227; p<.001) is verklaarbaar uit
de resultaten voor de legitimiteit van deze opdracht (zie in-     

teractie Sxo, figuur 6.2.9).

Op grond van resultaten voor het effect van opdracht in    '
combinatie met andere factoren van ons design concluderen we,

(1) dat A's gedrag als minder agressief benoemd wordt wanneer

A handelt in opdracht van een legitieme autoriteit en (2) dat

A's gedrag minder wordt toegeschreven aan kwade opzet als A

handelt in opdracht van een legitieme autoriteit, terwijl A
tevens de interactienorm schendt.

VoZgorde                                                           '

Het enige significante effect voor volgorde dat optreedt bij
de benoeming van agressie en de toeschrijving van kwade opzet,

is de interactie VxOxOE bij kwade opzet (F=4.09; df=l,227;

P<.05). Deze interactie houdt in, dat, wanneer de proefper-

sonen eerst aangeven hoe zij (als ze P waren) zouden reageren

en vervolgens A's gedrag beoordelen op kwade opzet (RW), zij

A's gedrag in alle gevallen op 6#n na meer toeschrijven aan

kwade opzet, dan wanneer zij onmiddellijk na presentatie van     

de situaties A's gedrag beoordelen op kwade opzet (WR). De
uitzondering betreft de conditie "geen opdracht/OE laag". In    4

dat geval schrijven ze A's gedrag minder toe aan kwade opzet

bij RW dan bij WR (zie figuur 6.2.12).                            '



271

geen
kwade 5.00 -
opzet

3.50 -

3.25 -

3.00 - ---.-110"--\..,- /
\''

2.75 -                               0      0 W R
/                               . RW*

2.50 -

2.25 .

2.00 -

kwade
1.00<;       T                1                'opzet OE OE OE OE

hoog laag hoog laag
geen opdracht opdracht

Figuur 6.2.12 Interactie VxoxOE voor toeschrijving van kwade
opzet.

We trekken hieruit de conclusie, dat het gedrag, dat de

proefpersonen (zeggen te zullen) stellen invloed heeft op de
toeschrijving van kwade opzet. Deze invloed hangt op een ge-

compliceerde manier samen met de factoren "opdracht" en non-

prettige ervaring P".

6.2.6 Discussie

De resultaten van dit experiment geven geen onverdeelde steun

aan de hypothesen, die we geformuleerd hebben. Ze zijn boven-

dien door de introductie van de factoren opdracht, volgorde

en situaties aanmerkelijk gecompliceerder dan in experiment

6.1. We bespreken eerst de steun voor onze hypotheses, ver-
volgens de factoren volgorde en situaties. We besluiten met

twee opmerkingen. Een over de samenhang tussen onze afhanke-

lijke variabelen en een over de situaties die wij aan de proef-

personen hebben voorgelegd.
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In dit experiment wordt A's gedrag als meer agressief beschouwd

bij normschending dan bij normrespect. Anders dan verwacht

volgens hypothese 1 vinden we niet, dat A's gedrag het meest

als agressief wordt aangemerkt wanneer A de norm schendt en

tevens de gevolgen voor P meer onprettig zijn.

We menen, dat de reden voor het gebrek aan steun voor

hypothese 1 gevonden kan worden in de perceptie van P's on-

prettige ervaring door de proefpersonen.

Ondanks het feit, dat we de manipulatie van OE t.o.v. ex-

periment 6.1 verlaagd hebben in sterkte, vinden de proefper-

sonen de gevolgen voor P over het geheel genomen duidelijk on-

prettig. De gemiddelde score is 1.47 op de schaal van 1 (=on-

prettig) tot 5 (=prettig). Zelfs in die situaties, waarin

geen sprake is van directe onprettige gevolgen voor P van A's

gedrag - de condities OE laag bij schietbaan en stift -,

blijft de gemiddelde score voor "onprettigheid" lager dan 2.0

(zie figuur 6.2.5). Verder hebben we geconstateerd, dat de

perceptie van P's onprettige ervaring in de situatie "voetbal-

wedstrijd" als sterker gezien wordt wanneer A opdracht krijgt

om P "uit te schakelen". Dit laatste betekent, zo hebben we

betoogd, dat de perceptie van onprettige ervaring niet alleen

afhangt van plaatsgevonden effecten, maar tevens van geanti-

cipeerde effecten voor P. Verder blijkt (zie interactie INxOE,

figuur 6.2 .3), dat de proefpersonen vinden dat A's gedrag on-

prettiger is voor P als A de interactienorm schendt, zelfs

al zijn de directe gevolgen voor P gering of in het geheel

niet onprettig. Dit laatste betekent, dat normschending door
A in de ogen van de proefpersonen een duidelijke (negatief)

affectieve betekenis heeft voor P.

De invloed van bovengenoemde factoren op de perceptie

van P's onprettige ervaring door de proefpersonen betekent

niet, dat de benoeming van agressie uitsluitend afhankelijk

is van A's normschending of respect. Ze betekent, dat het ef-

fect van onze manipulatie van P's onprettige ervaring op de

perceptie van onprettigheid verdwijnt, (a) doordat de gevolgen
voor P van A's gedrag in alle gevallen als duidelijk onpret-

tig beschouwd worden, (b) doordat deze perceptie niet alleen
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afhankelijk is van directe reeds plaatsgevonden effecten (onze

manipulatie), maar tevens van geanticipeerde effecten voor P

(b.v. bij voetbal onder opdracht) en (c) doordat normschending
door A niet alleen een sociale betekenis heeft (A's gedrag is

ongepast binnen de interactie P-A) maar tevens een negatief

affectieve betekenis heeft (A's normschending is onprettig
voor P).

De gegevens van dit experiment verlenen steun aan hypo-

these 2: A's gedrag wordt het meest toegeschreven aan kwade

opzet als A de interactienorm schendt, terwijl tevens de ge-

volgen voor P meer onprettig zijn. Deze steun, hoewel zwak, is

enigszins opmerkelijk in vergelijking tot de resultaten voor

hypothese 1. Dit betekent namelijk, dat de toeschrijving van
kwade opzet minder verstoord wordt door de factoren die, be-

houdens de directe onprettige gevolgen voor P, de perceptie

van onprettigheid bepalen. Anders geformuleerd, bij de toe-

schrijving van kwade opzet beoordeelt men A's gedrag meer op

de "interactionele" betekenis van A's normschending en de on-

middellijke gevolgen voor P dan bij de benoeming van agressie.

M.b.t. A's motieven en dispositie heeft A's normschending de

communicatieve betekenis, dat A geen rekening houdt met het

belang dat P hecht aan interactie met A en aan A's normrespect

binnen deze interactie. Ook bij de toeschrijving van kwade op-
zet kan het effect van de affectieve betekenis van normschen-

ding niet uitgesloten worden, gegeven het zeer significante

hoofdeffect voor normschending.

I.v.m. hypothese 3 hebben we uit de resultaten voor dit

experiment de conclusie getrokken, dat (1) A's gedrag als min-

der agressief benoemd wordt als A handelt in opdracht van een

legitieme autoriteit en (2) dat A's gedrag minder wordt toe-

geschreven aan kwade opzet als A bovendien de interactienorm
schendt (zie p. 270).

Deze conclusie is algemener dan de predictie die uit

hypothese 3 volgt. Het is belangrijk hierbij op te merken, dat

het effect van A's gedrag in dit onderzoek in alle gevallen

als onprettig ervaren wordt (zie boven). Dit betekent, dat

bovenstaande conclusie, zowel voor de perceptie van agressie
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als voor de toeschrijving van kwade opzet, slechts van toepas-

sing is in situaties waarbij A bij P een onprettige ervaring

bewerkstelligt. Het is hierbij interessant, dat bij de toe-

schrijving van kwade opzet A's normschending als extra condi-

tie geldt, terwijl dit voor de perceptie van agressie niet
vereist is. Voor onze theorie houdt dit in, dat opdracht door

een legitieme autoriteit een factor is die onafhankelijk van

normschending de benoeming van gedrag als agressief (mede) be-

paalt. Het effect van opdracht door een legitieme autoriteit

op de toeschrijving van kwade opzet daarentegen treedt op in

interactie met normschending. M.a.w. als A de interactienorm

schendt, maar tegelijkertijd handelt in opdracht van een legi-

tieme autoriteit, dan wordt zijn gedrag minder aan kwade opzet

toegeschreven.

Onze redenering suggereert een temporele voorstelling

van het attributieproces. Wanneer A een gedrag stelt waarvan

de gevolgen voor P onprettig zijn en A's gedrag vormt een schen

ding van de interactienorm, dan schrijft P dit in eerste instan

tie (in een bepaalde mate) toe aan kwade opzet. Wanneer P vast-

stelt, dat A in opdracht van een derde handelt, versterkt of

verzwakt dit P's toeschrijving van kwade opzet. De toeschrij-

ving verzwakt als de opdrachtgever een legitieme autoriteit is

en versterkt bij een illegitieme autoriteit.

Onze onderzoeksopzet stelt ons niet in staat een derge-

lijke temporele hypothese te toetsen. Informatie over norm-

schending en legitimiteit van opdracht is namelijk tegelijker-

tijd aan de proefpersonen aangeboden. Bovendien zijn de gege-

vens voor een versterking van de toeschrijving van kwade op-
zet bij opdracht door een illegitieme autoriteit, hoewel ze

in de voorspelde richting gaan, niet sterk (zie figuur 6.2.11).

Dit laatste betekent tevens, dat de resultaten van dit onder-

zoek nauwelijks steun verlenen aan hypothese 4. Wel is het
belangrijk te constateren, dat opdracht door een illegitieme

autoriteit geen verr indering in de perceptie van agressie te-

weegbrengt. Evenmin wordt A bij normschending in dit geval

minder kwade opzet toegeschreven.
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We geven toe, dat onze experimentele opzet voor de toet-

sing van hypothese 3 en 4 feilen heeft. We hebben namelijk na-

gelaten om (il)legitimiteit van opdracht per situatie te vari-

eren. Dit betekent, dat het misschien mogelijk is het diffe-
rentiele effect van opdracht in de situaties "atift/schietbaan"

vs. "sollicitatie/voetbalwedstrijd" te verklaren met behulp van

een ander aspect (dan legitimiteit).

Ons volgende discussiepunt betreft de factoren opdracht

en volgorde.

In onze theorie hebben we er de nadruk op gelegd, dat we

het effect van schending van de interactienormen INpa bestu-
deren. Dit experiment geeft de mogelijkheid om na te gaan of

de proefpersonen A's gedrag inderdaad beoordelen op schending

of respect van INpa. Doordat we namelijk een derde persoon T

geintroduceerd hebben, kunnen de proefpersonen A's gedrag als
gepast of niet gepast beoordelen t.o.v. de norm INpa of INta.

Beoordelen de proefpersanen A's gedrag zuiver in functie van
INpa dan mag de factor opdracht (INta) geen effect hebben op

de perceptie van A's gedrag als ongepast. In tegenstelling tot

deze predictie vinden de proefpersonen A's gedrag minder onge-

past als A in opdracht handelt dan bij afwezigheid van op-

dracht. Het verschil tussen "geen opdracht" en "opdracht" is

echter niet groot (2.33 vs. 2.52) en de significantie zwak

(p<.05). Het is echter veel belangrijker, dat dit hoofdeffect

van opdracht geheel toegeschreven moet worden aan #dn situ-

atie: schietbaan. In de situaties "stift", "sollicitatie" en

"voetbalwedstrijd" verschilt de beoordeling van ongepastheid

niet voor "geen opdracht" en "opdracht" (zie figuur 6.2.1).
De invloed van INta op "ongepastheid" bij de schietbaanoefe-

ning is niet verwonderlijk. De manipulatie van opdracht is
in deze situatie enerzijds zeer sterk (een bevel direct ge-

koppeld aan A's gedrag). Bovendien gaat dit bevel uit van een

legitieme autoriteit van wie P #n A ondergeschikten zijn.

We concluderen hieruit, dat de proefpersonen A's gedrag

beoordelen op schending of respect van de interactienorm INpa,

tenzij P en A tegelijkertijd een relatie met een derde (T)

hebben, aan wiens normen (INta) beiden zich behoren te confor-

meren.
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De factor voZgorde hebben we in dit experiment opgenomen

om na te gaan in hoeverre de benoeming van agressie en de toe-

schrijving van kwade opzet geinterpreteerd kunnen worden als
rechtvaardiging van P's eigen agressieve reactie. In tegen-

stelling tot deze verklaring stellen wij, dat deze variabelen

bepaald worden door onze antecedente condities normschending
en onprettige ervaring P. Als onze opvatting juist is, zouden

er geen effecten voor volgorde op agressie en kwade opzet sig-

nificant mogen zijn. Een mogelijke indirecte invloed van eigen

agressieve reactie op onze overige effecten wordt evenmin ver-
wacht.

Als inleiding op ons antwoord op deze vraagstelling merken

we op, dat het aantal significante effecten voor volgorde dat
we vinden klein is op het totaal van mogelijke significanties.

Van het totale aantal variantiebronnen, waarbij volgorde mee-

speelt (als hoofdeffect of als interactiecomponent), is voor

alle afhankelijke metingen minder dan 6% significant (3 inter-
actie-effecten voor "ongepastheid", 1 hoofdeffect voor "nadelig
voor A" en 1 interactie voor "kwade opzet"). De invloed van

het antwoord dat de proefpersonen op de reactievragen geven

op hun perceptie en toeschrijving van A's gedrag is daarom

relatief gering.

De aard van het effect van volgorde op de perceptie van

agressie en op de toeschrijving van kwade opzet hebben we in

de figuren 6.2.13 en 6.2.14 weergegeven. We presenteren deze

figuren om een volledig beeld te geven van het effect volgorde

en om duidelijk te maken, dat de aard van dit effect niet

essentieel verschillend is voor de perceptie van agressie

en voor de toeschrijving van kwade opzet. Een vergelijking

van de figuren 6.2.11 en 6.2.12 levert het volgende op. Wan-

neer er bij de interactie tussen P en A geen derde (opdracht)

betrokken is, kloppen resultaten voor "agressief" en "kwade

opzet" bij RW beter met onze theorie. De resultaten voor "norm-
schending" en "onprettige ervaring P" liggen volledig in de

lijn van de verwachtingen, als de proefpersonen perst aange-
ven hoe ze zouden reageren als ze P waren en vervolgens A be-

oordelen op "agressiviteit van gedrag" en op "kwade opzet".
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Figuur 6.2 .13 Effect van volgorde (WR, RW) op de benoeming

 

van A's gedrag als agressief voor de 8 hoofd-
condities van het design.

Wanneer de proefpersonen eerst A's gedrag beoordelen, achten
ze dit minder agressief en minder te wijten aan kwade opzet

bij OE laag dan bij OE hoog. Dit laatste is in strijd met on-

ze verwachtingen. Handelt A in opdracht van een derde dan ver-

schilt de vorm van de curve voor RW nauwelijks van die voor

WR. Alleen blijkt, dat A's gedrag minder wordt toegeschreven

aan kwade opzet bij RW dan bij WR. Het is opmerkelijk bij op-
dracht, dat A's normrespect met lage onprettigheid voor P als

meer agressief en als meer toe te schrijven aan kwade opzet
wordt beoordeeld dan A's normrespect met een hoge mate van on-

prettigheid voor P. M.n. treedt dit laatste op als de proef-
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personen eerst een eigen reactie geg..... ' -LL,n (RW).

Deze resultaten laten meerdere interpretaties toe. De

eerste verklaring luidt, dat personen die eerst reageren en

vervolgens A's gedrag en motieven beoordelen, hun eigen reac-

tie rechtvaardigen. De tweede alternatieve verklaring luidt,

dat de proefpersonen, die eerst gereageerd hebben op A en,

vervolgens A beoordelen, dit doen vanuit een minder neutraal

gezichtspunt. Ze stellen zich op het standpunt van P en "ont-

dekken" (mede via de reactievragen die wij aangeboden hebben)

dat P op A agressief kan reageren. De eerste twee interpreta-

ties betreffen de resultaten, dat A's gedrag een gezamenlijke

functie is van "normschending" en "P's onprettige ervaring"
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bij RW en dat eveneens bij RW de toeschrijving van kwade opzet

groter is dan bij WR in de condities "opdracht". Voor het ver-

schil tussen OE laag en OE hoog, dat m.n. bij WR in een aantal con-

dities in omgekeerde richting gaat dan voorspeld, is een ver-
schil in toeschrijving een mogelijke verklaring. Een derde ad-

ditionele verklaring luidt, dat A's gedrag, indien de conse-
quenties voor P erg onplezierig zijn, niet wordt toegeschreven

aan kwade opzet, maar aan een agressieve dispositie van A.

We hebben nagegaan welke van de twee eerstgenoemde ver-

klaringen het meest aannemelijk is. Daartoe hebben we op de 4

situaties afzonderlijk covariantie-analyses uitgevoerd met tel-

kens als covariabele de score van de proefpersonen op reactie-

vraag 8 (agressieve reactie, zie bijlage 3.2). Als afhankelijke

variabelen zijn genomen de benoeming van A's gedrag als agres-

sief, de toeschrijving van kwade opzet en de perceptie van on-

gepastheid.

Heeft de eigen agressieve reactie een effect op de eerste

twee afhankelijke metingen, dan moeten de significante effec-

ten van normschending en onprettige ervaring (en eventuele

interacties) verdwijnen of beduidend lager worden. Het resul-
taat van deze covariantie-analyses toont aan, dat hiervan geen

sprake is. De factoren en interacties die in de univariate

variantie-analyses significant zijn, blijven dit na correctie
voor de covariabele "agressieve" reactie. Dit betekent, dat

de benoeming van agressie en de toeschrijving van kwade opzet

niet opgevat kunnen worden als directe rechtvaardiging van de

eigen agressieve reactie (waarvan de proefpersonen zeggen, dat

ze deze zouden geven als ze P waren). Uit covariantie-analyse
op de perceptie van "

ongepastheid" (covariabele eveneens eigen
agressieve reactie) blijkt, dat van een evidente indire:te rechtvaar-
diging evenmin sprake is. De rechtvaardiging van de benoeming

van agressie en de toeschrijving van kwade opzet had indirect

kunnen zijn via de betiteling van ongepastheid (vergelijk de
perceptie van agressie door A in experiment 6.1). Alleen in

de voetbalsituatie verdwijnt bij de covariantie-analyse de
significante interactie INxOE (F zakt van 3.97 naar 1.30). Aan
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de andere factoren en interacties voor "ongepastheid" veran-

deren de covariantie-analyses niets.

Op grond van genoemde covariantie-analyses concluderen
we, dat de benoeming van agressie en de toeschrijving van kwa-

de opzet niet geinterpreteerd kunnen worden als directe of

indirecte rechtvaardiging van het agressieve gedrag, dat de
10)

proefpersonen zeggen te stellen.
Het resultaat van deze analyses is voor onze theorie

zeer belangrijk. Ze betekenen op de eerBte plaats, dat de

schakel die we theoretisch aannemen tussen de antecedente con-

dities "normschending" en "onprettige ervaring P n - de toe-

schrijving van kwade opzet - niet het gevolg is van de eigen

agressieve reactie van de waarnemer (P). Integendeel, de toe-

schrijving van kwade opzet is inderdaad, zoals we veronder-

stelden, het gevolg van onze antecedente condities. Wanneer

we namelijk in een tweede serie covariantie-analyses "kwade

opzet" als afhankelijke variabele nemen en "niet-gepast/gepast"

en "gevolgen onprettig/prettig voor P" als covariabelen, dan

verdwijnen de significante effecten voor IN en OE of zakken de

F-waarden beduidend (bij schietbaanoefening en voetbalwedstrijd).

Eenzelfde resultaat vinden we bij covariantie-analyses met de

benoeming van agressie als afhankelijke variabele. Op de twee-

de plaats ondersteunen de eerste covariantie-analyses voor de

verschillen tussen RW en WR, de door ons als tweede genoemde

verklaring. Door te zeggen hoe zij zouden reageren als ze P

waren, komen de proefpersonen op het idee, dat een agressieve

reactie t.o.v. A mogelijk is. Dit betekent, dat onze theorie

beter zal opgaan (1) indien de waarnemer zich op het standpunt

van het slachtoffer plaatst en/of (2) indien de waarnemer op

het idee komt dat er t.o.v. A agressief gereageerd zou kunnen

Worden.

Het opmerkelijke effect, dat de perceptie van nadeel voor

A zelf groter is bij RW dan bij WR sluit aan bij onze tweede

verklaring. Wanneer de proefpersonen onmiddellijk na lezing

10)
Het gebrek aan effecten van de covariabele "eigen agressie"
kan niet toegeschreven worden aan het gebrek aan variatie
tussen de proefpersonen op vraag 8. Een univariate varian-
tie-analyse op deze gegevens laat significante effecten zien
voor o.a. IN en INxOE.
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van de situatie A's voor- of nadeel moeten beoordelen (WR), is

de gemiddelde score 3.15. A's gedrag is volgens de waarnemers

enigszins in A's voordeel. In de conditie RW is de score 2.90.

Dit betekent, dat de proefpersonen na hun eigen reactie en/of

zich verplaatsend op P's standpunt, zich meer realiseren dat

A's gedrag ook voor A zelf iets nadeliger effecten heeft dan

wanneer zij eerst A's gedrag beoordelen en vervolgens reageren.

M.a.w. proefpersonen in de conditie RW anticiperen meer dan de
anderen (WR) een mogelijke agressieve reactie van P t.o.v. A.

Dit laatste is in A's nadeel (vergelijk de resultaten uit ex-

periment 6.1 op dit punt).

De resultaten van de covariantie-analyses worden veroor-

zaakt door de specifieke samenhang die er in dit experiment be-

staat tussen de afhankelijke metingen. In het nu volgende dis-

cussiepunt gaan we dieper op deze samenhang in. De vraag die
we stellen luidt als volgt. Bestaat er, Zos van de condities

die wij hebben gecre6erd, bij de proefpersonen een cognitief

schema van waaruit zij de situaties van dit experiment beoor-

delen?

Ter beantwoording van deze vraag hebben we per situatie

een (Principale Componenten) factoranalyse uitgevoerd op de

gepoolde within conditie correlaties tussen de antwoorden11)

op alle 22 waarnemingsvragen. In een meer factorenoplossing

blijkt er na de eerste factor bij elk van de vier situaties

een discontinuiteit in eigenwaarden op te treden. We beperken

ons daarom tot de eerste factor (zie tabel 6.2.4). De struc-

tuur van deze eerste factor komt voor de situaties "stift",

"schietbaan", "sollicitatie" en "voetbalwedstrijd" sterk over-

een. Harman's coefficient vari#ert tussen .90 en .97 (cf.

Rummel, 1970). We kunnen daarom onze interpretatie van Fac-

tor I baseren op de gemiddelde factorladingen per vraag.

uit de gegevens in tabel 6.2.4 blijkt, dat 8 vragen ge-
middeld hoger laden dan .50. Deze vragen zijn: onnodig, niet

correct, niet gepast, zinloos, niet sociaal voelend, agres-

sief, onsympathiek en kwade opzet. Hierbij zijn de ladingen

11) Hiermee wordt het effect van onze manipulaties op de corre-
latie cobfficienten uitgeschakeld.



Situaties

Schiet- Voetbal- Gemiddelde
No. Vraag Stift Sollicitatiebaan wedstrijd factorlading

1 onnodig - .84 - .82 - .83 - .77 - .82

2   niet correct - .87 - .81 - .84 - .75 - .82

3 niet gepast - .80 - .81 - .88 - .84 - .83

4 zinloos - .77 - .73 - .79 - .63 - .73

5   niet sociaal voelend - .76 - .62 - .66 - .51 - .64

6 agressief - .73 - .48 - .50 - .65 - .59

7 onsympathiek - .64 - .82 - .69 - .83 - .75

8   onprettig voor P - .17 - .23 - .27 - .41 - .27
h)

9   nadelig voor P - .19 - .13 - .18 - .40 - .23          8

10 zeer pijnlijk voor P - .26 - .21 - .37 - .42 - .32

11   negatief voor P - .27 - .43 - .18 - .45 - .33

12 onprettig voor A - .12 - .20 - .08 - .20 - .15

13 nadelig voor A - . 17 - .35 - .11 - .19 - .21

14 zeer pijnlijk voor A - .10 - .14 - .04 - .13 - .10

15 negatief voor A - .27 - .48 - .20 - .17 - .28

16 A persoonlijk verantwoor-  - .33 - .35 - .31 - .18 - .29

delijk
17 P persoonlijk verantwoor- + .05 + .05 - .09 + .18 + .05

delijk
18 externe factoren + .19 + .19 + .12 - .05 + .11

19 toeval• - .02 .00 - .25 + .38 + .02



20 kwade opzet - .64 - .42 - .51 - .59 - .54
21 onbeholpenheid A - .49 - .30 - .42 - .10 - .33
22 A's geestelijke vermogens  - .61 - .35 - .36 - .23 - .39

Percentage verklaarde
variantie 26.1 23.1 22.9 23.1

Tabel 6.2.4 Factorladingen per situatie en gemiddeld over situaties voor Factor I (onge-
roteprd) van 22 waarnemingsvragen.

N
(D
W
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voor de eerste 3 vragen het hoogst. We stellen voor deze factor

te betitelen als "ongepastheid".

Theoretisch zijn de resultaten van deze factoranalyses op

twee punten belangrijk. Op de eerste plaats blijkt, dat "onge-

pastheid" de belangrijkste dimensie is waarop onze proefper-

sonen situaties, waarbij ##n persoon A een ander P iets ver-

velends aandoet, beoordelen. Op de tweede plaats blijken "niet

gepast", "agressief" en "kwade opzet" op eenzelfde dimensie te

liggen. We trekken hieruit de conclusie, dat normatieve over-

wegingen, tesamen met benoeming van A's gedrag als agressief
en met de toeschrijving van kwade opzet een wezenlijke rol

spelen bij de interpretatie van situaties waarin mensen ge-

drag stellen, dat voor een ander onplezierige gevolgen heeft.

Tot slot van deze discussie bespreken we enkele aspecten

van de vier specifieke situaties, die de proefpersonen voorge-

legd kregen.

Als eerste punt toetsen we het idee, dat de benoeming

van agressie sterker is wanneer A's gedrag voor P fysieke

gevolgen heeft dan wanneer de gevolgen van psychische aard

zijn (zie experiment 6.1). Voor dit experiment moet dan de

voorspelling luiden, dat A's gedrag in de situaties "stift",

"sollicitatie" en "voetbalwedstrijd" als meer agressief be-
noemd wordt, dan bij de "sollicitatie".

Deze voorspelling blijkt maar gedeeltelijk uit te komen.

De gemiddelde scores voor de benoeming van A's gedrag als

agressief zijn: 1.82 (voetbalwedstrijd), 2.72 (stift), 3.30
(schietbaan) en 3.51 (sollicitatie). De scores voor "agressief"

in de situaties "voetbalwedstrijd" en "stift" blijken signi-

ficant te verschillen van de score voor "sollicitatie" (Newman-

Keuls Multiple Range toets, p<.01). Het verschil tussen

"schietbaan" en "sollicitatie" is niet significant.

Een mogelijke verklaring voor dit laatste is, dat de be-
noeming van A's gedrag niet alleen afhangt van het feit of

de gevolgen voor het slachtoffer fysiek of psychisch zijn,

maar dat er bij deze hypothese impliciet een extra voorwaarde

gesteld wordt. Deze voorwaarde luidt, dat A op directe wijze

P de fysieke gevolgen toebrengt. Het is de notie, dat A "op
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P afstevent" om P te kwetsen. Op de schietbaan is er weliswaar

sprake van fysieke effecten voor P (P wordt nat), maar dit on-

gemak wordt P toegebracht, doordat A nalaat iets voor P te

doen. Hoewel alternatieve verklaringen mogelijk zijn, stellen

we voor de hypothese over het effect van fysieke effecten als
volgt te herzien. Gedrag van A wordt als meer agressief be-

noemd, wanneer de gevolgen voor P fysiek zijn en veroorzaakt
worden door een actie van A, dan wanneer deze gevolgen psy-

chisch zijn en veroorzaakt worden door een in-actie van A.

Op de tweede plaats merken we op, dat de proefpersonen 4

versehiZZende situaties kregen voorgelegd. Dit verschil is een

zwak maar tevens een sterk punt van dit onderzoek. Het gebruik

van de 4 situaties is zwak, doordat voor de resultaten, m.b.t.

wat wij "legitimiteit" genoemd hebben, mogelijkerwijze alter-

natieve verklaringen te vinden zijn die zich baseren op de

specifieke kenmerken van de 4 situaties. Het gebruik van de
4 situaties is een sterk punt van dit onderzoek, omdat blijkt,
dat de steun voor onze theorie zich niet beperkt tot 6#n spe-

cifieke laboratoriumsituatie, maar verkregen is in verschei-
dene situaties, die zich min of meer als door ons beschreven

voor kunnen doen in het leven van niet-studenten.

Tenslotte merken we op, dat de proefpersonen in de "stift-
.situatie" A's normschending (schok 3) als meer ongepast" be-

12)
oordelen, dan A's normrespect (schok 2). Dit punt is rele-

vant voor de experimenten uit hoofdstuk 7.

6.3 Waarneming van agressie: aZgemene e:23-:.efee experimenten
6.1 €n 6.2

De resultaten van de experimenten 6.1 en 6.2 wijzen in de-

zelfde richting. Ze laten op een aantal manieren zien hoe be-

langrijk de rol is, die normatieve overwegingen spelen bij de

waarneming van agressie door volwassen manner. In deze para-
graaf halen we de meest relevante aspecten van Se pxperiment-n

6.1 en 6.2 naar voren.

12)
Dit resultaat vinden we, ondanks het fei: dat een aantal
proefleiders rapporteerden, dat de preefpersonen deze si-
tuatie als ingewikkeld en moeilijk vczrsrelbaar beoor-
deelden.
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(1) De resultaten van beide experimenten verlenen steun aan

propositie 1 van onze theorie. A's gedrag wordt als meer agres-

sief benoemd als A de interactienorm INpa schendt en de gevol-

gen van A's gedrag voor P onprettig zijn. Bij experiment 6.2

moeten we in aanmerking nemen, dat de gevolgen voor P door de

proefpersonen in het algemeen als duidelijk onprettig ervaren
worden.

(2) In beide experimenten vinden we, hoewel in experiment 6.2

zwak, dat A's gedrag het meest wordt toegeschreven aan kwade

opzet als A de interactienorm schendt en als de directe ge-

volgen van A's daad voor P meer onprettig zijn. Verder blijkt

(a) dat A's normschending hem (A) geen voordeel oplevert bo-

ven normrespect en (b) dat A's normschending als meer onpret-

tig voor P beschouwd wordt dan A's normrespect (experiment
6.2). Tesamen betekenen deze resultaten evidentie voor propo-

sitie 3.

(3) Het verschil (voornamelijk in experiment 6.2) tussen de

toeschrijving van kwade opzet en de benoeming van A's gedrag

als agressief is te verklaren door twee onderscheiden beteke-

nissen van normschending. Op de eerste plaats heeft norm-

schending een interactionele of communicatieve betekenis. A's

normschending betekent, dat A een bepaalde opvatting heeft over

zijn (A's) interactie met P en eventueel over P als persoon.
A vindt P of zijn interactie met P niet belangrijk genoeg om

zich te houden aan de interactienorm, die P op A van toepas-

sing acht. Op de tweede plaats heeft A's normschending een

affectieve betekenis. Normschending wordt door P als meer on-

prettig ervaren dan normrespect. Op dit punt sluiten onze be-

vindingen aan bij de theorie van Leventhal (1974). Wanneer A's

gedrag afwijkt van (normatieve) verwachtingen resulteert dit

in een verhoogde emotionele activatie.

Het lijkt ons toe, dat de interactionele en de affectieve

betekenis van normschending voor de waarnemer, beide een ef-

fect hebben op zowel de benoeming van agressie als op de toe-

schrijving van kwade opzet. Het is echter aannemelijk, dat

het effect van de affectieve betekenis van normschending rela-
tief sterker is bij de benoeming van agressie, terwijl het
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effect van de interactionele betekenis van normschending rela-
tief sterker is bij de toeschrijving van kwade opzet. De resul-

taten voor de benoeming van agressie in de verschillende situ-

aties die de proefpersonen kregen voorgelegd, verlenen enige

steun aan bovenstaande redenering. Deze resultaten suggereren,

dat een actie van A die direct resulteert in een fysieke on-

prettige ervaring voor P als meer agressief benoemd wordt, dan

een in-actie van A met fysieke gevolgen en/of een actie van A

met onprettige psychische effecten.

       (4) Wanneer de waarnemer zich verplaatst in het standpunt van
de agressor (A), vindt hij zijn eigen (A's gedrag) minder on-

gepast, dan wanneer hij het gezichtspunt inneemt van slacht-
offer (P) of "neutrale" buitenstaander. De resultaten voor de

benoeming van agressie en de toeschrijving van kwade opzet

gaan in dezelfde richting. Op dit punt illustreren de gege-

vens van experiment 6.1 onze redenering achter propositie 6.

Mensen proberen hun eigen agressief gedrag te rechtvaardigen

4     door te onkennen, dat zij de interactienormen schenden.

(5) De resultaten van experiment 6.2 maken het hoogst onwaar-

schijnlijk, dat de toeschrijving van kwade opzet en de benoe-
ming van agressie zuiver een rechtvaardiging (vooraf) zijn

van P's geanticipeerde agressieve reactie t.o.v. A. Veeleer

blijkt, dat waarneming van agressie bepaald wordt door de an-
tecedente condities (normschending en onprettige ervaring P)

die wij theoretisch aannemen. Uit ditzelfdo experiment blijkt

verder, dat de predicties van onze theorie beter uitkomen,

wanneer (a) de waarnemer zich realiseert da= een agressieve

reactie van P t.o.v. A mogelijk is (mogelijk in de zin van
voorstelbaar) en wanneer' (b) de waarnemer zich verplaatst in

het standpunt van het slachtoffer P. Welk van bovenstaande
voorwaarden verantwoordelijk is voor de resultaten van de

waarneming van agressie en de toeschrijving van kwade opzet

is in experiment 6.2 niet uit te maken. Hot feit, dat de re-

sultaten van experiment 6.2 voor (RW/g„r :Firacht) sterk
overeenkomen mpt de resultaten voor P in exr,riment 6.1 doet

vermoeden, dat voorwaarde (b) het belangrirkst is. Dit zou
betekenen dat onze theorie inderdaad op gaat voor de waar-
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nemer voor wie hij opgesteld is: het slachtoffer (P).

(6) Situaties waarin iemand (A) een ander (P) een onprettige

ervaring bezorgt, lijken beoordeeld te worden vanuit een a

priori cognitief schema, waarbij normatieve aspecten een be-

langriike plaats innemen. A's gedrag wordt primair beoordeeld

op een dimensie van "ongepastheid". Interactienormen, agressie

en kwade opzet liggen op deze dimensie en zijn daarom nauw met

elkaar verweven.

(7) In het theoretisch gedeelte van dit proefschrift hebben l

we herhaalde malen gesteld, dat niet algemene sociale noreen     I

of verwachtingen belangrijk zijn voor de waarneming van agres-

sie, maar interactienormen. Experiment 6.2 bevat aanwijzingen,

dat A's gedrag inderdaad beoordeeld wordt met als referentie-

punt INpa. Wanneer in de ogen van de proefpersonen A zich kan    )

houden aan de norm die P op hem van toepassing acht (INpa) of

aan de norm die een derde persoon op hem van to*passing acht (INta),

blijkt A's schending van INpa als meer ongepast beoordeeld te

worden, dan respect van INpa. Dit resultaat treedt op ondanks

het feit, dat een schending van INpa een respect van INta in-

houdt en ondanks het feit, dat de derde persoon T een autori-

teit is, wiens invloed op A verondersteld kan worden groter te

zijn dan die van P. Dit belangwekkende resultaat interprete-

ren we in ruimere zin als "interactiecentrisme". We bedoelen

hiermee, dat personen (P) die op een bepaald moment een inter-

actie aangegaan zijn met een ander (A), het gedrag van A be-

oordelen op de betekenis die A's gedrag heeft voor hun inter-

actie. P en A "centreren" zich m.a.w. op de interactie P-A

en interacties of relaties die P en A met derden hebben, zijn

in principe irrelevant voor de interactie P-A.

(8) "Interactiecentrisme" zal in dyades optreden, tenzij het

gedrag van beide interactiepartners ondergeschikt is of af-

hankelijk is van eenzelfde derde persoon of autoriteit. Komt

A's gedrag (met voor P onplezierige consequenties) namelijk

tot stand o.i.v. een legitieme autoriteit, dan wordt A's norm-

schending minder als agressie benoemd en minder toegeschreven

aan kwade opzet (propositie 7.1). De resultaten m.b.t. propo-

sities 7.1 en 7.2 in experiment 6.2 zijn dermate boeiend, dat
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het effect van (il)legitimiteit o.i. op een betere (experiz

mentele) wijze nagegaan dient te worden. Een dergelijk experi-

ment valt echter buiten het bestek van dit proefschrift.
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1IDOFDSTUK 7 NORMSCHENDING EN REACTIEVE AGRESSIE

In dit hoofdstuk rapporteren we 2 experimentenl) over het effect

van schending van de interactienorm INpa door A op P's reac-

tief agressief gedrag. Twee doelstellingen liggen aan deze ex-

perimenten ten grondslag.

Op de eerste plaats willen we aantonen, dat P - in situ-

aties waarbij A's gedrag bij hem een onprettige ervaring te-

weegbrengt - agressief zal reageren wanneer hij A's gedrag op-

vat als een schending van de interactienorm. M.b.t. deze doel-

stelling sluiten de 2 experimenten aan bij de proposities 3 en
5 van onze theorie.

Op de tweede plaats willen we een aantal alternatieve
interpretaties voor P's reactieve agressie uitsluiten. Deze

interpretaties zijn:

- P's reactieve agressie is het gevolg van ontvangen frustra-
tie (Dollard et.aL., 1939);

- P's reactieve agressie is "instrumenteel" voor P's eigen
doelbereik (Buss, 1961);

- P's reactieve agressie is het directe gevolg van verhoogde

fysiologische activatie.

De experimentele situatie, die we in de experimenten 1 en
2 creiren komt qua interactienorm INpa en modaliteit van P's

onprettige ervaring overeen met de beschrijving van de stift-

situatie, die we in experiment 6.2 aan de proefpersonen heb-

ben voorgelegd (zie bijlage 6.2.1.A). Het verschil tussen ex-

periment 1 en 2 bestaat eruit (1) dat experiment 1 uitgevoerd
is in Parijs en experiment 2 in Nijmegen, (2) dat de proef-

personen in Parijs vrouwelijke studenten waren en in Nijmegen

mannelijke studenten en (3) dat het mantelverhaal (cover-story)

verschillend is.

1)
Deze experimenten zijn tot stand gekomen in samenwerking
met Da Gloria. Beide experim,nten werden uitgevoerd in 1970/
1971. De rapportage in dit proefschrift is een bewerking
van Da Gloria & De Ridder (1977).
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7.1 Experiment 1
In dit experiment gaan we uit van een interactie tussen P en A,

waarbij elk de ander een onprettige ervaring moet bezorgen om

zelf een doel te bereiken. Dit betekent, dat welk gedragsalter-

natief P en A ook kiezen, de hieruit resulterende ervaring al-
tijd in een bepaalde mate onprettig voor de ander (A of P) is.

Het verschil tussen de gedragsalternatieven bestaat eruit, dat

(1) de mate waarin elk gedrag instrumenteel is voor eigen doel-

bereik variiert en dat (2) de sterkte van de onprettige erva-

ring voor het slachtoffer vari6ert.

We nemen aan, dat in een dergelijke situatie P op A een

interactienorm van toepassing zal achten die luidt, dat A ge-

drag mag stellen dat maximaal instrumenteel is voor eigen doel-

bereik. A behoort echter gedrag na te laten, dat weliswaar in-

strumenteel is voor eigen doelbereik, maar dat bij P een ster-

kere onprettige ervaring teweegbrengt. Eenvoudiger gesteld, A

behoort P niet meer pijn te bezorgen dan nodig is voor een ma-

ximaal eigen (A's) doelbereik (INpa). Wanneer A gedrag stelt,

dat voor P een sterkere onprettige ervaring tot gevolg heeft
dan G , zal P dit gedrag opvatten als schending van de in-

INpa
teractienorm (zie hoofdstuk 6, pp. 230-232).

We onderzoeken in hoeverre schending van INpa door A leidt
tot schending van INap.

7.1.1 Hypotheses

We toetsen de volgende hypotheses.
Hypothe8€ 1 Wanneer A de interactienorm schendt die P op hem

van toepassing acht (INpa), zal P reageren met een gedrag

dat, in P's ogen, door A zal worden opgevat als een schending

van de norm die A op P van toepassing acht (INap).

Hypothese 2 De waarde die P toekent aan eigen doelbereik ver-

hoogt niet de kans op P's schending van INap.

Hypothese 1 betekent - in situaties waarin sprake is van een
wederzijdse uitwisseling van onprettige ervaringen tussen P

en A -, dat agressief gedrag van A leidt tot gedrag van P, dat

in P's ogen door A als agressief beschouwd zal worden.
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Hypothese 2 is opgesteld om na te gaan of een gedrag van P, dat

wij als onderzoeker als agressief beschouwen - een gedrag dat

volgens de opzet van het experiment niet meer instrumenteel is

dan G , maar de ander alleen een sterkere onprettige erva-INap
ring bezorgt - door de proefpersonen als zodanig is waargenomen.

Zou P niet van de even grote instrumentaliteit van G en de
INap

schending van G overtuigd zijn, dan is het aannemelijk, dat
INap

dit gebrek aan overtuiging tot uiting zal komen in een groter

aantal "schendingen van INap", wanneer de waarde die P aan eigen

doelbereik hecht hoog is. Zouden we wel een groter aantal
"schendingen van INap" vinden wanneer de waarde die P aan zijn

doel hecht hoog is dan wanneer deze laag is, dan betekent dit

dat (a) P's gedrag niet louter opgevat mag worden als agressief
volgens onze definitie maar (b) dat P's reactie mede het gevolg

is van ontvangen frustratie en/of gedeeltelijk overeenkomt met

de notie van instrumentele agressie.

7.1.2 Design

Het experiment bevat 4 factoren: Interactienorm (IN), Waarde

van doelbereik voor P (Bp), Waarde van doelbereik voor A (Ba)

en Metingen per persoon (M). De factor IN heeft de niveaus

"normschending" en "normrespect". De factoren Bp en Ba verte-

genwoordigen de hoogte van beloning voor P's eigen doelbereik

(Bp) en de hoogte van de beloning die A voor doelbereik krijgt.

Beide factoren hebben de niveaus: Beloning "laag" en "hoog".

Het aantal metingen per persoon (25) hebben we in blokken van

5 samengenomen.
Bovenstaande factoren en niveaus vormen een 2%2x2xS fac-

torieel design. De laatste factor "metingen" is genesteld on-

der de 3 andere factoren en is een "within subject" factor.
De afhankelijke variabele is de frequentie van schending

van INap door P gedurende de laatste 25 beurten van het expe-

riment (zie methode).

In termen van ons design voorspellen hypothese 1 en 2 res-

pectievelijk een hoofdeffect voor IN en het ontbreken van een
hoofdeffect voor P's eigen beloning (Bp).
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7.1.3 Proefpersonen

Als proefpersonen fungeerden 56 vrouwelijke studenten van de

universiteit van Parijs. Ze kwamen uit verschillende studie-

richtingen, uitgezonderd psychologie. Zij werden geworven via

advertenties in de universiteitsgebouwen. Hierin werden vrij-

willigers opgeroepen om tegen betaling deel te nemen aan een

psychologisch experiment. De resultaten van #Sn persoon zijn

niet geanalyseerd, omdat zij de instructies niet begreep. Twee

personen weigerden deelname toen zij hoorden, dat zij in het

experiment elektrische schokken zouden ontvangen. Deze drie

personen zijn vervangen door anderen.

7.1.4 Methode

Onze theorie stelt aan de experimentele opzet een aantal eisen.

Voor de transformatie van verwachtingen in normen zijn de vol-

gende aspecten van belang.

Twee personen, P en A, moeten de indruk hebben, dat zij

een interactie met elkaar aangaan. v66r de acceptatie van deze

interactie moeten de kenmerken van de situatie van P en van A

hen beiden bekend zijn. Zij moeten informatie hebben over de

preferenties van de ander. Verder moet de taak zo zijn, dat

elk meerdere gedragsmogelijkheden heeft om het doelbereik door

de ander in een bepaalde mate te bepalen (zie figuur 5.1,
p. 192).

De situatie moet de proefpersonen potentieel symmetrisch
toeschijnen. D.w.z. de proefpersonen moeten zich kunnen inleven

in het standpunt van dader en van slachtoffer. Immers, slechts
onder deze voorwaarde is P in staat attributies over A's ge-

drag te maken. Om er voor te zorgen, dat de kenmerken van A's
situatie aan P direct bekend kunnen zijn, moeten de posities

van dader en slachtoffer feitelijk afgewisseld worden. Boven-

dien wordt hierdoor P's attributie van A's gedrag en het ont-
staan van interactienormen vergemakkelijkt. Een feitelijke om-

kering van de posities stelt P in staat als slachtoffer te re-

ageren op ontvangen agressie van A met een gedrag, dat in zijn

(P's) ogen door A als agressie wordt opgevat.
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De experimentele opzet moet in de ogen van de proefperso-
nen aan bovenstaande eisen voldoen. De onderzoeker moet in staat

zijn voor iedere persoon afzonderlijk:

(a) de waarde te vari6ren die doelbereik in P's ogen heeft voor

hemzelf (P) en voor A;

(b) de feitelijke sterkte te bepalen van de onprettige ervaring

van P;

(c) de instrumentaliteit te manipuleren, die een bepaald gedrag

van A in de ogen van P heeft.

voorwaarde (a) is nodig voor de experimentele manipulatie m.b.t.

hypothese 2. Voorwaarde (b) is relevant voor een activatiever-

klaring. Voorwaarde (c) is essentieel om de proefleider in staat

te stellen P's waarneming van A's normschending en/of respect

te manipuleren. We hebben een apparaat, de "Interactie Agresso-

meter„2  laten maken, welk aan bovenstaande eisen voldoet.

Twee proefpersonen (Pl en P2) zitten in twee aparte kamers

met elk een reactiepaneel voor zich (zie figuur 7.1.1, p. 296).
Ieder van hen moet afwisselend dezelfde sensorisch-motorische

taak uitvoeren: Wanneer bij Pl het "attentie"-signaal aan de

rechterkant van het reactiepaneel gaat branden, neemt Pl de

stift in zijn hand en houdt deze boven een stiftopening. Bij

het signaal "start" probeert hij vervolgens de stift in de ope-
ning te steken. Tegelijkertijd gaat bij P2 aan de Zinkerkant

van het reactiepaneel lampjes branden bij successievelijk "at-

tentie" en "start". Bij het attentiesignaal drukt P2 naar keuze

#On van de drie schokknoppen in. Zodra het "start"signaal ge-

geven wordt, drukt P2 de afgaveknop in. Hiermee dient P2 de

schok die hij zojuist gekozen heeft toe aan Pl. Zodra Pl de

schok ontvangt (via de stift) gaat er rechtsboven op het re-

actiepaneel een van de drie lampjes branden. Dit lampje infor-

meert Pl over de ontvangen schokintensiteit.

2) De "Interactie Agressometer" is ontworpen door Claude Kervella
van net Laboratoire de Psychologie Sociale (Parijs), in nauwe
samenwerking met Jorge Da Gloria en Richard de Ridder. Het
apparaat, dat in dit experiment is gebruikt, werd gebcuwd
door de Afdeling Techniek van het Laboratoire de Psychologie
Sociale de l'Universit# Paris VII.
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In de positie van agressor kunnen de proefpersonen kiezen

uit 6#n van de drie schokintensiteiten, aangeduid met: 1, 2 en
3. De proefpersonen weten, dat de schokken van 1 naar 3 toenemen

in sterkte. Verder wordt hen meegedeeld, dat schok 1 hen 50%

kans geeft op doelbereik (de ander verhinderen met de stift de

bodem van de opening te raken), en dat dit kanspercentage bij

zowel schok 2 als schok 3 altijd 100% is (vergelijk figuur 6.1.2,

p. 231).

Een mantelverhaal rechtvaardigt in de ogen van de proefper-

sonen bovengenoemde onderzoeksopzet. Hen wordt verteld, dat het

experiment tot doel heeft de invloed te onderzoeken van elek-

trische schokken op de verstoring van motorisch gedrag bij een

vaardigheidstaak. Er wordt verder aan de proefpersonen verteld,

dat hun totale motoriek bestudeerd wordt en dat zij zo snel als

zij kunnen moeten reageren. Bij toerbeurt voert elk van beide

proefpersonen de vaardigheidstaak uit (stift) en verhindert hij
de ander bij deze taak (schokken). Op deze wijze is iedere per-

soon afwisselend "schokontvanger" en "schokgever". Bij iedere

beurt wordt 6#n punt toegekend voor behaald doelbereik: 6fwel

aan de persoon die met de stift de bodem van de opening raakt

binnen de tijd dat het startsignaal brandt (schokontvanger)

6fwel aan degene die met succes de ander dit belet (schokgever).

Per beurt scoort dus slechts 6#n van beide personen een punt.
De gescoorde punten worden cumulatief aangegeven op een teller

midden op het reactiepaneel. De proefpersonen worden geinfor-

meerd, dat ieder gescoord punt correspondeert met een bepaalde

hoeveelheid geld, dat hen na afloop van het experiment zal wor-

den uitbetaald. Op deze wijze zou het effect van een geldbe-

loning op de uitvoering van de motorische taak worden onder-
zocht. In sommige gevallen voeren beide proefpersonen hun ta-

ken uit tegen gelijke beloning, in andere gevallen krijgt ##n

van hen een hoge beloning en de ander een lage beloning. In

laatstgenoemde situatie werd via het lot bepaald wie van bei-
den tegen een hoge beloning de taken zou uitvoeren. De proef-

leider kan voor iedere persoon afzonderlijk de waarde van doel-
bereik manipuleren door het geldbedrag per gescoord punt te

varieren.
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De proefpersonen denken, dat ze met elkaar interacteren.

Het is belangrijk op te merken, dat in feite, iedere proefper-

soon afzonderlijk "tegen" de proefleider speelt. De proefleider

bepaalt of de proefpersonen slagen of falen, dit zowel bij de

"stift"taak als bij de "schok"taak. Verder stelt de proefleider

vast welke schokintensiteit P ontvangt. Bij de "stift"taak laat

de proefleider het slachtoffer, in 50% van de gevallen scoren

als hij schok 1 ontvangt. Het slachtoffer scoort nooit een punt

als hij schok 2 of 3 ontvangt. Elke keer dat de schokgever

schok 2 of schok 3 afgeeft, scoort hij een punt. Wanneer hij

schok 1 afgeeft, scoort hij in 50% van de gevallen een punt.

Het scoren van punten in de positie van schokgever is bedoeld

om de proefpersoon ervan te overtuigen, dat schok 1 voor 50% en

schok 2 en 3 beide voor 100% instrumenteel zijn voor eigen doel-

bereik.

We willen ervoor zorgen, dat de verschillen in reactie

van de proefpersonen wanneer ze schok 2 (normrespect) vs.

schok 3 (normschending) ontvangen, niet geinterpreteerd kunnen

worden als een toename in agressie (bij schok 3) als een di-

rect gevolg van verhoogde activatie. Daarom hebben we de psy-

cho-fysische intensiteit van schok 3 in de condities van norm-

schending, even sterk gemaakt als de psycho-fysische intensi-

teit van schok 2, in de condities van normrespect (zie figuur

7.1.2).

psycho-im::t:«t *E» 3 3»
+        4        ;   norm-
2        3         j   schending

schok aan-
duiding           i                    3            norm-

I respect

Figuur 7.1.2 Psycho-fysische intensiteit van de schokken 1, 2en 3 voor de conditie "normschending" en "norm-
respect".
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De elektrische schok die de proefpersonen ontvangen is een blok-

vormig signaal met pulsen van 14 msec. afgewisseld door inter-

vallen van 100 msec. De totale schokduur is even lang als het

"start"signaal blijft branden, ongeveer 750 msec. De stroom

die wordt afgegeven is 2.6 mA bij een weerstand van 35 kn, 7.2

mA bij 10 ke en 9 mA bij 5 kn.

Bovenstaande opzet voldoet aan onze voorwaarden. De condities

zijn aanwezig voor het ontstaan van een interactienorm. Een

(door de proefleider gemanipuleerd) gedrag van A, wordt door

de proefpersonen opgevat als respect of schending van de inter-

actienorm en wordt door hen toegeschreven aan A. Bovendien

brengt A's gedrag bij P een onprettige ervaring teweeg. Iedere

proefpersoon heeft de indruk dat hij - in de positie van schok-

gever - een totale "fate control" heeft over de schokontvanger.
Binnen 6#n beurt (schok ontvangen en geven) is er in de ogen

van de proefpersonen sprake van een wederzijdse afhankelijk-

heid ("mutual fate control"). Iedere proefpersoon is, via ver-

strekte informatie en op grond van a priori cognities (over de

waarde van geld), op de hoogte van de waarde van eigen doelbe-

reik en de waarde die dit voor de ander heeft. Beiden zijn ver-

der op de hoogte van de mogelijke gedragingen van de ander en

weten dat de ander ook bekend is met de zijne. Ditzelfde geldt

voor de instrumentaliteit van elke gedragsmogelijkheid en voor

de onprettige gevolgen voor de ander die aan elk gedragsalter-

natief verbonden zijn.

Procedure

Bij aanmelding als proefpersoon werd aan de studenten verteld,

dat zij een brief zouden ontvangen waarin stond op welk tijd-

stip het experiment zou plaatsvinden. In deze brief werd er
verder de nadruk op gelegd op tijd aanwezig te zijn, omdat te-
samen met haar een andere studente aan het onderzoek zou deel-

nemen. Bij afwezigheid van een van hen beiden zou het experi-

ment niet door kunnen gaan. Bij aankomst in het laboratorium

ontvingen beide personen gezamenlijk de instructies in een

van de proefpersonenkamers. Dit gedeelte van de procedure is
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bedoeld de proefpersonen er van te overtuigen, dat een werke-

lijke interactie tussen twee "echte" nafeve personen zou plaats-

vinden. Bovendien werden de gedragsmogelijkheden voor A, de ge-

volgen voor P en de instrumentaliteit van elk gedragsalterna-

tief voor A, aan beide proefpersonen duidelijk gemaakt. De

proefpersonen kregen te horen, dat zij voor deelname aan het

experiment een basisbedrag ontvingen van 10 FF. Verder zouden

ze een extra hoeveelheid geld kunnen verdienen waarvan de hoogte
afhing van het totaal aantal gescoorde punten. In de hoge be-

loningsconditie telde ieder punt voor 1.00 FF, in de lage be-

loningsconditie was dit 0.10 FF. In de ongelijke beloningscon-

dities (P hoog, A laag en vice versa) werd via loting bepaald
wie van beide personen voor een hoge beloning zou spelen en

wie voor een lage beloning.
Na uitleg van het doel van het onderzoek ("het effect van

elektrische schokken op de verstoring van een vaardigheidstaak")

werd aan de proefpersonen uitgelegd hoe het reactiepaneel func-
tioneerde. Vervolgens ging een van beide proefpersonen met de

proefleider mee naar de andere kamer. De proefleider en zijn
3)assistente gingen bij iedere proefpersoon afzonderlijk na of

deze de instructies goed begrepen had.
Beide proefpersonen voerden vervolgens een aantal malen

de taken van schokgever en schokontvanger uit. Hen werd ge-

vraagd in de positie van schokgever alleen schok 1 te gebrui-

ken om de proefleider in staat te stellen het intensiteits-
niveau van de schok 1 stapsgewijze te verhogen tot dit gelijk

was aan de absolute drempel voor iedere proefpersoon. Zodra

deze drempels bepaald waren, werd elk gevraagd een keer schok

1, een keer schok 2 en een keer schok 3 af te geven. Deze

schokken werden door de ander ontvangen, zodat elke proefper-

soon voor aanvang van het experiment alle intensiteiten heeft

ervaren.

3)
Dit experiment werd uitgevoerd door Jorge Da Gloria met
assistentie van Francoise-Marie F#ral.
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Vervolgens ging de proefleider de kamers van Pl en P2 bin-

nen en zette hij de tellers op nul. Dan begon het eigenlijke

onderzoek. In totaal bestond het eigenlijke experiment uit 45
beurten. In de eerste fase (20 beurten) ontvangen alle proef-
personen 10 keer schok 1 en 10 keer schok 2. De volgorde waar-

in deze schokken gegeven worden, zijn: 8xschok 1; 3xschok 2;

2xschok 1 en 7xschok 2. In de tweede fase (25 beurten) ont-

vangt de helft van de proefpersonen altijd schok 2 (normrespect)

en de andere helft altijd schok 3 (normschending). De proeflei-
der kende punten toe aan de schokgever en de schokontvanger zo-

als we hierboven hebben uitgelegd. De eerste fase van het expe-

riment is bedoeld om bij de proefpersonen de opvatting te ver-
sterken, dat schok 2 de interactienorm is. De totale duur van

dit gedeelte van het experiment is ongeveer 25 minuten.
Na afloop van het experiment stelde de proefleider de

proefpersonen een aantal vragen om hun geloof in het mantelver-

haal en hun ervaring van de elektrische schokken te controleren.

Het werkelijke doel van het experiment werd onthuld en de proef-

personen werd verzocht niet met anderen over het experiment te
praten.

7.1.5 ResuZtaten

De resultaten voor de afhankelijke meting van "normschending
door P" (schok 3 reacties) zijn weergegeven in tabel 7.1.1.

Normschending
Normrespect(schok 3)
(schok 2)

Beloning A Beloning A Beloning A Beloning A
laag hoog laag hoog

Beloning P 9.86 12.86 4.00 4.14laag

Beloning P
8.71 3.5712.57 12.71

hoog

Tabel 7.1.1 Gemiddeld aantal schendingen van de interactie-
norm (schok 3) per cel (n=7) voor de laatste 25
beurten van experiment 7.1.
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We verwijzen naar bijlage 4 voor de bijbehorende variantie-

analyse. In overeenstemming met hypothese 1 vinden we, dat de

proefpersonen een groter aantal schok 3 reacties geven als A
de norm schendt dan wanneer A de norm respecteert. De gemiddel-

de aantallen zijn respectievelijk 12.00 vs. 5.11. Dit verschil

is statistisch significant (F=17.27; df=l,48; p<.001). Verder

lijken de proefpersonen enigszins vaker te reageren met norm-

schending, wanneer hun eigen-beloning (Bp) hoog is dan wanneer
deze laag is (9.39 vs. 7.72). De resultaten voor deze twee be-

loningsniveaus verschillen echter niet significant van elkaar

(F=1.02; df=l,48= p>.32).

We vinden een significante interactie INxBpxM (F=2.35;

df=4,192; p<.05). Deze interactie geeft aan dat bij normschen-

ding laag-beloonde personen meer en meer reageren met schok 3

in de loop van fase 2, terwijl het aantal schok 3 reacties bij
hoog-beloonde personen eerst toeneemt en vervolgens afneemt.

Bij normrespect neemt het gemiddelde aantal schok 3 reacties

in beide beloningscondities geleidelijk af.

7.1.6 Discuss€e

De resultaten verlenen steun aan de hypotheses, die we gefor-

muleerd hebben. De proefpersonen (P) reageren bij schending van

de interactienorm door A meer frequent met schok 3 dan bij res-

pect van de interactienorm. Uit antwoorden op de vragen van de

proefleider na afloop van het experiment blijkt, dat de proef-
personen schok 3 onprettiger vonden dan schok 2. Verder blijken

de proefpersonen er van overtuigd geweest te zijn, dat schok 2

even instrumenteel was voor eigen doelbereik als schok 3. Zou

dit namelijk wel het geval geweest zijn, dan zouden we een
groter aantal schok 3 reacties hebben moeten vinden in de con-

.dities "eigen beloning hoog" dan eigen beloning laag".

We trekken uit genoemde resultaten de volgende conclusie.

In situaties waarbij A's gedrag een onprettige ervaring bij P

teweegbrengt, reageert P agressiever wanneer A de interactie-
norm (INpa) schendt dan wanneer A deze respecteert. Het is

hierbij van belang op te merken, dat P's reactieve agressie

niet het gevolg kan zijn van een sterkere mate van ontvangen
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"onprettigheid" bij normschending dan bij normrespect. De psycho-

fysische intensiteit van de "schadelijke stimuli" was namelijk

bij de conditie "normschending" gelijk aan die bij de conditie

"normrespect".

Theoretisch houden de resultaten van dit experiment empi-

rische steun in voor de proposities 3 en 5 van onze theorie. De

proefpersonen vatten A's gedrag op als een schending van de

interactienorm die ze op hen van toepassing achten (INpa). In

de ogen van de proefpersonen levert A's normschending hemzelf

geen voordeel op boven normrespect. Het enige verschil tussen

schok 3 en schok 2 is, dat schok 3 voor het slachtoffer meer on-

prettig is. Wanneer A schok 3 geeft, betekent dit dat hij geen

rekening houdt met P's preferenties; m.a.w. A's gedrag is ge-

inspireerd door kwade opzet. Dit attributieproces resulteert
in een schending van de interactienorm INap door P.

De resultaten voor de conditie "normrespect/Bp hoog/Ba

laag" sluiten aan bij bovenstaande interpretaties van P's re-

actie. In deze conditie reageren de proefpersonen meer als

twee keer zo frequent met schok 3, dan in de 3 overige condi-

ties waarbij de proefpersonen schok 2 ontvangen. De verschillen

zijn significant (p<.05) volgens een Newman-Keuls Multiple Range

toets. We denken dat personen die hun eigen doelwaarde relatief

veel hoger vinden dan die van A, op de ander niet schok 2 maar
schok 1 als interactienorm van toepassing achten. Een maxima-

lisatie van een dergelijk relatief waardeloos doelbereik door
A, betekent in P's ogen, dat A niet voldoende rekening houdt

met de sterkte van zijn (P's) preferentie voor doelbereik. In-
dien A in fase 2 van het experiment consequent schok 2 blijft

gebruiken, zal P reageren met een gedrag waarvan hij denkt dat

het door A als schending van INpa wordt opgevat (schok 3).

We weten geen verklaring voor de INxBpxM interactie. We

willen er alleen op wijzen, dat aan onze factor "metingen"

problemen kleven. Het belangrijkste probleem heeft te maken

met de samentrekking van onze sequentible gegevens in blokken

van vijf reacties. Er treedt in alle condities van normschen-

ding weliswaar een toename in schok 3 reacties op maar deze

toename blijft beperkt in de meest gevallen tot de eerste paar
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beurten van fase 2. D.w.z. als onmiddelijke reactie op een ver-

andering in A's gedrag van normrespect naar normschending. Na

deze eerste reactie stabiliseert het aantal schok 3 reacties

zich op een bepaald niveau voor de rest van het experiment. In

onze variantie-analyse komt deze kortstondige toename in reac-

tieve agressie nauwelijks tot uiting. Dit verklaart waarschijn-

lijk waarom het effect van Metingen en van INxMetingen te ver-

waarlozen klein is (zie bijlage 4). Een tweede probleem is de

vorm van de curves. Geen van de trends blijkt lineair te zijn.

Tesamen maken deze problemen de interpretatie van de INxBpxM

interactie tot een riskante aangelegenheid. We zien er daarom

vanaf.

7.2 Experiment 2

Op hetzelfde tijdstip, dat Da Gloria experiment 1 in Parijs
4)

uitvoerde, werd door ons, in Nijmegen, experiment 2 gedaan.

De doelstellingen van experiment 2 zijn vrijwel identiek aan

experiment 1 op ##n punt na. Om twee redenen hebben we de op-

zet van experiment 2 gewijzigd. Op de eerste plaats is P's re-

actieve agressie op te vatten als een indirecte meting van de

interactienorm die P op A van toepassing acht (INpa). Om de

mogelijkheid te exploreren INpa op een meer directe manier te

meten, hebben we experiment 2 aan de proefpersonen gepresen-
teerd als een "stimulus herkenningstaak" (zie par. 7.2.4

methode). Het is aannemelijk (zie hoofdstuk 5), dat P's opvat-

ting hoe A zich behoort te gedragen, een verwachting impli-

ceert hoe A zich zal gedragen. op grond van deze redenering

hoopten we op basis van P's verwachting omtrent de sterkte van

de ontvangen schok (1, 2 of 3) in het begin van het experiment
een meer directe indicatie te krijgen van INpa. Deze verwach-

tingsmaat zou los moeten staan van de a priori onderscheidbaar-

heid van de intensiteiten van schok 1, 2 en 3. Een tweede re-

4)
De apparatuur voor dit experiment werd gebouwd door de Af-
deling Electronika van de Katholieke Universiteit Nijmegen.
Richard de Ridder en Millie Veldhuis fungeerden als de
proefleiders.
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den om een gedeeltelijk andere opzet te kiezen dan in experiment

1 luidde als volgt. Wij meenden, dat het mantelverhaal in expe-
riment 1 een tegenstrijdigheid bevat. De proefpersonen krijgen

enerzijds te horen, dat het experiment bedoeld is het storende

effect van elektrische schokken op de uitvoering van een vaar-

digheidstaak te onderzoeken. Anderzijds krijgt de proefpersoon

van de proefleider een min of meer exacte opgave van de hoeveel-

heid verstoring die elke schok teweegbrengt: schok 1 =50% ver-

storing, schok 2 en 3=100% verstoring. Verder stelt de proef-
leider alles in het werk de proefpersonen van de correctheid

van deze storingspercentages te overtuigen.

Toen de dataverzameling van experiment 1 afgerond was,

bleek, dat geen van de proefpersonen in experiment 1 enig wan-

trouwen koesterde m.b.t. de contradictie, die we signaleerden.
Verder heeft onze exploratie van P's verwachtingen van schok

1, 2 en 3 niets opgeleverd. De reden hiervoor is, dat de inten-

siteiten van schok 1, 2 en 3 dermate gemakkelijk te onderschei-

den waren, dat de proefpersonen nagenoeg geen herkenningsfou-

ten maakten. We laten daarom de rapportage van de gegevens die

op deze extra doelstelling betrekking hebben achterwege.

7.2.1 Hypotheses

We toetsen in dit experiment dezelfde hypothese 1 en 2 als in

experiment 1.

7.2.2 Design

Evenals experiment 1 hanteren we een 2x2x2x5 design (INxBpxBax
Metingen). De factor interactienorm (IN) heeft de niveaus

"normschending" en "normrespect". De beloningsniveaus (Bp en

Ba) zijn f 0,05 en f 0,50 (laag vs. hoog). Voor de factor me-

tingen (M) zijn de scores van de proefpersonen van de laatste

25 beurten van het experiment opgedeeld in 5 blokken van 5
beurten.

Als afhankelijke variabele meten we de frequentie van
schok 3 reacties gedurende de laatste 25 beurten van het expe-

riment. Als controlemeting is in dit experiment P's onprettige

ervaring opgenomen.
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7.2.3 Proefpersonen

Tegen betaling fungeerden 80 mannelijke studenten van de univer-

siteit van Nijmegen als proefpersoon. Zij kwamen uit verschil-

lende studierichtingen uitgezonderd psychologie. Na deelname

werden 3 proefpersonen vervangen: een van hen hield zich niet
aan de instructies; twee moesten vervangen worden omdat de appa-

ratuur niet functioneerde.

7.2.4 Methode
Behoudens een aantal wijzigingen die noodzakelijk waren voor de

extra doelstelling die we met dit experiment beoogden (meting

van P's verwachtingen), zijn de methode en procedure van dit
experiment gelijk aan die van experiment 1. In deze methodesect:

bespreken we alleen de aspecten waarin de opzet van experiment ;

verschilt van experiment 1.
In de instructies aan de proefpersonen wordt de "Interactif

Agressometer (zie figuur 7.1.1) gerechtvaardigd door het doel.

van het onderzoek. Onderzocht wordt de capaciteit van mensen om

vrij onbekende stimuli (verschillende intensiteiten van elek-
trische schokken) te herkennen. De afwisseling van taken (schok·

ontvanger en schokgever) wordt uitgelegd als een methode die

voorkomt, dat vermoeidheid of verveling de herkenningstaak be-

invloedt. Met de stift-taak zou de motivatie van de proefper-

sonen gemeten worden.
Als beloning voor deelname kregen de proefpersonen een

basisbedrag van f 5,00 toegezegd. Per gescoord punt - in de sti

taak (schokontvanger) 6f met de verstoring van deze taak (schok

gever) - zou 5 of 50 cent extra worden uitbetaald, afhankelijk

van de beloningsconditie.
De herkenningstaak vereist een tamelijk lange tijdsinter-

val (20 seconden) tussen de ontvangst van een schok en de re-

actie erop (zie figuur 7.2.1). Gedurende dit tijdsinterval moet

de proefpersoon de proefleider via een microfoon zeggen welke

schokintensiteit hij meent van de ander ontvangen te hebben.

Door een van de 3 lampjes voor schokaanduiding (zie figuur

7.1.1) te laten branden, geeft de proefleider de werkelijke
intensiteit aan van de ontvangen schok. Evenals in het vorige



307

feed-  1attentie start herkenning
i
attentie startback

U     Ill
4 sec. 1 sec  20 sec. | 4 sec. 1 sec. 20 sec.

i                  n          "                                                  '1,                     "          '1                    725 sec.                           25 sec.
<                                                                                                                        71

stifttaak (schokontvanger) verstoringstaak (schokgever)

Figuur 7.2.1 Gebeurtenissen en tijdsintervallen in een beurt
voor de proefpersonen.

experiment zorgen we er dus voor, dat de proefpersoon, v66rdat

hij reageert, weet welke schok A hem gegeven heeft.
De fysische kenmerken van de ontvangen schok zijn in dit

experiment als volgt. De totale duur van de stroom is 60 msec.
De pulsen duren 1 msec. en er is een interval tussen de pulsen

van 9 msec. De afgegeven stroom is 10 mA bij een weerstand van
33 kn, 13 mA bij 10 kn en 14 mA bij 5 kn. De stroom loopt van

de stift (positieve pool) door de hand naar een messingring aan

de pink (negatieve pool).

Het eigenlijke experiment bestaat uit twee fasen: een leer-

fase en een experimentele fase. In de eerste fase (15 beurten)

ontvangen alle proefpersonen schok 1, 2 en 3 in de volgende

proporties: 20%, 47%, 33%. Allen ontvangen deze schokken in

de volgende random volgorde: 1, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 2,

1, 3, 2, 2. In de tweede fase ontvangen de proefpersonen in de

condities "normschending" 25 maal schok 3. In de condities

"normrespect" is dit 25 maal schok 2.
,Na de veertigste beurten deelde de proefleider mee, dat

er een korte pauze ingelast werd. De proefpersonen legden de

stift neer en gebruikten deze pauze om een aantal bipolaire
schalen in te vullen. O.a. werd hen gevraagd op drie 7-punts

schalen aan te geven hoe pijnlijk zij schok 1, 2 en 3 vonden

(1=pijnlijk, 7=niet pijnlijk). Na de beantwoording van deze

vragen werd bij iedere proefpersoon afzonderlijk uitgebreid

nagegaan of hij enig wantrouwen koesterde m.b.t. het doel van
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het onderzoek en de mogelijke hypotheses, die wij probeerden te

toetsen.

We verwijzen naar de methodesectie van experiment 7.1 voor

verdere gegevens omtrent de opzet van dit experiment (zie ook

Da Gloria & De Ridder, 1977; experiment 2).

7.2.5 ReauZtaten

uit de gegevens voor de perceptie van de eigen onprettige er-

varing blijkt, dat de proefpersonen de ontvangen schokken over
5)

het algemeen tamelijk mild vonden. De medianen voor schok 1,

2 en 3 zijn respectievelijk: 6.69, 5.78 en 4.53 (l=pijnlijk,

7=niet pijnlijk). Belangrijker dan deze algemene kwalificatie

van P's ervaring is het feit, dat schok 3 als pijnlijker er-

varen werd dan schok 2. Volgens een mediaantoets (Siegel, 1956)

is het verschil in de perceptie van de pijnlijkheid tussen
schok 2 en schok 3 significant: X2=14.42; df=l; p<.001).6  Vol-

gens hypothese 2 verwachten we, dat de hoogte van P's eigen be-

loning geen effect heeft op het aantal schok 3 reacties dat ge-

geven wordt. Gedurende de laatste 25 beurten van het experiment

geven de proefpersonen gemiddeld 6.70 en 7.63 schok 3 reacties,
respectievelijk in de conditie "Bp hoog" en Bp laagn. Dit ver-

schil is niet significant (F=0.63; df=1,72; NS).

Uit de resultaten voor de perceptie van onprettigheid te-

samen met het ontbreken van een effect van de factor Bp op het
aantal schok 3 reacties, trekken we de volgende conclusie. De

proefpersonen hebben zich in de condities "normschending" het
slachtoffer gevoeld van agressie door A (schending van de in-
teractienorm Sn onprettige ervaring P) en P's schok 3 reacties

mogen door ons opgevat worden als reactieve agressie.

5) De verdelingen zijn zeer scheef.

6)                                                           3 elkIn de condities "normrespect" worden de schokken 2 en
als iets minder pijnlijk ervaren dan schok 2 en 3 in de con-
dities "normschending" (gemiddelden respectievelijk 5.68 en
4.38 vs. 5.08 en 3.85).
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De gemiddelde scores voor P's reactieve agressie per condi-

tie staan weergegeven in tabel 7.2.1. We verwijzen naar bijlage
5 voor de bijbehorende variantie-analyse.

normschending normrespect
(schok 3) (schok 2)

beloning A beloning A beloning A beloning A
laag hoog laag hoog

beloning P 9.40 7.10 7.80 6.20laag

beloning P 7.60 8.10 6.50 4.60hoog

Tabel 7.2.1 Gemiddeld aantal schendingen van de interactienorm
(schok 3) per cel (N=10) voor de laatste 25 beurten
van experiment 7.2.

Hypothese 1 impliceert meer reactieve agressie bij norm-

schending" dan bij "normrespect". Hoewel de gegevens uit tabel

7.2.1 in de voorspelde richting gaan, levert onze variantie-
analyse geen significant effect op voor IN (F-0.63; df=l,72;

p=.13).

Verder vinden we een bijna significant effect voor de fac-

tor metingen (F=2.05; df=4,288; p<.10). Dit hoofdeffect geeft

aan, dat het aantal schok 3 reacties van alle proefpersonen

gedurende de laatste 25 beurten van het experiment enigszins
toenam.

7.2.6 Discussie

Op grond van de resultaten voor de perceptie van de eigen on-
prettige ervaring en de afwezigheid van een effect voor de
eigen beloning meenden we hierboven (par. 7.2.5) te mogen con-

cluderen, dat een schok 3 reactie opgevat mag worden als re-
actieve agressie. In het licht van de resultaten voor hypothese

1 dienen we deze conclusie nadbr te kwalificeren. Het blijft

weliswaar houdbaar, dat een schok 3 reactie in P's ogen pen

schending van INpa en INap betekent, maar door het mantelver-
haal heeft schok 3 er een tweede betekenis bij gekregen. Door-
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dat we namelijk de onderscheiding van elektrische prikkels als

doelstelling van het experiment gepresenteerd hebben, is het

aannemelijk, dat de proefpersonen hieruit afgeleid hebben, dat z
alle schokintensiteiten dienden te ontvangen en te geven. De

tweede betekenis van schok 3 in dit experiment is daarom: de

ontvangst en afgave van schok 3 is functioneel voor de herken-

ningstaak.

Op bovenstaande wijze beschouwd introduceert ons mantel-

verhaal theoretisch een gedeeltelijke onduidelijkheid voor P
in A's gedrag en voor de onderzoeker in P's reactie.

Deze onduidelijkheid is een eerste verklaring voor de resulta-

ten die betrekking hebben op de factor IN (zie tabel 7.2.1).

Wanneer A schok 3 geeft, reageert P minder agressief, omdat A's

gedrag gedeeltelijk op te vatten is als normschending en gedeel-

telijk als vereist door het doel van het onderzoek. Respecteert
A de norm, dan geeft P toch nog een aantal schok 3 reacties, om-

dat het onderzoek dit vereist (zie verder par. 7.3).
Een tweede verklaring voor het geringe verschil in reactie

op "normschending' vs. "normrespect" door A kan gevonden worden

in de eerste fase van het experiment. In deze eerste fase ont-

vingen de proefpersonen vijf keer schok 3. Dit agressieve ge-

drag van A kan ertoe geleid hebben, dat P agressief blijft rea-
geren t.o.v. A, hoewel A's gedrag in de condities "normrespect"

hiertoe geen aanleiding meer geeft. Dit zou betekenen, dat A's

aanvankelijk normschendend gedrag bij P een reactie teweeg-

brengt, die zich op een bepaald niveau stabiliseert, waardoor
het verschil in reactieve agressie tussen de condities "norm-

schending" en "normrespect" in de tweede fase van het experi-

ment kleiner wordt. Wanneer we het effect van A's normschen-

ding op P's reactieve agressie in de eerste fase elimineren

met een covariantie-analyse - het aantal schok 3 reacties in

fase 1 is covariabele - dan wordt de factor IN significant

(F=5.29; df-1,71; p<.05).

De frequentie van schok 3 reacties nam bij alle proef-

personen enigszins toe gedurende de laatste 25 beurten van

het experiment. Een mogelijke verklaring voor dit bijna signi-
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ficante effect van metingen kan gevonden worden in het mantel-
verhaal van dit experiment. Ons mantelverhaal kan ertoe geleid

hebben, dat de proefpersonen veronderstelden, dat zowel schok 1,

2 als 3 gegeven moesten worden. Deze veronderstelling is gedeel-

telijk in strijd met de wens van de proefpersoon die geld wil

verdienen en daarom aarzelt om schok 1 te geven. Een mogelijke

oplossing voor dit conflict houdt in, dat de proefpersoon schok
3 geeft. Deze reactie voldoet enerzijds aan P's wens om punten

te scoren. Anderzijds stelt dit hem in staat om zijn reactie

enigszins te varieren en aldus gedeeltelijk te voldoen aan de

wens van de proefleider: de meting van de capaciteit van mensen
om elektrische schokken te onderscheiden. Deze wens tot varia-
tie resulteert noodzakelijkerwijze in een toename van het aan-

tal schok 3 reacties in de loop van het experiment.

7.3 Normsehending en reactieve agrees€e: aZgemene discussie en

concZusies experimenten 7.1 en 7.2
In deze paragraaf bespreken we (1) in welke mate de resultaten

van experiment 7.1 en 7.2 steun verlenen aan onze normatieve
theorie over reactieve agressie en (2) in hoeverre ze geen

steun verlenen aan de objectieve agressietheorie6n.

Voor onze theorie is het effect van de interactienorm (IN)
(schending vs. respect) cruciaal. (Het effect van de eigen be-

loning is vooral van belang i.v.m. de meer objectieve benade-

ringen.) We constateren, dat de factor IN duidelijk heeft ge-
werkt in experiment 7.1, maar dat deze afzwakt tot een niet

significante tendens in experiment 7.2. Dit wordt duidelijk

geillustreerd in tabel 7.3.1.

Bij experiment 7.1 kan het verband tussen resultaten en theo-

rie op directe wijze gelegd worden.

Zoals bedoeld, hebben de proefpersonen schok 3 als even
instrumenteel (beide 100%) opgevat om de ander te beletten de

"stift"taak uit te voeren. Dit kan worden afgeleid uit de re-

sultaten voor hypothese 2. De proefpersonen geven immers geen

hoger aantal schok 3 reacties bij hoge beloning dan bij lage
beloning. Verder zijn er aanwijzingen, dat de proefpersonen
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normschending normrespect
(schok 3) (schok 2)

experiment 7.1 12.00 5.11

experiment 7.2 8.05 6.28

Tabel 7.3.1 Gemiddeld aantal schok 3 reacties voor de experi-
mentele fase bij "normschending" en "normrespect"
in de experimenten 7.1 en 7.2.

schok 3 onprettiger vonden dan schok 2. Op grond van deze re-

sultaten concluderen we, dat P het gebruik van schok 3 door A

werkelijk heeft ervaren als "een onnodige pijnberokkening" en

daarom als een schending van INpa. Eveneens zal P het eigen ge-

bruik van schok 3 als een schending van INap hebben opgevat.

We mogen daarom spreken van A's gebruik van schok 3 als "agres-

sie" en van P's gebruik van schok 3 als "reactieve agressien.

P reageert frequenter met agressie wanneer A de norm INpa

schendt, dan wanneer A deze respecteert. Binnen onze theorie

(zie figuur 5.2, p. 205 en proposities 3 en 5) betekent dit,

dat P het gedrag van A opvat als een schending van INpa en de

gevolgen van A's gedrag als onprettig ervaart. Het aantal niet-

gemeenschappelijke effecten tussen GA en G is zeer klein,INpa

n.1. 66n: P wordt een sterkere onprettige ervaring toegebracht.

Tesamen resulteren deze factoren in een hoge waarschijnlijkheid,

dat P A's gedrag toeschrijft aan kwade opzet. Een toename in

reactieve agressie is hiervan het gevolg.
Bij experiment 7.2 is het de vraag of de resultaten van

dit experiment wijzen op tekorten in de theorie 6f dat wij

ongewild in de procedure factoren hebben geIntroduceerd (waar-

van wij hadden kunnen weten), dat zij tot de verkregen resul-

taten hadden moeten leiden. We menen, dat dit laatste het ge-

val is, en wel om de volgende redenen.

Een van de belangrijke verschillen tussen experiment 7.1

en 7.2 is het mantelverhaal dat wij (in experiment 7.2) ge-

bruikt hebben. In het tweede experiment hadden de proefper-

sonen eigenlijk twee taken. Binnen de interactie tussen P en

A moesten de proefpersonen punten proberen te scoren door uit-
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voering van de "stift"taak (als P) en de ander verhinderen de-
1 ze taak uit te voeren (als A). Binnen de interactie tussen P

en A enerzijds en de proefleider anderzijds, hadden de proef-

personen de opdracht ontvangen schokken te discrimineren en
schokken te geven om ze door de ander te laten discrimineren.

Houden we rekening met de interactie tussen P, A en de proef-

leider, dan zijn er twee mogelijke interpretaties voor het ge-
bruik van schok 3. De €erste interpretatie luidt, dat P schok

'

3 meer normatief vindt ofwel in mindere mate een schending van

  INpa. Deze interpretatie betekent, dat de norm die de proefleiderP en A oplegt (geef schok 1, 2 en 3 in ongeveer gelijke propor-

ties=INtp=INta) de norm INpa heeft verzwakt. De tweede inter-

pretatie luidt, dat volgens P in deze situatie INpa nog steeds

van toepassing is, maar dat P A's schending van INpa minder

toeschrijft aan kwade opzet.

Op het eerste gezicht geven de resultaten van tabel 7.3.1
1 alle aanleiding om voor de eerste interpretatie te kiezen. Im-

mers, het verschil tussen de beide experimenten bestaat er

voornamelijk uit, dat de proefpersonen na ontvangst van schok

3 in experiment 7.2 minder schok 3 reacties geven dan in expe-

riment 7.1: schok 3 wordt in experiment 2 als minder normschen-

dend opgevat vanwege het mantelverhaal. Echter, op basis van

resultaten uit ander onderzoek menen we, dat interpretatie 2

zeker niet uitgesloten kan worden. In experiment 6.2 vonden we,

dat personen gedrag dat gesteld wordt in opdracht van een auto-

riteit niet minder ongepast vinden dan gedrag gesteld enkel uit eigen
(vrije) keuze (zie figuur 6.2.1, p. 256). wel vonden we in dit-
zelfde experiment, dat gedrag gesteld in opdracht van een legi-

tieme autoriteit (o.a. de proefleider) bij normschending een
verlaging van de toeschrijving van kwade opzet van de proef-
persoon tot gevolg had. We merken hierbij op, dat de proef-

personen zowel in experiment 6.2 als in 7.2 mannen waren.

Deze laatste opmerking brengt ons op een volgende moge-

lijkheid om de verschillen in resultaten tussen experiment 7.1
en 7.2 te verklaren. In het eerste experiment fungeerden vrouwe-

lijke studenten als proefpersonen; in het tweede experiment

waren dit mannelijke studenten. Nemen we dit sexeverschil als
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uitgangspunt dan zijn de verschillen in resultaten als volgt      £
te verklaren.

We nemen aan, dat agressief gedrag van P op een bepaald

moment een functie is van P's aangeleerde dispositie tot agres-
sie en van P's opvatting, dat A's gedrag een agressieve beteke-

nis heeft (normschending en onprettige ervaring voor P). We

veronderstellen, dat er een bepaalde sociale norm bestaat in

onze Westerse cultuur die fysiek agressief gedrag van mannen
t.o.v. mannen legitimeert, maar van vrouwen t.o.v. vrouwen ver-

biedt en, dat deze norm doorwerkt in de uitgevoerde experimenten.

Een dergelijke norm zou inhouden: (1) dat mannen een grotere
dispositie tot agressie hebben dan vrouwen, (2) maar dat zij tevents

eenzelfde agressief gedrag van A (schok 3) als minder agressief

opvatten dan vrouwen. Dit zou tot gevolg hebben, dat mannen bij

een geringe provocatie (5 maal schok 3 in fase 1 van experiment

7.2) meer agressief zouden reageren dan vrouwen ("dispositie"-

effect), maar dat zij bij herhaalde provocatie (fase 2 experimen-

ten 7.1 en 7.2) minder agressief zouden reageren dan vrouwen

("perceptie van agressie" effect). Anders gesteld, door hun ge-

ringere dispositie tot fysieke agressie duurt het langer voor-

dat vrouwen op een herhaalde provocatie reageren, maar het gro-

ter gewicht dat vrouwen toekennen aan normschending door A,
maakt dat zij hun initiele geringere bereidheid tot agressief

gedrag te boven komen. Een indirecte steun voor deze redene-
ring geeft het feit, dat de factor IN significant wordt als

we via een covariantie-analyse het effect van reactieve agres-

sie in fase 1 van experiment 7.2 elimineren.

We zullen nagaan (experiment 8.1, hoofdstuk 8) in hoever-

re bovenstaande redenering meer directe empirische steun ver-
krijgt.

We zijn vooralsnog niet geneigd de verschillen in resul-
taten tussen experiment 7.1 en 7.2 te verklaren m.b.v. even-

tuele verschillen in de culturele achtergrond van de Parijse

en Nijmeegse studentenpopulatie.

We bespreken nu in hoeverre onze resultaten ge€n steun verle-

nen aan de objectieve agressiebenaderingen. M.n. is hierbij
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relevant, dat wij in geen van onze experimenten een effect van

eigen beloning (Bp) op het aantal schok 3 reacties vinden.
Volgens de Frustratie-Agressie hypothese is P's reactieve

agressie afhankelijk van de mate van frustratie. Aangenomen

wordt (zie p. 37), dat de instigatie tot agressie vari#ert met:

(a) de mate waarin de persoon zijn doel wilde bereiken, het-

geen geblokkeerd wordt;

(b) de mate waarin doelbereik geblokkeerd wordt; en

(c) het aantal gedragssequenties, dat geblokkeerd wordt.

In onze experimenten corresponderen deze condities respectieve-
lijk met:

(a) het effect van de beloning die P ontgaat tesamen met de

pijnlijkheid van de ontvangen schok;

(b) de psycho-fysische sterkte van de ontvangen schok en de ef-

fecten van deze schok op de uitvoering van de "stift"taak;
en

(c) het aantal ontvangen schokken en het aantal geblokkeerde

pogingen om met de stift tijdig de bodem van de opening
te raken.

De condities "normschending" en "normrespect" verschillen op

geen van bovenstaande aspecten van elkaar. Volgens de Frustra-

tie-Agressie hypothese zou er daarom geen verschil in reactie-
ve agressie te verwachten zijn tussen deze condities. Objec-

tief zijn de proefpersonen namelijk in even sterke mate gefrus-

treerd. In experiment 7.1 vinden we een zeer significant ef-
fect van IN en in experiment 7.2 gaan de resultaten in de voor-

spelde richting. Verder zou de Frustratie-Agressie hypothese
een significant effect voor de eigen beloning voorspellen (a).

Ook deze voorspelling komt niet uit. We concluderen daarom,

dat onze resultaten niet verklaard kunnen worden met de Frus-

tratie-Agressie hypothese.
De objectieve benadering van agressie die Buss (1961) voor-

staat, is eveneens strijdig met de resultaten die we verkrij-
gen. P's reactieve agressie is volgens Buss een functie van

ontvangen "schadelijke stimuli" en instrumentaliteit. Uit de-

ze stellingname volgt, dat proefpersonen in de schok 2 An
schok 3 condities even agressief hadden moeten reageren. Immers,
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de "schadelijkheid" van schok 2 bij normrespect is psycho-fy-

sisch gelijk aan de "schadelijkheid" van schok 3 bij normschen-

ding. Bovendien impliceert de notie van "instrumentaliteit",

die Buss in 1971 (te) fervent verdedigt, dat proefpersonen

- die schok 3 niet instrumenteler vonden dan schok 2 (resulta-

ten voor hypothese 2) - in de condities normrespect vs. norm-

schending geen systematische voorkeur zouden mogen vertonen voor

een schok 3 boven een schok 2 reactie. Het tegendeel is het ge-

val.

volgens de directe facilitatietheorie (zie hoofdstuk 3)

is agressief gedrag een functie van activatie en dominantie van

de agressieve respons. Deze dominantie kan het gevolg zijn van

vroegere leerervaringen, maar ze kan ook geinduceerd worden

door beloningen (c.f. Ekkers, 1977). Wanneer we aannemen, dat

het activatieniveau van onze proefpersonen direct samenhangt

met de psycho-fysische intensiteit van de ontvangen elektrische

schokken, volgt hieruit, dat de proefpersonen in de condities

"normschending" en "normrespect" in even sterke mate geacti-

veerd waren. Dit betekent, dat we naar factoren moeten zoeken,

die de dominantie van P's agressieve respons beinvloeden. In de

door ons uitgevoerde experimenten komen de volgende factoren in

aanmerking:

(a) de sexe van de proefpersonen;

(b) de hoogte van de beloning voor eigen doelbereik;

(c) het gedrag, dat A stelt geldt als voorbeeld voor P.

Een grotere agressieve dispositie van mannen dan van vrouwen

(a) is op zich onvoldoende verklaring voor de verschillen in

resultaten tussen experiment 7.1 en 7.2 (zie verder experiment
8.1). Factor (b) kunnen we uitsluiten, omdat deze geen effect

heeft op het aantal schok 3 reacties. Factor (c) zou betekenen,

dat de proefpersonen met schok 2 zouden reageren als ze schok

2 ontvangen en met schok 3 zouden antwoorden als de ander schok

3 geeft. Deze laatste factor kunnen we op grond van onze resul-

taten niet geheel uitsluiten. We benadrukken echter, dat de di-

recte facilitatietheorie niet alleen een hoofdeffect voor de

factoren (a) t/m (c) zou voorspellen, maar eveneens een inter-
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7)actie-effect tussen (b) en respectievelijk (a) en (c). Van

een INxBp interactie is in onze analyses geen spoor te beken-

nen. vooruitlopend op experiment 8.1 kunnen we hier stellen,

dat ook een interactie tussen sexe en Bp ontbreekt.

Uitgaande van de factoren, die o.i. in de experimenten

7.1 en 7.2 de dominantie van P's agressieve respons kunnen be-

palen, is een directe facilitatieverklaring voor onze data on-
aannemelijk.

Tot slot willen we ingaan op interpretatie (c) die we hier-

boven genoemd hebben. Deze interpretatie stelt, dat P het ge-

drag van A zal imiteren (cf. Bandura, 1973). Op een iets andere

wijze geformuleerd, is er volgens sommige auteurs (o.a. Gouldner,

1960; Helm, Bonoma & Tedeschi, 1971) bij agressie sprake van

een "norm van wederkerigheid": doe anderen pijn die u pijn toe-

brengen. Deze verklaringen kunnen we, zoals boven opgemerkt,
niet geheel uitsluiten.

De reden hiervoor is, dat in de experimenten 7.1 en 7.2

INpa operationeel identiek is aan INap (schok 2) en dat even-

eens een schending van INpa door A en van INap door P identiek
zijn (schok 3). Onze theorie en die van Bandura en Gouldner

resulteren daarom in dezelfde voorspellingen. Bandura geeft

als verklaring voor P's reactie dat P het gedrag van A imiteert,
terwijl Gouldner's propositie suggereert, dat door A 's gedrag

er andere interactienormen (gaan) gelden in (de loop van) het

experiment. In beide theoriein is sprake van een wederkerigheid
op het niveau van gedrag. Wij menen daarentegen, dat de weder-

kerigheid zich afspeelt op het niveau van intenties: P reageert

op toegeschreven kwade opzet met een gedrag, dat A (in P's

ogen) zal opvatten als kwade opzet. In hoofdstuk 8 (experiment
8.2) zullen we deze twee interpretaties tegen elkaar afwegen.

7) Binnen Hull's formule (Hull, 1952, p. 7) nemen we aan,
dat D conwtant is en factor (b) gelijk gesteld kan worden
met K ("incentive").
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Samenvattend concluderen we uit de experimenten 7.1 en 7.2

het volgende:
1. Experiment 7.1 verleent steun aan de proposities 3 en 5

van onze theorie. Voor experiment 7.2 gaan de resultaten in

de voorspelde richting. Het zwakkere effect van A's schen-

ding van INpa in experiment 7.2 laat zich interpreteren als

(a) een verzwakking van INpa door de normen, die de proef-

leider P en A oplegt of (b) als een verzwakking van de
toeschrijving van kwade opzet, omdat A in opdracht van

een legitieme autoriteit handelt (propositie 7.1).
2. Onze resultaten verlenen geen steun aan 1) de Frustratie-

Agressie hypothese, 2) aan de theorie van Buss (1961, 1971)

of 3) aan de directe facilitatietheorie.

3. Alternatieve interpretaties voor P's reactieve agressie ge-

baseerd op sexeverschillen en de noties van "imitatie"

(Bandura, 1973) en de "norm van wederkerigheid" dienen na-

der onderzocht te worden.
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HOOFDSTUK 8 EFFECT VAN SEXE EN PERSONALISME OP REACTIEVE

AGRESSIE

In dit hoofdstuk rapporteren we de experimenten 8.1 en 8.2.

Met elk experiment beogen we twee doelstellingen. Op de eerste
plaats willen we de twee mogelijke verklaringen voor de resul-

taten van de experimenten 7.1 en 7.2 nader toetsen. Op de
tweede plaats gaan we na of onze theorie (proposities 3, 5 en

8) verdere empirische steun verkrijgt.

Wat betreft onze eerste doelstelling, in experiment 8.1

gaan we na of mannen weliswaar meer agressief reageren dan

vrouwen wanneer A de norm INpa respecteert of deze slechts

een gering aantal malen schendt, maar dat zij minder agres-

sief zullen reageren dan vrouwen wanneer A herhaalde malen
INpa schendt. Onze vraagstelling voor experiment 8.2 luidt:

moet P's reactieve agressie opgevat worden als een "gedrags-

wederkerigheid" (Bandura, 1969, 1973; Gouldner, 1960) of als

een "intentiewederkerigheid" (onze opvatting).

Wat onze tweede doelstelling betreft, toetsen we zowel in

experiment 8.1 als in experiment 8.2 de hypothese, dat P zal

reageren met een schending van INap wanneer A de norm INpa

schendt. Op dit punt komen deze experimenten overeen met de

experimenten 7.1 en 7.2. Experiment 8.2 toetst bovendien als

bijkomende hypotheses:

- P zal "altruistisch" reageren, wanneer A de norm INpa schendt,

maar A's gedrag brengt een prettige ervaring bij P teweeg;

- wanneer P de indruk heeft dat A's agressieve gedrag selec-
tief op hem (P) gericht is, zal P agressiever reageren dan

wanneer deze indruk ontbreekt (personalisme, propositie 8).

De methode van onderzoek van experiment 8.1 is identiek

aan die van experiment 7.2. De methode van experiment 8.2 is

conceptueel gelijk aan die van experiment 7.2. Dit laatste

houdt in, dat de opzet van experiment 8.2 van de overige ex-

perimenten (7.1, 7.2 en 8.1) herhaald wordt, maar met een an-

dere procedure: P's onprettige ervaring wordt niet teweegge-

bracht door elektrische schokken, maar door een geluidsstimu-
lus.
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We beperken onze rapportage van de experimenten 8.1 en
8.2 tot bovengenoemde doelstellingen. Het is niet onze be-

doeling in dit proefschrift de probleemgebieden van "sexever-
schillen" en "altruisme" te bespreken. We verwijzen hiervoor

respectievelijk naar Frodi et.aZ.  (1977) en Krebs (1970).

8.1 Effect van sexe op reactieve agressie
1)

In dit experiment onderzoeken we de effecten van A's schending

van INpa en van P's sexe op reactieve agressie.

Wat betreft P's reactie op schending van INpa gaan we in

dit experiment na (evenals in 7.1 en 7.2), in hoeverre A's
schending van INpa leidt tot P's schending van INap. Onze hy-

potheses over sexeverschillen zijn gebaseerd op de volgende

redenering.

We nemen aan, dat P's reactieve agressie op een bepaald

moment afhankelijk is van (a) P's aangeleerde dispositie tot

agressie en van (b) P's opvatting dat A's gedrag een agres-

sieve betekenis heeft (schending van INpa en onprettige er-

varing voor P). Wanneer we verder aannemen, dat het in onze

westerse cultuur gebruikelijk is om gedurende de opvoeding
2)

- binnen de bepaalde grenzen - agressief gedrag van mannen
t.o.v. elkaar aan te moedigen, dan zal zich een pre-interactie-

norm ontwikkelen, die agressief gedrag van mannen t.o.v. mannen

legitimeert. De norm die via dit socialisatieproces ontstaat,

zal tot gevolg hebben, dat (a) mannelijke personen eerder ge-

neigd zijn agressief gedrag te vertonen dan vrouwen in situ-

aties, dat A's gedrag hier nauwelijks of geen aanleiding toe
geeft. Deze zelfde pre-interactienorm (dispositie-effect)

maakt, dat (b) een schending van INpa (met onprettige gevolgen

voor P door een sexegenoot) door mannen als minder agressief

wordt opgevat dan door vrouwen (perceptie-effect).

1)
Deze paragraaf is een bewerking van De Ridder (1976). Voor
een meer uitgebreid verslag verwijzen we naar Da Gloria &
De Ridder (1979).

2) Wanneer we spreken van "agressie" en "agressie-dispositie"
bij mannen dan gebruiken we deze termen in de betekenis van
"fysieke gewelckladigheid". Vol6ens onze theori, (zie pp. 33-
35 en hoofdstuk 5) mag dit gedrag strikt genom,n door ons
niet als agressie aangpmerkt worden.
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8.1.1 Hypotheses

We toetsen de volgende hypotheses.
Hypotheee 1: als in experiment 7.1 en 7.2.

Hypothese 2: als in experiment 7.1 en 7.2.

Hypothese 3a: mannen reageren agressiever dan vrouwen wanneer
A de norm INpa respecteert of deze slechts een gering aan-

tal malen schendt.

Hypoth€se Bb: vrouwen reageren agressiever dan mannen wanneer
A herhaalde malen INpa schendt.

De hypotheses 3a en 3b zijn direct afleidbaar uit de bovenge-

noemde beweringen respectievelijk (a) en (b). We benadrukken,

dat deze hypotheses zijn opgesteld voor situaties waarin P en

A interacteren met een sexegenoot (genote). Verder heeft hypo-
these 3b alleen betrekking op situaties waarbij de "uitwisse-

ling van onprettige ervaringen" tussen P en A enige tijd duurt

(vergelijk pp. 52-53). In een dergelijke situatie is het aan-

nemelijk, dat het grotere gewicht dat vrouwen hechten (in ver-
gelijking tot mannen) aan schending van INpa tot uiting komt

in een groter aantal agressieve reacties.

8.1.2 Design

In dit experiment, dat in totaal 40 beurten omvat, manipuleren

we drie factoren: Interactienorm (IN), Sexe (S) en de waarde

die de interactiepartners hechten aan doelbereik (Beloning=B).
Elk van deze factoren heeft twee niveaus. Deze zijn: norm-

schending vs. normrespect; mannen vs. vrouwen en B laag (f 0,05

voor doelbereik) vs. B hoog (f 0,50 voor doelbereik). Deze drie

factoren vormen een 2x2x2 compleet factorieel design met 5

personen in elke conditie.
De 40 beurten van het experiment zijn opgedeeld in 2 fa-

sen. In de eerste fase van 15 beurten zijn alle proefpersonen

het slachtoffer van een geringe provocatie door A (A schendt

S maal INpa). In de tweede fase schendt of respecteert A de
3)

norm INpa 25 maal achtereen.

De belangrijkste afhankelijke variabele is het aantal

malen, dat P de norm INap schendt gedurende de tweede fase

van het experiment. Voor deze variabele voorspelt hypothese 1

3) Deze opzet is identiek aan experiment 7.2.
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een hoofdeffect voor IN en hypothese 2 het ontbreken van een

effect voor B. Hypothese 3a en 3b voorspellen een INxS inter-

actie. We nemen als tweede afhankelijke variabele het aantal

schendingen van INap door P gedurende de eerste fase van het

experiment. Hypothese 3a voorspelt voor deze variabele een

hoofdeffect voor sexe. Volgens hypothese 2 moet ook hier een

effect van B ontbreken. De perceptie van P's onprettige er-

varing is als controlemeting opgenomen.

8.1.3 Proefpersonen

Tegen een financiele vergoeding fungeerden 20 mannelijke en

20 vrouwelijke studenten van de Katholieke Universiteit Nijmeget
als proefpersoon. Een aantal van hen (12) was zojuist begonnen

met de psychologie-opleiding. De overige proefpersonen waren

eerste- en tweede-jaars-studenten uit andere studierichtingen.

De proefpersonen werden at random toegewezen aan een van de

vier condities binnen elke sexe.

8.1.4 Methode

De methode en procedure van dit experiment komen overeen met

die van experiment 7.2.

8.1.5 Reauttaten

De proefpersonen vonden schok 3 duidelijk onprettiger dan

schok 2. Het verschil tussen de gemiddelde scores voor pijn-

lijkheid van schok 3 vs. schok 2 (3.70 vs. 2.38) is signifi-

cant (t=8.02; df=39; p<.001).4) Verder blijken de proefper-

sonen bij een hoge beloning geen groter aantal schok 3 reac-

ties te geven dan bij lage beloning. Immers, er ontbreekt zo-

als verwacht volgens hypothese 2 een significant effect voor

beloning in zowel fase 1 als in fase 2 (F=1.23, df=1,32, NS

4)
P's onprettige ervaring is gemeten op een 7-punts schaal,

waarbij: 1=niet pijnlijk en 7=pijnlijk. We merken op, dat

de beoordeling van schok 2 en 3 niet verschilt voor de con-

dities normschending en normrespect en evenmin voor sexe

(zie bijlage 6.1).
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voor fase 1 en F=0.79 ; df=l,32, NS). In de variantie-analyses
ontbreken interacties tussen sexe en beloning (zie bijlage 6.2

en 6.3). Op grond van deze gegevens concluderen we, dat we er-

in geslaagd zijn een situatie te cre6ren, waarbij schok 3 als

onprettiger wordt ervaren en waarbij tevens schok 3 als even
ir.strumenteel (100%) voor doelbereik wordt gezien als schok 2.
Deze conclusie geldt zowel voor mannen als voor vrouwen. Dit

betekent dat we schok 2 als interactienorm mogen beschouwen

en het gebruik van schok 3 mogen aanduiden met "reactieve

agressie".

De resultaten voor faae 1 ondersteunen een gedeelte van

hypothese 3a. Wanneer A een gering aantal malen INpa schendt,

dan reageren mannen agressiever dan vrouwen (F=7.07; df=1,32;
p<.02, zie bijlage 6.2).

In tabel 8.1.1 hebben we het gemiddelde aantal agressieve
reacties voor faBe 2 weergegeven. We verwijzen naar bijlage

6.3 voor de bijbehorende variantie-analyse.

normschending normrespect
(schok 3) (schok 2)

beloning beloning beloning beloning
laag hoog laag hoog

mannen 9.60 10.00 7.20 8.20

vrouwen 11.40 11.40 4.40 6.40

Tabel 8.1.1 Gemiddelde aantal schok 3 reacties gedurende de
laatste 25 beurten van het experiment.

Voor hypothese 1 vinden we in dit experiment sterke onder-

steuning. Wanneer zij het slachtoffer zijn van A's agressie

reageren de proefpersonen meer agressief dan wanneer A de norm

INpa respecteert (F=17.88; df=1,32; p<.001).
De INxS interactie is significant (F=4.15; df=l,32; p<.05).

Zoals geillustreerd in figuur 8.1.1 reageren Hannen meer agres-
sief bid normrespect dan vrouwen, terwijl zij minder agressies

reageren bid normschending. Deze resultaten ondersteunen de hy-
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potheses 3a en 3b.
De significante interactie tussen IN en M (het aantal

metingen samengenomen in blokken van 5) geeft aan, dat het aan-

tal schok 3 reacties gedurende de tweede fase toeneemt wanneer
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Figuur 8.1.1 Interactie INxS voor aantal schok 3 reacties in
fase 2 van het experiment.

A de norm schendt, maar afneemt wanneer A deze respecteert

(F=2.90; df=1,128; p<.05).

8.1.6 Discussie

In dit experiment vinden we, dat proefpersonen agressiever

reageren wanneer A de norm INpa schendt dan wanneer A deze

respecteert. Bovendien zijn de resultaten voor reactieve agres-

sie van mannen en vrouwen geheel volgens onze voorspellingen:
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mannen reageren agressiever dan vrouwen op een geringe provo-
catie door A (in fase 1) en bij normrespect (in fase 2). Man-

nen reageren minder agressief dan vrouwen bij herhaalde provo-

catie. Tesamen met het ontbreken van enig effect van de eigen

beloning betekenen deze resultaten een duidelijke steun voor
onze theorie.

Onze redenering achter hypothese 3b veronderstelt een
sequentieel proces. Vrouwen hechten een groter gewicht aan

schending van INpa door A dan mannen, maar dit grotere gewicht
zou slechts tot uiting komen als vrouwen herhaaldelijk geprovo-

ceerd worden. In een dergelijke (experimentele) situatie krij-
gen vrouwen namelijk de kans om hun geringere agressie-dispo-

sitie - in vergelijking tot mannen - te "boven te komen". Deze

redenering betekent, dat vooral naarmate het experiment vor-

dert vrouwen meer agressie zouden moeten manifesteren dan man-
nen. Om dit na te gaan vergelijken we de resultaten van mannen

en vrouwen over alle beurten van het experiment. Deze gegevens

staan weergegeven in figuur 8.1.2 (p. 326).

Uit figuur 8.1.2 is af te lezen, dat bij normrespect man-

nen gedurende het hele experiment een groter aantal schok 3

reacties geven dan vrouwen. Bovendien is de vorm voor de curve

van mannen ongeveer gelijk aan die van yrouwen. In contrast

hiermee, zijn de curves bij normschending voor mannen en vrou-

wen duidelijk verschillend. Bij normschending heeft het gedrag

van mannen over de tijd de vorm van een gedempte oscillatie.
Het aantal schok 3 reacties van vrouwen neemt ongeveer lineair

toe.

Het verschil in reactie op normrespect tussen mannen en

vrouwen is te interpreteren als een dispositie-effect: mannen
hebben een grotere aangeleerde dispositie tot agressie dan

vrouwen (tenminste in onze cultuur en in de interactiesituatie

waarin ze zich bevonden: fysieke agressie t.o.v. een sexege-
noot).

Voor de verschillen in reactieve agressie tussen mannen
en vrouwen bij norm.chending zijn verschi'.lende interpreta-

ties mogelijk.
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Een eerste verklaring benadrukt de invloed van een agres-

sieve dispositie bij mannen. Deze verklaring luidt, dat het

agressieve gedrag van mannen primair een functie is van hun

aangeleerde dispositie, terwijl vrouwen primair reageren in

functie van hun perceptie, dat A de norm schendt. Mannen zouden

daarom aanvankelijk agressief reageren, maar hun agressieve re-

acties later binnen de perken houden, omdat ze tevens geleerd
hebben met agressie om te gaan. We trekken de volledide juist-

heid van deze verklaring in twijfel. We vonden immers (in de

experimenten 6.1 en 6.2), dat onze proefpersonen - en dit wa-

ren vrijwel allen mannen - wel degelijk A's gedrag beoordelen

in functie van de interactienormen. Bovendien gaan de reacties
van mannen in dit exoeriment en in experiment 7.2 in de rich-

ting die hypothese 1 voorspelt.
Een tweede verklaring heeft te maken met de invloed van

sociale pre-interactienormen op onze manipulatie van INpa en

INap. Wanneer we ervan uitgaan, dat er in onze westerse cul-

tuur een sociale norm bestaat, die fysiek agressief gedrag
van mannen legitimeert terwijl voor vrouwen het tegendeel

geldt, dan hebben deze verschillende normen het volgende ef-
fect op de perceptie van INpa en INap in ons experiment. Bij

mannen verzwakt de pre-interactienorm ("agressie mag") de

interactienormen ("schok 3 mag niet"), terwijl deze laatste

bij vrouwen versterkt wordt. We beschikken over ##n aanwij-

zing, dat mannen mogelijkerwijze hun pre-interactienorm, als
zodanig, van toepassing hebben geacht op onze experimentele

situatie. Een van de proefpersonen deelde ons spontaan mede:

"het is net als op het voetbalveld, eerst de man en dan de
5)bal".

Een derde verklaring legt de nadruk op verschillen in
attributies voor A's gedrag tussen mannen en vrouwen. Deze

verklaring luidt, dat mannen A's normschendend gedrag in
eerste instantie toeschrijven aan kwade opzet, maar dat zij

bij herhaalde schending van INpa deze attributie wijzigen in

5) Deze proefpersoon reageerde 40 maal met schok 3 (in de con-
ditie normrespect).
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een dispositionele toeschrijving: "A heeft geen kwade opzet
t.o.v. mij, maar A is een agressief persoon". Vrouwen daaren-
tegen, zouden er gedurende het experiment meer en meer van

overtuigd zijn geworden, dat A's gedrag geinspireerd is door

kwade opzet (zie propositie 4). Deze verschillen in attribu-

ties sluiten o.i. aan bij de intuitieve opvattingen van mensen

over "letsel toebrengend" gedrag door een sexegenoot (genote)
van mannen vs. vrouwen. We merken bij deze verklaring op, dat

we de assumptie maken dat P agressiever zal reageren wanneer
hij A's gedrag toeschrijft aan kwade opzet, dan wanneer hij

het toeschrijft aan A's dispositie (zie verder experiment 8.2).

We wijzen erop, dat elk van bovenstaande verklaringen een

kern van juistheid kan bevatten. Bovendien sluiten de verkla-

ringen elkaar niet uit. Het blijft een probleem dat elke ver-

klaring voor sexeverschillen moeilijk verifieerbaar is, omdat

"sexe" een natuurlijke variabele is, die zich als zodanig niet

laat manipuleren. Aan welke verklaring voor het effect van

sexe op reactieve agressie bij normschending ook de voorkeur

wordt gegeven, zowel het "dispositie-effect" als het "percep-

tie-effect" is nodig om de totale resultaten in dit experiment

te verklaren. Verder merken we op, dat de door ons verkregen

resultaten voor vrouwen vrijwel uniek zijn op het gebied van

sexeverschillen en agressie (cf. Oetzel, 1966; Maccoby &

Jacklin, 1974 en Frodi et.aZ., 1977).

De steun die de resultaten van dit experiment verlenen

aan onze hypotheses heeft onszelf enigszins verbaasd. Zowel

in dit experiment als in experiment 7.2 benadrukt het mantel-

verhaal namelijk het onderscheiden van verschillende schok-

intensiteiten als doelstelling van het experiment voor de
proefpersonen. Het feit, dat we in dit experiment steun vinden

voor de verklaring (voor de verschillen tussen experiment 7.1

en 7.2) op basis van sexeverschillen, sou kunnen betekenen,

dat ons mantelverhaal niet de effecten heeft, die we er in

onze discussie (par. 7.3) aan toegekend hebben. Noodzakelijk

is deze conclusie echter niet. Zowel het mantelverhaal als het

feit dat de proefpersonen mannen waren, kunnen in dit experi-

ment en in 7.2 een bijkomende rol hebben gespeeld.
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Evenmin als in de experimenten 7.1 en 7.2 geven de in

dit experiment verkregen resultaten steun aan (1) de Frustra-

tie-Agressie hypothese, (2) aan de theorie van Buss (1961,

1971) of aan (3) de directe facilitatietheorie (zie par. 7.3).

De alternatieve interpretatie voor P's reactieve agressie

gebaseerd op de theoriein van Bandura en Gouldner, onderwerpen
we in het volgende experiment aan een nader onderzoek.

6)8.2 Reactieve agressie: imitatie vs. intentiei

De titel van deze paragraaf geeft de essentie weer van de vraag
die we met experiment 8.2 willen beantwoorden: moet P's reac-
tieve agressie opgevat worden als een "gedragswederkorigheid"
(Bandura, 1969, 1973; Gouldner, 1960) of als een "intentieweder-
kerigheid" (onze opvatting). Gegoten in termen van onze theo-
rie, gaan we na of P's reactie op schending van INpa een gedrag
is, dat in P's ogen een schending van INap is.

Er zijn verschillende mogelijkheden om bovenstaande vraag
empirisch te beantwoorden. Als eerste mogelijkheid zouden we
een situatie kunnen crearen waarbij INpa duidelijk verschilt
van INap. Blijven we denken binnen het paradigma van de gerap-
porteerde experimenten en breiden we het aantal schokken uit
tot b.v. 5, dan zouden we de situatie zo kunnen inrichten, dat
INpa schok 3 is, terwijl INap schok 1 is. Voor A's doelbereik
zou schok 3 100% instrumenteel zijn, terwijl voor P schok 1
100% instrumenteel is. Als tweede mogelijkheid zouden we P en
A kunnen laten reageren op verschillende gedragsdimensies. A
zou b.v. P minder geld kunnen geven dan waarop P meent recht
te hebben. Hierop reageert P met een elektrische schok die on-
nodig is voor eigen doelbereik.

We werken bovenstaande idee6n hier niet verder uit. Aan
beide mogelijkheden kleven n.1. zowel theoretische als
methodologische problemen. De tkeoretische problemen

6)
Dit experiment werd door Frans "an Berkel en Guus Klein
Hofmeijer uitgevoerd en gerapport„rd als achtst- semester
scriptie (maart 1979). Het onderzoek werd door mij begeleid.
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betreffen machts(on)gelijkheid en de equivalentie van reacties

op verschillende dimensies (cf. voor dit laatste Foa & Foa,

1974 en Nacci et.aZ., 1973). Deze problemen vallen buiten het

kader van dit proefschrift. De methodoZogische problemen bij de

eerste mogelijkheid hebben te maken met de eis die onze theo-

rie stelt dat de proefpersonen v66rdat zij de interactie met

elkaar aangaan (volledig) op de hoogte moeten zijn van elkaars

preferenties en van de kenmerken van de situatie waarin P en A

zich bevinden. Bovendien wordt het moeilijker om de psycho-

fysische intensiteit van ontvangen schokken voor de condities

normschending en normrespect aan elkaar gelijk te stellen. Wat

betreft de tweede mogelijkheid bestaat het risico, dat het expe-

riment ontaart in een methodologisch circus"..

Om deze redenen hebben we afgezien van bovenstaande moge-

lijkheden. We kiezen voor een oplossing die:
1. op een indirecte manier nagaat of P's reactie voor P een

schending van INap inhoudt. We variiren daartoe een factor

die additioneel aan A's schending van INpa, P's reactieve

agressie beinvloedt, doordat deze factor (personalisme, pro-

positie 8) direct P's toeschrijving van kwade opzet versterkt;

en die

2. ons tevens in staat stelt onze theorie te contrasteren met

o.a. de theoriein van Bandura en Gouldner.

Als verdere doelstelling van dit experiment leiden we uit
de proposities 3 en 5 van onze theorie een toetsbare suggestie

af voor reactief altruisme.

Altruisme definiiren we als: een gedrag van een persoon,

dat in de opvatting van de waarnemer (ontvanger, gever of der-

de persoon) een prettige ervaring teweegbrengt bij de ontvan-

ger en een schending van de interactienorm(en) is. Het verschil
tussen onze definitie van agressie en altruisme bestaat eruit,

dat P's ervaring bij altruisme prettig is, terwijl deze bij

agressie onprettig is. Ter vergelijking verwijzen we naar de
definities die Leeds (1964), Poppe & De Ridder (1976) en

Schwartz (1977) van altruisme geven. We verwachten, dat P al-

truistisch zal reageren wanneer A een gedrag stelt dat afwijkt

van INpa en P de gevolgen van A's gedrag als prettiger ervaart
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dan de gevolgen die respect van INpa door A zou hebben gehad.

8.2.1 Hypotheaes
We toetsen in dit experiment de volgende hypotheses.

Hypothese 1: Identiek aan hypothese 1 in de experimenten 7.1,
7.2 en 8.1.

Hypothese 2: P zal meer altruistisch (schending van INap en

prettige ervaring A) reageren, wanneer A de norm INpa schendt

en de gevolgen van A's gedrag prettig zijn voor P dan wan-

neer A de norm respecteert.
Hypothese 3: Wanneer P de indruk heeft dat A's agressieve ge-

drag (schending van INpa en onprettige ervaring P) selec-
tief op hem (P) gericht is, zal hij agressiever (schending

van INap en onprettige ervaring A) reageren dan wanneer deze

indruk ontbreekt (personalisme, propositie 8) .

Hypothese 2 is identiek aan hypothese 1, behoudens de affec-

tieve betekenis, die P aan de effecten van A's daad toekent.
Hypothese 3 is *ebaseerd op de volgende redenering. Wanneer A

de norm INpa schendt t.o.v. P #n t.o.v. een derde persoon D,

zal P het gedrag van A eerder toeschrijven aan een dispositio-

neel kenmerk van A. In tegenstelling hiermee zal P, wanneer A

t.o.v. hem (P) INpa schendt maar deze norm t.o.v. D respec-

teert, hieruit afleiden, dat A een specifieke negatieve hou-
7)

ding of kwade opzet t.o.v. hem heeft (zie pp. 218-219).
We wijzen erop, dat de theorie van Bandura (1969, 1973)

het tegendeel voorspelt van hypothese 3. Vatten we A op als

een model voor P, dan verwacht Bandura, dat P het gedrag van

A in sterkere mate zal aanleren en imiteren dan wanneer A's

modelgedrag eenduidiger is. M.n. noemt Bandura (1979, p. 138)

het aantal en de complexiteit van de model stimuli als een
determinant van imitatie.8) Uit deze stellingname volgt dat

7)
In een ander theoretisch verband is deze suggestie geopperd
door Rijsman .in druk).

8) Bandura's onderscheid tussen "learning" en "performance"
is voor ons niet relevant omdat de beloning voor normres-
pect en normschending identiek is.
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P in grotere mate A's gedrag zal imiteren, wanneer A eenzelfde

gedrag stelt t.o.v. P en D dan wanneer A t.o.v. P en D een ver-

schiZZend gedrag stelt (zie verder design).

Een gelijkaardige hypothese als 3 ontbreekt om de volgende

reden voor altruisme. We menen, dat P een selectief altruisme
niet zal toeschrijven aan A's positieve houding of A's goede

bedoelingen, maar op zal vatten als een poging van A een posi-

tieve reactie van P als vergoeding te ontvangen. Dit argument

ontlenen we aan Jones & Davis (1965).

8.2.2 Design

We manipuleren in dit experiment de factoren Interactienorm

(IN) en Groepsgrootte (G). De factor IN heeft als niveaus:

"normschending met prettige ervaring P (NS+)", "normrespect"

en "normschending met onprettige ervaring P (NS-)". De factor

G heeft als niveaus: "dyade" vs. ntriade". In de dyade heeft

P de indruk, dat alleen hij (P) interacteert met A. In de tri-

ade heeft P de indruk, dat A tegelijkertijd zowel met hem (P)

als met een derde persoon D interacteert. De factoren IN en G

zijn gemanipuleerd volgens een 3x2 compleet factorieel design

met 8 proefpersonen per conditie.

We hebben twee triadecondities toegevoegd. Ter toetsing

van hypothese 3 hebben we een conditie opgenomen, waarbij A
t.o.v. D de interactienorm respecteert, maar deze t.o.v. P

schendt (NS-). We hebben tevens een conditie opgenomen, waarbij
A t.o.v. P de norm respecteert, maar deze t.o.v. D schendt

(NS+). Met deze laatste conditie willen we nagaan of - zoals

we hierboven stelden - personalisme bij altruistisch gedrag

van A inderdaad geen effect heeft op P's reactie.
Het design is weergegeven in navolgende tabel (p. 333).

De afhankelijke variabelen zijn (1) het aantal agressieve

reacties van P tijdens de laatste 25 beurten van het experi-

ment en (2) het aantal altruistische reacties van P tijdens

deze laatste 25 beurten. De perceptie van P's (on)prettige er-

varing en van instrumentaliteit zijn als controlemetingen opge-

nomen (zie Methode).
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gedrag van A t.o.v. P (en D)

P           D         conditie

v dyade NS+ n.v.t. Cl
.
-    NS+
(11

r-1 triade NS+ N+ C 2

3
.04 nnrm-

C 3E ·H dyade n.v.t.
U) C norm- respect

.r-1 ro norm- norm-respect,-1 E triade C4
Z & respect respect
CO'
0 NS- C 5
U] 44 dyade n.v.t.
H . NS-. -rl
04 g triade NS- NS- C6

' 1 norm-
0 " NS+ triade NS+ C 7
0 -rl respect4 -
W " a l NS- triade NS- C 8

norm-
a,g e respect

Tabel 8.2.1 Design van experiment 8.2
N.B.: n.v.t. betekent niet van toepassing.

In termen van bovenstaand design leveren onze hypotheses

de volgende voorspellingen op.
Hypothese 1: in (5+(6 groter aantal agressieve reacties dan in

C 3 +C 4.

Hypothese 2: in Cl+C2 groter aantal altruistische reacties dan

in C3+C4.

Hypothese 3: in C8 groter aantal agressieve reacties dan in C6.

De theoriein van Bandura en Gouldner zouden voorspellen,

dat P in de triadecondities A's gedrag frequenter zal imiteren,

dan in de dyadecondities. Wanneer A t.o.v. twee personen (P en

D) eenzelfde gedrag stelt (1) zal P dit meer overnemen naarmate
het aantal gepresenteelde modelstimuli groter is (Bandura, 1969),

(2) zal P er meer van overtuigd zijn dat in deze situatie het

door A gestelde gedrag norm is, en P zal daarom meer met een-

zelfde gedrag als A reageren (Gouldner, 1960). Wij voorspellen
vanuit de notie van "interactiecentrisme" (zie par. 6.3, pp.

288-289) geen verschil in P's reactie voor dyade vs. triade.
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Verder zouden genoemde theorie#n voorspellen: (2>(7 in

termen van "altruistische" reacties en (6>(8 in termen van

"agressieve" reacties. Deze laatste voorspelling levert het

meest scherpe contrast op tussen de theoriein van Bandura en

Gouldner enerzijds en onze theorie anderzijds (zie predictie

hypothese 3).

8.2.3 Proefpersonen

Tegen een financiile vergoeding fungeerden 73 mannelijke stu-

denten als proefpersoon. Behoudens 6 eerste-jaars psychologie-
studenten studeerden allen aan diverse HBO-instellingen in

Tilburg. Hun leeftijd vari#erde van 18 tot 29 jaar (mediaan:

20.12). De resultaten van 9 proefpersonen werden uitgesloten

van analyse, omdat zij argwaan koesterden t.a.v. de experimen-

tele manipulaties (1/3 van de uitgesloten proefpersonen stu-

deerde psychologie).

8.2.4 Methode
De interactiesituatie tussen P en A  , die we in dit experi-

ment gecre6erd hebben, komt in grote lijnen overeen met die in

de voorgaande experimenten (7.1, 7.2 en 8.1). We leggen in de-

ze paragraaf de nadruk op de verschilpunten.

Om een aantal redenen hebben we de 3 schokintensiteiten

uit de experimenten 7.1, 7.2 en 8.1 vervangen door 3 geluids-
stimuli. Deze redenen zijn o.a. (1) we wilden nagaan of onze

theorie steun verkrijgt met een andere procedure, (2) een vrij

groot aantal van de studenten in Nederland is op de hoogte van
het Milgramparadigma doordat hierover t.v.-uitzendingen zijn

geweest (cf. Milgram, 1963).10)

Het experiment wordt aan de proefpersonen gepresenteerd

als een herkennings- en reactie-experiment. De proefpersonen

9)
We gaan uit van de dyade en bespreken later aanvullingen
voor de triade.

10) Als derde reden is vermeldenswaard, dat de Interactie-Agres-
someter enkele weken voor de uitvoering van dit experiment
onbruikbaar is geworden. De afdeling Electronica van de Uni-
versiteit van Nijmegen heeft deze apparatuur om "administra-
tieve redenen" geschonken aan de Stichting Jonge Onderzoekers
Nijmegen, welke haar vervolgens om veiligheidsredenen ver-
nietigd hebben.
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Pl en P2 verrichten successievelijk twee taken: een herkennings-
taak en een insteltaak. Bij de herkenningstaak krijgt Pl gedu-

rende 15 seconden een stimulus te horen. Deze stimulus bestaat

uit een twee toonhoogten (800 en 1200 Hz), die elkaar, in random

volgorde, met een bepaalde snelheid opvolgen. Pl moet proberen

het aantal hoge tonen, dat de stimulus bevat, te herkennen.
Telkens als Pl een hoge toon herkent, drukt hij een knop in.

Terwijl Pl de herkenningstaak verricht, heeft P2 een inateZtaak.

P2 stelt de stimulus in die Pl moet herkennen. Bij de instel-

taak heeft P2 de keuze uit 3 stimuli, genummerd: 1, 2 en 3. Bij
stimulus 1 volgen de tonen elkaar langzaam op (24 tot 26 tonen

per 15 seconden, geluidssterkte is 50 DBa). Bij zowel stimulus

2 als 3 volgen de tonen elkaar snel op (33-35 tonen per 15 se-
conden). Bij stimulus 3 is aan de hoge en lage tonen witte ruis

toegevoegd. De geluidssterkte van respectievelijk 2 en 3 is 50
11)DBa en 80 DBa.

Per beurt scoort of de "herkenner" of de "insteller" een

punt. Wanneer de "herkenner" het juiste aantal hoge tonen aan-

geeft, scoort hij een punt. Is zijn herkenning onjuist, dan

gaat het punt naar de insteller. Na afloop van elke beurt krij-
gen de proefpersonen via een monitor informatie over de stimu-

lus die werd ingesteld. Bovendien kunnen zij zien hoeveel pun-

ten elk heeft gescoord.
De manipulatie van de interactienormen INpa en INap is in

dit experiment op dezelfde wijze tot stand gebracht als in de

vorige experimenten. Via een pilot experiment werden de instru-

mentaliteit en P's (on)prettige ervaring vastgesteld. Voor in-

steller is de instrumentaliteit van stimulus 1, 2 en 3 respec-

tievelijk: 50%, 100% en 100%. P's (on)prettige ervaring loopt
van "enigszins prettig" (stimulus 1), "neutraal" (stimulus 2)

naar "onprettig" (stimulus 3).

De proefpersonen zijn via informatie en eigen ervaring

11)
De stimuli zijn verkregen met een Binary Choice Generator
(bcg-2b, Van Gogh, Amsterdam). De witte ruis met een Pre-
cision Noise Generator (model 8057A, Hewlett & Packard).
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voorafgaand aan de eigenlijke interactie op de hoogte van de
niveaus van instrumentaliteit en (on)prettigheid van de stimu-

li. We nemen daarom aan, dat zij stimulus 2 als interactienorm

van toepassing zullen achten op de ander en op zichzelf (INpa=

INap). Stimulus 3 beschouwen we als een normschending met on-

prettige gevolgen voor P (NS-). Stimulus 1 vormt een normschen-

ding met prettige gevolgen voor P (NS+). Immers, stimulus 1

wordt als prettiger ervaren dan stimulus 2. Bovendien ziet A

bij gebruik van stimulus 1 gedeeltelijk af van de garantie, dat

hij punten scoort.

We merken op, dat onze operationalisatie van "altruisme"

(NS+) minder zuiver is dan die van "agressie" (NS-). Bij NS+

ziet de gever namelijk slechts voor 50% af van eigen doelbereik.

Anders gesteld stimulus 1 is nog altijd op te vatten als 50%

eigenbelang. Bovendien is er in onze opzet geen sprake van

"echt geven", maar eerder van "nalatenn iets onprettigs te

doen.

Het eigenlijke experiment bestaat uit twee sessies. De

eerste sessie bestaat uit 25 beurten, waarbij A de insteltaak

verricht en P de herkenningstaak. In de tweede sessie, eveneens

bestaande uit 25 beurten, worden de posities van insteller en

herkenner omgewisseld. Dit gedeelte van het experiment duurt

ongeveer 35 minuten.
Na afloop van het experimentele gedeelte wordt P's percep-

tie van instrumentaliteit en van (on)prettige ervaring met de

volgende vragen nagegaan:

- Kunt u voor de signalen 1, 2 en 3 aangeven hoe groot u de

kans schat om het juiste aantal hoge tonen aan te geven met
behulp van het reactiepaneel?

Geef dit aan door onder de cijfers 1, 2 en 3 een percentage

te plaatsen:      1          2          3

...% ...% ...%

- Wilt u op onderstaand lijntje aangeven hoe prettig u het sig-

naal vond bij respectievelijk keuze 1, 2 en 3.
Geef dit aan door 3 verticale streepjes ergens op het lijn-

tje hieronder te plaatsen met daarbij een 1, een 2 of een 3.

zeer zeer

prettig onprettic
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De veranderingen in bovenstaande opzet voor de triadecon-
dities komen neer op de volgende punten. Op de €erste plaats

wordt bij de proefpersonen de indruk gewekt, dat zij met driein

tegelijk aan het onderzoek deelnemen. Op de tweede plaats stelt
A in de eerste sessie van het experiment stimuli in voor twee

personen: P en D. In de tweede fase reageert P op zowel A als

D. Een derde fase, waarin D de stimuli zou moeten instellen voor

P en A, blijft achterwege, omdat de apparatuur zogenaamd defect

is. Op de derde plaats krijgen de proefpersonen via de monitor

informatie over (a) de puntenstand van A, P en D, (b) welke

stimulus A ingesteld heeft en voor wie.

Procedure

Bij aanmelding voor het experiment werd de proefpersonen verteld,

dat het onderzoek met meerdere personen tegelijk zou worden

uitgevoerd. Zij ontvingen een oproep, waarop aangegeven stond
op welk tijdstip zij zich bij de secretaresse moesten melden.

De secretaresse begeleidde hen vervolgens naar een van de wacht-

kamers. Hier werden zij enkele minuten na het tijdstip waarop

zij opgeroepen waren opgehaald door proefleider 1 (PLl). PLl

bracht hen naar een van de cabines in het laboratorium. De

proefleider betaalde de proefpersoon f 2,50 als basisbedrag voor

deelname en verzacht hem de koptelefoon op te zetten en verdere
instructies af te wachten.

Alle verdere instructies waren tevoren opgenomen op band.

De instructie bestaat uit drie delen. Eerst wordt het (zoge-

naamde) doel van het onderzoek en de werking van de apparaten

uitgelegd. Vervolgens worden een aantal oefenbeurten gespeeld

en tenslotte worden de kenmerken van elke stimulus (instrumen-

taliteit en (on)prettige ervaring) nog eens samengevat. Voor
de volledige instructie verwijzen we naar bijlage 7.1.

Nadat PLI gecontroleerd had of de proefpersonen de instruc-

ties begrepen hadden, startte het eigenlijke onderzoek. In de
eerste sessie stelt A (de proefleider) de stimuli in voor P en
(in de triade) ook voor D (alle proefpersonen hebben de indruk

P te zijn). Alle proefpersonen ontvangen in de eerste 10 beur-

ten van deze eerste sessie dezelfde stimuli in de volgende se-
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quentie: 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2. Deze eerste tien stimuli

zijn bedoeld P te sterken in zijn opvatting, dat INpa (en in de

triade eveneens INda) stimulus 2 is. De 15 resterende beurten

Zijn de ontvangen stimuli afhankelijk van de conditie waarin de

proefpersoon zich bevindt (zie tabel 8.2.2).

gedrag van A t.o.v. P (en D)
conditie

PD

dyade            1 n.v.t. Cl

     NS+
e          triade           1           1            (2
al

-4
S

al 04 dyade            2 n.v.t. C 3

S ·rl norm-
3 S respect triade          2          2           C4
=  S
4A
C C'
0            dyade            3 n.v.t. C 5
. *J
U C.1 NS-
& -H triade          3          3           C6A c

6 0 NS+ triade          1          2           C7
m 4-1
R H
7 * «'
a, c e NS- triade          3          2           CB

Tabel 8.2.2 Aanduiding per conditie van de verschillende soorten
stimuli 1, 2 en 3, die P en D ontvangen gedurende
de laatste 15 beurten van sessie 1 (vergelijk tabel
8.2.1).

In de tweede sessie stelt P 25 maal een stimulus in voor A (en

in de triade eveneens voor D).

Na afloop van dit gedeelte van het experiment werden de

proefpersonen door PL2 ontvangen. Deze vroeg hen een aantal

vragen over het experiment schriftelijk te beantwoorden (waar-

onder de controlemetingen voor onze manipulaties).

Na een gedegen controle op enig wantrouwen of vermoeden

van het werkelijke onderzoeksdoel (PL2 was niet bekend met de

conditie waarin de proefpersoon zich had bevonden) werd het doel

van het experiment en de noodzakelijkheid van misleiding uitge-

legd.
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8.2.5 ResuZtaten

In tabel 8.2.3 staan de resultaten voor de controlemetingen weer-

gegeven. De proefpersonen vinden stimulus 1 significant minder

instrumenteel dan stimulGs 2 en 3. De t-waarden zijn respectie-
velijk: t=12.74; df=63; p<.0001 en t=11.78; df=63; pk.0001 (t=

toets voor gepaarde waarnemingen, tweezijdig). Stimulus 3 wordt

niet als significant instrumenteler beschouwd dan stimulus 2

(t=1.52; df=63; NS).

instrumentaliteitstimulus- (on)prettige ervaringvoor instellernummer voor ontvangerin procenten

1 42.47 29.47a a

b                            b
2 92.62 59.28

b
3 95.55 78.06(

Tabel 8.2.3 Resultaten voor de controlemetingen "instrumentali-
teit" en "(on)prettige ervaring Pn.
N.B. 1. Getallen waarbij per kolom een verschillen-

de letter staat, zijn significant van el-
kaar verschillend.

N.B. 2. Zeer prettig=1; zeer onprettig=100.

De proefpersonen vonden stimulus 1 prettiger dan stimulus 2

(t=10.01; df=63; p<.0001) en stimulus 2 prettiger dan stimulus

3 (t=8.25; df=63; p<.0001).

We constateren, dat onze manipulaties van "instrumentali-

teit" en "(on)prettige ervaring P" effectief zijn geweest. We

concluderen uit bovenstaande gegevens, dat de proefpersonen sti-

mulus 2 als interactienorm op de ander (INpa) van toepassing

hebben geacht en dat zij er tevens vanuit zijn gegaan, dat

(volgens A) voor hen stimulus 2 als norm gold. Verder mogen we

stimulus 3 opvatten als agressie (NS-) en stimulus 1 in zekere

mate als altruIsme (zie discussie).

Ter toetsing van de hypotheses 1 en 2 hebben we op de re-

sultaten voor het factoriile design (INxG) allereerst univari-

ate variantie-analyses uitgevoerd (zie bijlage 7.2.). Uit deze
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analyses blijkt, dat er, zowel voor het aantal stimulus 3 als

voor het aantal stimulus 1 reacties, uitsluitend een signifi-

cant hoofdeffect optreedt voor IN. De statistische gegevens

voor deze reacties zijn respectievelijk: F=20.87; df=2,47;

p<.0001 en F=24.37; df=2,47; p<.00001. Om na te gaan in hoever-

re deze hoofdeffecten onze predicties ondersteunen, zijn de

verschillen tussen de IN condities (NS+, Normrespect en NS-)

verder geanalyseerd met Newman-Keuls Multiple Range toetsen

(zie tabel 8.2.4). Uit deze tabel is af te lezen, dat de proef-

aantal aantal
stimulus 3 stimulus 1
reacties reacties

NS+ 2.69a 13.13a

norm-              b              b6.25 4.81
respect

c bNS- 11.13 4.69

Tabel 8.2.4 Gemiddelde aantal stimulus 3 en stimulus 1 reacties
per IN conditie. Cellen waarbij per kolom een ver-
schillende letter staat, verschillen significant
van elkaar (p<.05 volgens Newman-Keuls Multiple
Range toets).

personen agressiever reageren (stimulus 3 reacties) bij NS-

dan bij normrespect. Verder reageren zij altruistischer (sti-

mulus 1 reacties) bij NS+ dan bij normrespect. De resultaten

vormen een duidelijke ondersteuning van de hypotheses 1 en 2.

Verder blijkt, dat de proefpersonen in de conditie NS+

niet alleen altruIstischer reageren dan in de conditie norm-
respect, maar dat zij tevens minder agressief reageren. Een

analoog resultaat ontbreekt voor P's altruistische reacties

bij NS- vs. normrespect.

De resultaten die betrekking hebben op de predicties van

Bandura en Gouldner en op hypothese 3 staan weergegeven in ta-

bel 8.2.5.

Bandura en Gouldner zouden een groter aantal stimulus 3

reacties verwachten in C6 dan in C5 en een groter aantal sti-

mulus 1 reacties in C2 dan in Cl. Geen van deze voorspellingen
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aantal aantal
stimulus 3 stimulus 1
reacties reacties

dyade Cl 1.63a 14.63a
v            N St
w                                                                                b                                        btriade C2 3.75 12.63
11

/4

s                                        b                    c

  3 norm- dyade C 3 6.38 5.88

3 g respect                      b               ctriade C4 6.13 3.75
-1  S
M *
Col
0 dyade (5 11.00( 5.00 C
(101-1

R a, NS-
. /                                           C                     C
a,c triade C6 11.25 4.38

1 1 ab              b
O u l NS+ triade C7 3.13 10.13
0 -1
W -1
U< a.                                   C                 c
=CS NS- triade C8 14.00 5.13

Tabel 8.2.5 Gemiddeld aantal stimulus 3 en stimulus 1 reacties
van P t.o.v. A (n=8 per cel).
N.B. Cellen waarbij per kolom een verschillende let-

ter staat, zijn significant (p<.05) van elkaar
verschillend volgens een Duncan Multiple Range
toets.

komt blijkens de gegevens in tabel 8.2.5 uit. Voor het aantal

stimulus 1 reacties bij NS+ vinden we zelfs het tegenovergestel-

de: bij een klein aantal (18) modelstimuli vinden we een groter

aantal stimulus 1 reacties dan bij een groot aantal (33) model-
stimuli (Cl vs. C2). De resultaten verlenen evenmin steun aan

de predicties van genoemde auteurs voor de condities C6 vs. C8

en C2 vs. C7. In termen van Bandura is het gedrag van het model
in de condities (6 en (2 consistenter dan in de condities (8

en C7. Volgens een Duncan Multiple Range toets verschillen P's

reacties voor deze condities (C6 vs. CB en C2 vs. C7) niet sig-

nificant van elkaar. Voor de altruIsme condities gaat het ver-

schil in de richting die Bandura en Gouldner zouden voorspellen.
Voor agressie is het tegendeel het geval.

Bovengenoemd laatste resultaat is voor hypothese 3 rele-

vant. Een afzonderlijke t-toets op het verschil tussen C6 en
(8 levert een duidelijke trend op in de door ons voorspelde
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12/
richting (t=-1.58; df=14; p<.07, eenzijdig).

8.2.6 Discussie
De resultaten van dit experiment verlenen steun aan de hypo-
theses 1 en 2. Voor hypothese 3 verkrijgen we een duidelijke

trend.
Hoewel de resultaten voor altruisme hypothese 2 bevestigen,

willen we bij deze bevestiging en meer in het algemeen bij

onze manipulatie en meting van "altruisme" in dit experiment

een aantal kanttekeningen plaatsen. Op de eerste plaats hoeft

het resultaat voor hypothese 2 - een groter aantal stimulus 1
reacties bij NS+ dan bij normrespect - niet noodzakelijkerwijze

steun te betekenen voor een uitbreiding van onze theorie naar

altruisme. Dit resultaat kan namelijk ook geinterpreteerd wor-

den als imitatie of gedragswederkerigheid (Bandura en Gouldner).

Op de tweede plaats is, zoals we in de methodesectie opgemerkt

hebben (p. 336), onze operationalisatie van altruisme minder

zuiver dan die van agressie. De keuze van stimulus 1 door A

kan door P opgevat worden als "goede opzet", "reductie van on-
prettigheid voor P", "een streven naar gelijkheid" of "vlijerij".

Bovendien is, in meer theoretische termen (vergelijk propositie

3), de subjectieve validiteit van P's toeschrijving bij "altru-
isme" geringer dan bij nagressie". De keuze van stimulus 3 heeft

6#n niet-gemeenschappelijk effect met stimulus 2: P's ervaring

is onprettiger. Stimulus 1 daarentegen heeft twee 8 drie niet-

gemeenschappelijke effecten met stimulus 2: P's ervaring is
prettiger, de instrumentaliteit voor A is lager en die voor P

hoger.

Bovenstaande aspecten betekenen, dat we in dit experiment

altruisme niet geoperationaliseerd hebben als het zuivere tegen-

deel van agressie. We zien er daarom in het kader van dit proef-

schrift vanaf de verkregen data voor stimulus 1 verder te ex-

ploreren op eventuele achterliggende theoretische principes of

mechanismen.

12)
Een dergelijke trend ontbreekt voor C2 vs. C7: t=0.96;
df=14: NS.
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In tegenstelling tot de gegevens voor stimulus 1 laten de

verkregen resultaten voor stimulus 3 een duidelijker interpre-
tatie van P's reactieve agressie toe dan uitsluitend op basis

van voorgaande experimenten mogelijk was.

Allereerst merken we op, dat uit de controlemetingen voor
"instrumentaliteit" en "P's (on)prettige ervaring " bleek, dat

onze manipulaties zeer effectief zijn geweest en dat we eruit

de conclusie mogen trekken, dat de proefpersonen stimulus 3 op-

gevat hebben als een schending van de interactienormen (INpa

en INap). Bovendien is de steun voor hypothese 1 evident. P
reageert frequenter agressief op een schending van INpa dan op

respect van INpa door A.

Bij de steun voor deze hypothese moeten we erop wijzen,

dat ook de directe facilitatietheorie meer agressie zou voor-

spellen bij ontvangst van stimulus 3 dan bij ontvangst van sti-

mulus 2. We hebben in dit experiment namelijk nagelaten de psy-
cho-fysische schadelijkheid voor P van de condities NS- en

normrespect aan elkaar gelijk te stellen. Op grond van de expe-
rimenten van Ekkers (zie pp. 63-64) is het aannemelijk, dat

witte ruis van 80 DBa P's dominante respons zal versterken. La-

ten we aannemen, dat in de conditie normrespect stimulus 2 do-
minanter is dan 3, terwijl in de conditie NS- stimulus 3 domi-

nanter is dan 2. Onder deze assumpties is het plausibel, dat

de proefpersonen bij NS- meer met stimulus 3 reageren dan bij
normrespect. Het aantal stimulus 3 reacties zal verder in de

condities NS- nog eens extra toenemen, doordat P's activatie

verhoogd is.

Om twee redenen betwijfelen we de juistheid van boven-

staande interpretatie van P's reactieve agressie in dit experi-
ment. Op de e€rste plaats is het verschil in reactie op norm-

schending en normrespect consistent met resultaten uit vroegere

experimenten (7.1, 7.2 en 8.1), waarbij we wel gecontroleerd

hebben op psycho-fysische schadelijkheid van P's ervaring. Op
de tweede plaats zou de directe facilitatietheorie voorspellen,

dat er tussen de condities C5, (6 en (8 6fwel geen verschil in
reactieve agressie zou zijn 6fwel verschil in reactieve agressie

in een richting tegenovergesteld aan onze predictie voor hypo-
these 3. Voor deze hypothese vinden we, zoals gesteld, pen

duidelijke trend als ondersteuning.
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Als geheel geven de resultaten van dit experiment weinig
steun aan de theoriein van Bandura (1969, 1973) en Gouldner

(1960). In termen van Bandura's theorie vinden we niet, dat P

het gedrag van A frequenter imiteert, wanneer het aantal model-

stimuli groter is. Evenmin neemt imitatie toe bij een consis-

tenter modelgedrag.

De trend, die wij vinden voor CB vs. C6, suggereert, dat

P agressiever reageert als hij de indruk heeft, dat A's gedrag

selectief op hem (P) gericht is, dan wanneer deze indruk van

personalisme ontbreekt. Anders gesteld, wanneer P het norm-

schendend en voor hem onprettig gedrag toeschrijft aan een ne-

gatieve houding of kwade opzet t.o.v. hem (P), reageert P agres-

siever dan wanneer hij A's gedrag toeschrijft aan A's agressieve

dispositie.

We handhaven bovenstaande conclusie, hoewel deze slechts

gebaseerd is op een significantie van 7%. Dat wij geen sterkere

steun voor hypothese 3 vinden, is o.i. als volgt verklaarbaar.

Op de eerste plaats - maar dit is altijd een (te) gemakkelijk

argument - kunnen we stellen, dat het aantal proefpersonen per

cel mogelijkerwijze te klein is om het geprediceerde resultaat

te verkrijgen.

Het volgende argument lijkt ons meer gegrond: de proefper-

sonen hebben zich primair ge(con)centreerd op hun (P's) inter-
actie met A. Genoemde (con)centratie is enersijds een probleem

van informatie-opname en -verwerking. De proefpersonen in de

triadecondities kregen na elke beurt 10 seconden de tijd om

een grote hoeveelheid informatie op te nemen. Op de monitor
zagen zij: voor henzelf (P), D en A de tellerstanden, welke

stimulus A had ingesteld en voor wie. Hoewel wij via instruc-

tie en opstelling van de apparatuur deze informatie zo goed

mogelijk gestructureerd hebben, menen we dat dit voor een pre-

sentatietijd van 10 seconden een grote hoeveelheid informatie
inhoudt.

Anderzijds kan P's (con)centratie op zijn interactie met A een

meer sociale betekenis hebben. De invloed van personalisme in

dit experiment zou gering zijn, omdat er sprake is geweest van
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"interactie centrisme": de proefpersonen hebben A's gedrag
t.o.v. D als irrelevant beschouwd voor hun (P's) interactie met

A. Deze laatste gedachte zou bovendien verklaren, waarom een

effect van groepsgrootte ontbreekt in die condities waar wij

personalisme niet gemanipuleerd hebben.

Samenvattend concluderen we, dat de resultaten voor reactieve

agressie verkregen in dit experiment (1) geen steun verlenen
aan de theoriein van Bandura (1969, 1973) en Gouldner (1960),

(2) minder plausibel verklaard worden volgens de directe faci-

litatietheorie, (3) maar steun verlenen aan onze theorie: A's

schending van INpa leidt tot P's schending van INap. Hoewel

het niveau van significantie voor de voorspelling van hypothese
3 zwak is, menen we - mede op basis van ons (con)centratie-argu-

ment - de conclusie te mogen trekken, dat P's schending van

INap (reactieve agressie) minstens gedeeltelijk opgevat kan
te warden als "intentiewederkerigheid": P reageert op A's schen-

ding van INpa die P toeschrijft aan A's kwade opzet met een ge-

drag (schending INap) waarvan hij (P) denkt, dat A het zal toe-

schrijven aan zijn (P's) kwade opzet t.o.v. A.

In bijlage 8 bespreken we de belangrijkste theoretische, metho-

dologische en ethische aspecten van onze operationalisatie van

agressie (elektrische schokken en onplezierige ruis).
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III TERUGBLIK EN CONCLUSIES

De proposities 1, 3 en 5 van onze theorie vormen de belangrijk-

ste uitgangspunten voor ons empirisch onderzoek. M.b.t. deze

proposities zijn onze bevindingen als volgt.
De waarnemingsexperimenten (6.1 en 6.2) leveren als resul-

taat op, dat personen het gedrag dat iemand (A) stelt primair

beoordelen in functie van de betekenis die A's gedrag heeft

voor de interactie tussen A en het eventuele slachtoffer, p. We

hebben deze (con)centratie op de interactie P-A "interactie-
centrisme" genoemd. Als referentiepunt voor zijn beoordeling

hanteert de waarnemer de interactienorm, die hij cp A

van toepassing acht (INpa). Een gedrag van A, dat opgevat wordt

als een schending van INpa - met voor P onprettige gevolgen -

benoemen de proefpersonen als het meest agressief en schrijven

zij het meest toe aan A's kwade opzet.
Bij deze resultaten maken we twee opmerkingen. Op de eer-

ste plaats blijken volwassenen een a priori cognitief schema
te bezitten, dat mogelijk geactiveerd wordt zodra zij met een

situatie geconfronteerd worden waarin een persoon (A) een an-
der (P) iets onprettigs aandoet. In dit cognitief schema hangen

normen, kwade opzet en agressie nauw samen. Op de tweede plaats
is het zeer aannemelijk geworden - via nadere (covariantie-)-

analyses - dat de toeschrijving van kwade opzet niet het di-

recte of indirecte gevolg is van een streven van de waarnemer

(P) zijn eigen agressieve reactie te rechtvaardigen. Dit laat-

ste betekent, dat schending van INpa tesamen met de onprettige

ervaring van P als antecedente condities te beschouwen zijn
voor de toeschrijving van kwade opzet.

We trekken uit genoemde resultaten:

ConeZusie 1 Wanneer -i n een interactie tussen P e n A-A d e

norm schendt waaraan A zieh t.o.v. P behoort te

houden (INpa) en A'e gedrag brengt bij P €en on-
prettige ervaring teweeg, dan Ze€dt deze interpre-

tatie bij de waarnemer tot eek toename (1) in de

benoeming van A's gedrag als agressief en (2) in
de opvatting dat A's gedrag geinspireerd is door

kwade opzet t.o.v. P.
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We nemen aan, dat conclusie 1 ook getrokken mag worden voor si-

tuaties, waarbij de waarnemer zelf het feitelijke doelwit is

van A's gedrag, d.w.z. feitelijk in de positie verkeert van P.

Deze assumptie is aannemelijk op grond van de resultaten voor

de conditie "standpunt slachtoffer" in experiment 6.1 en voor

de conditie RW in experiment 6.2. Genoemde aanname is van be-

lang voor de interpretatie van de resultaten in de reactie-expe-
rimenten.

In de react e-experimenten verkeert de waarnemer daadwer-

kelijk in de positie van het slachtoffer P. De experimenten

(7.1, 8.1 en 8.2) geven als resultaat, dat dezelfde antecedente

condities als bovengenoemd leiden tot een significante toename

in P's reactieve agressie. De resultaten voor experiment 7.2

gaan in de voorspelde richting, maar een acceptabel niveau van

significantie wordt niet bereikt. Wanneer we aannemen, dat in

onze westerse cultuur mannen fysieke gewelddadigheid van een

sexegenoot als minder normschendend opvatten en/of minder toe-

schrijven aan kwade opzet dan vrouwen, dan passen ook de resul-

taten van experiment 7.2 binnen onze theorie. De resultaten van

experiment 8.1 geven steun aan deze assumptie.
In de reactie-experimenten hebben we een aantal controles

en controlecondities ingebouwd om na te gaan in hoeverre de door

ons verkregen resultaten steun verlenen aan de objectieve bena-

deringen van agressie. De resultaten verlenen geen steun aan:

1. de Frustratie-Agressie hypothese: experimenten 7.1, 7.2 en

8.2;

2. de notie van instrumentele agressie van Buss: experimenten

7.1, 7.2 en 8.1;

3. de directe facilitatietheorie: experimenten 7.1, 7.2 en 8.1;
4. de imitatietheorie van Bandura: experiment 8.2;

5. de notie van gedragswederkerigheid (norm of reciprocity van

Gouldner): experimenten 7.1 en 8.2.
De uitsluiting van bovenstaande verklaringen maakt het des

te meer aannemelijk, dat P's reactieve agressie het gevolg is

van de subjectieve interpretatie van de stimulus: in P's ogen

is A's gedrag een schending van INpa. Het is deze interpretatie
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van A's gedrag waarop P reageert. P's reactie is daarom op te

vatten als een schending van de norm die A in P's ogen op hem

van toepassing acht (INap). Dit leidt tot:
ConeZusie 2 Wanneer -i n een interactie tussen P e n A-A d e

norm sehendt, die P op hem van toepassing acht

(INpa) en A's gedrag brengt bid P een onprettige

ervaring teweeg, dan reageert P met een gedrag dat

in zijn ogen de norm Behendt, die A op hem van toe-

passing acht (INap) en een onprettige ervaring bij

A teweegbrengt.

Conclusie 2 betekent, dat wanneer A een gedrag stelt dat P opvat

als agressie, P zal reageren met een gedrag waarvan hij denkt
dat A dit zal opvatten als agressie. In meer algemene zin ligt

aan conclusie 2 het idee ten grondslag, dat er in een dyadische

interactie sprake is van een subjectieve wederkerigheid van

normgedrag. Dit houdt in, dat wanneer A de norm INpa respecteert,
P de norm INap respecteert. Schendt A de norm INpa dan reageert

P met een schending van INap. In tegenstelling tot conclusie 2
formuleren we:

ConcZusie 3  P's reactieve agressie is niet op te vatten aLs

(1) het gevolg van frustratie door A (DoZZard et.

az.. 1939); (2) direct instrumenteeZ gedrag ten

eigen bate (Buss, 1961, 1971); (3) het directe ge-

votg van activatieverhoging (eventueeZ) in inter-
aetie met dominantie van de respons (directe fa-

c€Zitatietheorie, ef. Ekkers, 1977); (4) imitatie

van gedrag (Bandura, 1969, 1973) en (5) gedrage-

wederkerigheid (norm of reciproeity, GouZdner,

19€0)·

We wijzen erop, dat de conclusies 1 en 2 weliswaar op el-

kaar aansluiten, maar dat ze strikt genomen niet causaal met

elkaar verbonden mogen worden. De reden hiervoor is - zoals

boven gesteld -, dat in de waarnemingsexperimenten de waarne-

mer niet feitelijk in P's positie verkeerde, terwijl dit in de

reactie-experimenten wel het geval is. Omdat echter (a) de re-

latie toeschrijving kwade opzet theoretisch alleszins aanneme-

lijk is; (b) we een sterk effect vinden van normschending op de
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toeschrijving van kwade opzet en deze bovendien in een a priori

cognitief schema verbonden blijken te zijn; (c) we in experi-

ment 8.2 een resultaat vinden, dat - hoewel niet significant

(p<.07) - dat een directe koppeling tussen de toeschrijving van

kwade opzet en P's reactie ondersteunt, trekken we:

Conelusie 4  P's toesehrijuing van A'a gedrag aan kwade opzet

vergroot de kans, dat P reageert met een gedrag,

dat in zijn (P's) ogen een schending is van INap

en een onprettige ervaring bij A bewerkJtelligt.

Afgezien van bovenstaande hoofdlijnen ondersteunen de re-

sultaten in de waarnemingsexperimenten gedeeltelijk propositie 6

betreffende standpuntverschillen en geheel propositie 7.1

betreffende de invloed van een legitieme antoriteit op de per-

ceptie van agressie en de toeschrijving van kwade opzet. Voor

propositie 7.2 (illegitieme autoriteit) vinden we geen steun.
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SAMENVATTING

Dit proefschrift bestaat uit twee hoofdonderdelen: I een theo-
retisch deel (hoofdstukken 1-5) en, II een empirisch deel

(hoofdstukken 6-8). In een IIIe deel tenslotte sluiten we af

met een terugblik op de verkregen resultaten, en met de alge-
mene conclusies die we uit deze resultaten trekken.

De algemene optie van dit proefschrift is de volgende. Op de
eerste plaats zijn we van mening, dat de studie van agressie

in een sociale interactie de gezichtspunten van dader en/of

slachtoffer als uitgangspunt moet nemen. Ten tweede zijn we
van mening, dat, binnen elk gezichtspunt, de perceptie van

interactienormen en toegebrachte onprettige ervaringen van cru-
ciale betekenis zijn.
Als definitie van agressie hanteren we daarom:

Agressie is een gedrag van een persoon, dat in de opvatting

van de waarnemer (slachtoffer, agressor of derde persoon) een

onprettige ervaring teweegbrengt bij het slachtoffer en een

schending van interactienorm(en) is. Onprettige ervaring om-

schrijven we als een negatief affectieve gewaareording, die
gepaard gaat met verhoogde fysiologische activatie. Een inter-

actienorm is een opvatting van de waarnemer hoe de ander en/of

hijzelf zich behoort te gedragen in de gegeven interactiesitu-
atie.

In hoofdstuk 1, InZe€ding en probZeemeteZZing, warden genoemde

uitgangspunten geillustreerd aan het onderzoek van Pastore

(1952). Als achtergrond voor onze bespreking van de klassieke

en recente agressieliteratuur definieren we de kernbegrippen
van onze theorie (zie hoofdstuk 5) en de vraagstellingen voor

ons empirisch onderzoek.

In hoofdstuk 2, Agressie: Definitie en RE=22€eke theorie-

en, besteden we eerst aandacht aan de definitie van agressie.

We vergelijken onze definitie van agressie met de meest gehan-
teerde theoretische omschrijvingen van dit begrip. We betogen
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dat de discrepantie tussen common sense noties over agressie„

en de gangbare theoretische definities van agressie een kern-

probleem vormt voor de sociaal-wetenschappelijke studie naar

dit verschijnsel. Vervolgens behandelen we twee klassieke theo-

rie#n over agressief gedrag (Frustratie-Agressie hypothese, en

leertheorieen). We besteden bij deze theoriean aandacht aan de

ontwikkelingen, die zich binnen deze theoriean (tot 1 1973)

hebben voorgedaan. Het essentible van deze theoriein is, dat

ze agressie benaderen als een objectief waarneembaar en meet-

baar kenmerk van P's respons. De meest gehanteerde operationa-

lisatie van agressief gedrag (Buss-Aggression-Machine) laat

een schending van de interactienorm als stimulus voor agressief

gedrag nauwelijks toe.

De hoofdstukken 3 en 4 bevatten een kritische bespreking

van twee recente benaderingen van agressief gedrag.

In hoofdstuk 3 bespreken we drie theoriean over het ver-

band tussen emotioneZe activatie en agressie. We besteden aan-

dacht aan de controverse tussen aanhangers van de directe faci-

litatietheorie (o.a. Ekkers, 1977) en theorieen die gebruik

maken van Schachter's (1964) ideein over emotie (Tannenbaum &

Zillmann, 1975). De controverse draait om het punt of de emo-

tionele ervaring "woede" - m.n. de rol die zeZf-attributie-
processen hierbij spelen - een noodzakelijke schakel vormt tus-

sen activatie(verhoging) bij P en P's agressieve respons. De

recente poging van Zillmann (1978) om deze controverse op te

lossen, stelt ons in staat de randvoorwaarden te specificeren

waaronder onze theorie van toepassing is. We doelen hiermee op

de attributieprocessen van het slachtoffer P m.b.t. de stimulus

A (sociate attributie). De resultaten van onderzoek tonen aan

dat activatieverhoging in combinatie met P's vroegere reinfor-

cement en a priori cognities P's agressieve gedrag doet toenemen.

De rol van zelf-attributieprocessen is hierbij bij mensen welis-

waar niet overtuigend aangetoond, maar onder bepaalde condities

theoretisch alleszins aannemelijk. De theorieen die we in dit

hoofdstuk bespreken, sluiten nauw aan bij de klassieke leer-

theoriebn en bij de ontwikkelingen, die zich hebben voorgedaan

m.b.t. de Frustratie-Agressie hypothese. Ze hebben met deze
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klassieke theorieen gemeen dat zij zich concentreren op P's

agressieve respons. Deze respons is objectief waarneembaar en
meetbaar.

Hoofdstuk 4, SociaZe toeschrijving en reactieve agressie,

bevat een uitgebreide bespreking van de sociale toeschrijvings-

theorie#n van Heider (1958) en Jones (Jones & Davis, 1965;

Jones & McGillis, 1976; Jones, 1979). Deze theoriein stellen

zich expliciet op het subjectieve gezichtspunt van de "naieve"

waarnemer. Besproken wordt hoe bepaalde antecedente stimulus-

condities - effecten van A's gedrag en de fysische en sociale

context waarin A's gedrag plaatsvindt - leiden tot P's toe-

schrijving van (kwade) opzet aan A. Strikt genomen beperken
deze attributietheoriein zich tot P'a subjectieve interpreta-
tie van de st€muZus. Nesdale & Rule (1977) verbinden recente-

lijk een aantal condities, die de sociale toeschrijvingstheorie-
en formuleren voor P's interpretatie van de stimulus, met P's

reactieve agressie t.o.v. A. Het hoofdstuk wordt afgesloten

met een samenvattend schema, waarin de theoriein van Heider,

Jones, Nesdale & Rule op een zes-tal criteria kritisch verge-

leken worden met onze eigen opvatting.

De theoriein in de hoofdstukken 2, 3 en 4 leveren een mo-

del van agressie op waarbij (1) de stimulus gedefiniierd wordt
vanuit het gezichtspunt van de "naieve" waarnemer P (attribu-
tietheorie), (2) deze wordt verbonden met P's (agressieve) re-

spons (Nesdale & Rule), (3) activatie en leerprocessen p's a-

gressieve respons kunnen versterken of verzwakken. Er ontbreekt

in al deze theoriein het perspectief dat agressief gedrag

plaatsvindt in een sociale interactie tussen P en A. Er zijn

in de attributietheorie wel aanzetten te vinden voor de invloed

van algemene sociale normen op P's topschrijving van opzet of

intentie aan A. Maar, interactienormen ontbreken.

In hoofdstuk 5, SociaZe interaetie: Fere€ptie van norm-
schending en reactieve agressie, proberen we deze leemte op

te vullen. We formuleren in dit hoofdstuk een attributie-

theoretisch model van dyadische interactie. Vanuit de waar-

nemer P spelen in elke dyadische interactie vier interactie-

noreen een rol: (1) de norm die P op A van toepassing acht
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(INpa); (2) de norm die P op zichzelf van toepassing acht
 (INpp);

(3) de norm die A op hem (P) van toepassing acht (INap) en 
(4)

de norm die A op zichzelf van toepassing acht (INaa). Bin
nen

elke interactie is door P ontvangen agressie te definiaren als

een gedrag van A, dat in P's ogen een schending is van IN
pa en

bij hem een onprettige ervaring teweegbrengt. Reactieve agres-

sie van P t.o.v. A houdt in, dat P een gedrag stelt dat in zijn

ogen een schending is van INap en bij A een onprettige ervaring

teweegbrengt. Onze theorie over reactieve agressie hebbe
n we

vastgelegd in de volgende proposities:

Propositie 1  De waarnemer P, zal A's gedrag (GA) als agressief

benoemen, als P dit gedrag opvat als een schen-

ding van INpa en de gevolgen ervan als onprettig

ervaart.

Propositie 2  P zal A's gedrag (GA) toeschrijven aan A's inten-

tie als hij GA opvat als een schending van INpa

en als het aantal niet-gemeenschappelijke effecten

tussen GA en GINpa laag is.

Propositie 3  P zal A's gedrag toeschrijven aan kwade opzet van

A als de niet-gemeenschappelijke effecten van GA

en G eruit bestaan, dat P een onprettige er-
INPa

varing wordt toegebracht.

Propositie 4 De subjectieve validiteit van P's hypothese, dat

A's gedrag toe te schrijven is aan A's (kwade)

intentie neemt toe naarmate A meermalen achter-

een eenzelfde normschendend gedrag t.o.v. P stelt.

Propositie 5  Als P het gedrag van A toeschrijft aan kwade op-

zet zal P reageren met een gedrag, dat in P's

ogen een schending is van de norm, die A op hem

(P) van toepassing acht (INap) en dat volgens P

een onprettige ervaring bij A teweegbrengt.

Propositie 6 Een gedrag van A, dat in A's ogen een onprettige

ervaring teweegbrengt bij het slachtoffer P, zal

de dader (A) minder opvatten als een schending

van INpa, minder agressief vinden en minder toe-

schrijven aan zijn (A's) kwade opzet dan het

slachtoffer P.
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Propositie 7.1 P zal A's gedrag minder agressief vinden en min-

der toeschrijven aan A's kwade opzet als A onder

druk van een legitieme autoriteit gedrag stelt,

dat P opvat als een schending van INpa en dat

bij P een onprettige ervaring teweegbrengt, dan

bij afwezigheid van deze druk.

Propositie 7.2 P zal A's gedrag meer agressief vinden en meer

toeschrijven aan A's kwade opzet als A onder druk

van een illegitieme autoriteit gedrag stelt, dat

P opvat als een schending van INpa en dat bij P

een onprettige ervaring teweegbrengt, dan bij af-
wezigheid van deze druk.

PropoBitie 8 P zal A's agressieve gedrag in sterkere mate toe-

schrijven aan A's kwade opzet, als P de indruk

heeft, dat A's agressief gedrag selectief op hem
(P) gericht is (personalisme).

In het empirisch onderzoek, bestaande uit 2 waarnemingsexperi-

menten (hoofdstuk 6) en 4 reactie-experimenten (hoofdstukken 7
en 8), toetsen we hoofdzakelijk de proposities 1, 3 en 5 (het

aantal niet-gemeenschappelijke effecten tussen GA en GINpa
houden we constant).

In de waarnemingsexperimenten toetsen we het effect van

de antecedente condities "schending INpa" en "onprettige er-
varing P" op de benoeming van agressie en op de toeschrijving

van kwade opzet. Als methode van onderzoek krijgen de proef-

personen in de waarnemingsexperimenten 4 situaties voorgelegd

waarin we als factoren o.a. "INpa" en "onprettige ervaring P"

gemanipuleerd hebben (niveaus respectievelijk: schending vs.

respect en hoog vs. laag). De experimenten 6.1 en 6.2 leverden

als resultaat op, dat personen het gedrag dat iemand (A) stelt

primair beoordelen in functie van de betekenis die A's gedrag

heeft voor de interactie tussen A en het eventuele slachtoffer

P. We hebben deze (con)centratie op de interactie P-A "inter-
actiecentrisme" genoemd. Als referentiepunt voor zijn beoorde-

ling hanteert de waarnemer de interactienorm, die hij op de

interactie tussen P en A van toepassing acht (INpa). Een gedrag
van A, dat opgevat wordt als een schending van INpa - met voor
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P onprettige gevolgen - benoemen de proefpersonen als het meest

agressief en schrijven zij het meest toe aan A's kwade opzet.
In de reactie-experimenten toetsen we de hypothese dat

schending van INpa door A leidt tot een schending van INap door
P. In hoofdstuk 8, Effect van seze en personaZisme op reaetieve

agressie, proberen we bovendien twee vragen te beantwoorden, die

n.a.v. de experimenten uit hoofdstuk 7 gerezen zijn. Deze vra-

gen luiden: (a) reageren vrouwen onder bepaalde condities agres-

siever op A's normschending dan mannen (experiment 8.1) en (b)

Is P's reactie door de onderzoeker te interpreteren als een ge-

drag, dat in P's ogen door A zal worden opgevat als een schen-
ding van INap Of is P's reactie eenvoudig een imitatie van A's

gedrag (experiment 8.2)?
In deze experimenten brengen we de proefpersonen in een situ-

atie waarbij ze een onprettige ervaring ontvangen (elektrische
schok in de 3 eerste experimenten, onprettig geluid in experiment

8.2) en denken de ander toe te brengen. De experimenten (7.1,

8.1 en 8.2) geven als resultaat dat dezelfde antecedente con-
dities als in de waarnemingsexperimenten leiden tot een signi-

ficante toename in P's reactieve agjessie. De resultaten voor

experiment 7.2 gaan in de voorspelde richting, maar een accep-
tabel niveau van significantie wordt niet bereikt. Wanneer we

aannemen, dat in onze westerse cultuur mannen fysieke geweldda-
digheid van een sexegenoot als minder normschendend opvatten

en/of minder toeschrijven aan kwade opzet dan vrouwen, dan pas-

sen ook de resultaten van experiment 7.2 binnen onze theorie.

De resultaten van experiment 8.1 geven steun aan deze assump-
tie.

We trekken uit de verkregen resultaten de volgende con-

clusies:

Conctusie 1: Wanneer -i n een interactie tussen P e n A-A d p

norm schendt waaraan A zich t.o.v. P behoort te houden (INpa)

en A's gedrag brengt bij P een onprettige ervaring teweeg, dan

leidt deze interpretatie bij de waarnemer tot een toename (1)

in de benoeming van A's gedrag als agressief en (2) in de op-

vatting dat A's gedrag geinspireerd is door kwade opzet t.o.v.

P.
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ConeZusie 2: Wanneer -i n een interactie tussen P e n A-A d e

norm schendt die P op hem van toepassing acht (INpa) en A's ge-

drag brengt bij P een onprettige ervaring teweeg, dan reageert

P met een gedrag dat in zijn ogen de norm schendt die A op hem

van toepassing acht (INap) en een onprettige ervaring bij A te-
weegbrengt.

ConcZusie 3. P's reactieve agressie is niet op te vatten als

Il) het gevolg van frustratie door A (Dollard et.aZ., 1939),

(2) direct instrumenteel gedrag ten eigen bate (Buss, 1961, 1971),

(3) het directe gevolg van activatieverhoging (eventueel) in

interactie met dominantie van de respons (directe facilitatie-
theorie, cf. Ekkers, 1977), (4) imitatie van gedrag (Bandura,

1969, 1973) en (5) gedragswederkerigheid (norm of reciprocity,
Gouldner, 1960).

ConeZusie 4: P's toeschrijving van A's gedrag aan kwade opzet

vergroot de kans, dat P reageert met een gedrag, dat in zijn

(P's) ogen een schending is van INap en een onprettige ervaring
bij A bewerkstelligt.
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SUMMARY

This thesis consists of two main parts: I a theoretical part
(chapters 1-5) and, II an empirical part (chapters 6-8). Finally,

in a third part we conclude with a retrospective view of the

results obtained, and with the general conclusions we draw from
these results.

The general approach chosen for this thesis is as follows.

Firstly, we are of opinion that the study of aggression in a

social interaction must take for its starting-point the view-

points of actor and/or victim. Secondly we feel that, within

each viewpoint, the perception of interaction norms and un-

pleasant experiences inflicted are of crucial importance. That

is why we shall employ the following definition of aggression:

Aggression is a behaviour of a person, which in the view of
the perceiver (victim, aggressor or third party) induces an

unpleasant experience in the victim and is a violation of

interaction norm(s). We define "unpleasant experience" as a
negatively-affective conscious experience, which is accompanied

by an elevated state of physiological activation. An interaction

norm is an opinion of the perceiver on how the other and/or

he himself ought to behave in the given interaction situation.

In chapter 1, Introduction and definition of problems, the

above starting-points are illustrated from the research by
Pastore (1952). By way of background to our discussion of the

classical and recent literature on aggression we define the

core concepts of our theory (see ch. 5) and the aims of our

empirical research.

In chapter 2, Aggression: Definition and c:assica= theo-

ries, we first pay attention to the definition of aggression.
We compare our definition of aggression with the most current

definitions of this phenomenon. We argue that the discrepancy

between "common sense" notions about aggression and current
theoretical definitions of aggression constitutes a central

problem for the scientific study of this phenomenon. Next we
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deal with two classical positions about aggressive behaviour

(Frustration-Aggression hypothesis, and learning theories).

With these theories we pay attention to the developments which

have occured in these theories up to approximately 1973. The

essence of these theories is that they approach aggression as

an objective characteristic of P's response. The most frequent-

ly employed operationalization of aggressive behaviour (Buss-

Aggression-Machine) hardly allows for a violation of the inter-

action norm as a stimulus for aggressive behaviour.

Chapter 3 and 4 contain a critical discussion of two re-
cent approaches to aggressive behaviour.

In chapter 3 we discuss three theories about the connec-
tion between emotional activation and aggression. We pay atten-

tion to the controversy between exponents of the theory of

direct facilitation (among others Ekkers, 1977) and of theories

which make use of Schachter's (1964) ideas about emotion

(Tannenbaum and Zillmann, 1975). The whole controversy turns
on the question whether the emotional experience of "anger"

- in particular the role played in this by self-attribution

processes - constitutes a necessary link between the rise of

P's activation and P's aggressive response. The recent attempt

by Zillmann (1978) to solve this controversy enables us to

specify the boundary conditions under which our theory holds.
With this we refer to the attribution processes of the victim

P with regard to the stimulus A (social attribution). The re-
sults of our research demonstrate that the elevation of activa-

tion in combination with P's previous reinforcement and a

priori cognitions increases P's aggressive behaviour. The role

of self-attribution processes has not been· conclusively or con-

vincingly proved, but it is theoretically fully acceptable
under certain conditions. The theories we discuss in this

chapter fit in closely with the classical learning theories

and with the developments which have taken place with regard

to the Frustration-Agression hypothesis. With the classical

theories they have in common that they focus on P's aggressive

response. This response is capable of being objectively per-

ceived and scored.
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Chapter 4, Social attribution and reactive aggression,

contains a discussion of the social attribution theories of

Heider (1958) and Jones (Jones & Davis, 1965; Jones & McGillis,

1976; Jones, 1979). These theories explicitly adopt the sub-

jective viewpoint of the "naive" observer. We discuss how cer-
tain antecedent stimulus conditions - effects of A's behaviour

and the physical and social context in which A's behaviour
takes place - result in P's attribution of (malevolent) intent

to A. Strictly speaking these attribution theories confine
themselves to P's subjective interpretation of the stimulus.

Nesdale & Rule (1977) have recently linked a number of condi-

tions which the social attribution theories formulate for P's

interpretation of the stimulus, with P's reactive aggression

to A. The chapter is concluded with a summary table in which
the theories of Heider, Jones, and Nesdale & Rule are critically

compared on the basis of some six criteria with our view.
The theories in chapters 2, 3 and 4 result in a model of

aggression in which (1) the stimulus is defined from the view-
point of the "naive" perceiver P (attribution theory), (2) this

is linked with P's (aggressive) response (Nesdale & Rule), (3)

activation and learning processes are capable of facilitating

or inhibiting P's aggressive response. What is lacking in all
these theories is the perspective that aggression takes place

in a social interaction between P and A.

There are indeed in the attribution theories indications

of the influence of general social norms on P's attribution

of (malevolent) intent to A. But interaction norms are lacking.

In chapter 5, SociaZ interaction: A perception of norm vioZation

ana reactive aggression, we try to fill this gap. In this chap-

ter we formulate an attribution-theoretical model of dyadic

interaction. From the point of view of the perceiver P in
every dyadic interaction four interaction norms operate (1)

the norm which, in view of P, applies to A (INpa), (2) the

norm which, in P's view, applies to himself (INpp), (3) the

norm which A feels applies to P (INap) and (4) the norm which

according to A applies to himself (INaa). Within an interaction
the aggression recbived by P is to be defined as behaviour by
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A which, in the view of P, is a violation of INpa and which

induces an unpleasant experience in him (P). Reactive aggres-

sion of P towards A implies that P manifests behaviour which,

in his view, is a violation of INap and which causes an un-

pleasant experience in A. We have laid down our theory about

reactive aggression in the following propositions:

Proposition 1 The perceiver P will label A's behaviour as

aggressive, if P regards this behaviour as a

violation of INpa and experiences the conse-

quences as unpleasant.

Proposition 2 p will attribute A's behaviour (BA) to A's in-

tent if he regards BA as a violation of INpa

and if the number of non-common effects between

BA and
B is small.
INpa

Proposition 3 P will attribute A's behaviour to A's malevolent

intent if the non-common effects of B and B
A      INpa

consist in inflicting an unpleasant experience

upon P.

Proposition 4  The subjective validity of P's hypothesis that

A's behaviour is to be attributed to A's male-

volent intent increases as A manifests more than

once in succession the same norm-violating beha-

viour.

Proposition 5 If P attributes A's behaviour to malevolent

intent he will react with a behaviour which,

in P's view, is a violation of the norm which

A feels applies to P (INap) and which, according

to P, brings about an unpleasant experience in

A.

Proposition 6 Behaviour by A which, in A's view, brings about

an unpleasant experience in the victim P, the

actor (A) will be less inclined to regard as a
violation of INpa, will regard as less aggres-

sive and attribute less to his (A's) malevolent

intent than the victim P.
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Proposition 7.1 P will consider A's behaviour less aggressive
and attribute it less to A's malevolent intent

when, under pressure of a legitimate authority,

A manifests behaviour which P considers a viola-

tion of INpa and which brings about an unplea-
sant experience in P, than in the absence of

this pressure.

Proposition 7.2 P will consider A's behaviour more aggressive
and attribute it more to A's malevolent intent

when, under pressure of an illegitimate authori-

ty A manifests behaviour which P regards as a

violation of INpa and which causes an unplea-
sant experience in P, than in the absence of

this pressure.

Proposition 8 To a higher degree, P will attribute A's aggres-
sive behaviour to A's malevolent intent if P

is under the impression that A's aggressive

behaviour is selectively directed at him (per-

sonalism).

In the empirical research, consisting of 2 perception experi-

ments (ch. 6) and 4 reaction experiments (chapters 7 and 8),

we test mainly propositions 1, 3 and 5 (and we keep the number
of non-common effects between B and B constant).

A      INpa
In the perception experiments we test the effect of the

antecedent conditions "violation INpa" and "unpleasant expe-
rience P" against the labelling of aggression and against the

attribution of malevolent intent. The procedure of the expe-

riment is that the subjects in the perception experiments are

confronted with 4 situations in which we have manipulated as

factors - among other things - "INpa" and "unpleasant expe-
rience P" (the levels being respectively: violation versus

respect and high versus low). The experiments 6.1 and 6.2 gave
the result that people evaluate the behaviour manifested by

somebody (A) primarily as dependent on the meaning which A's

behaviour has for the interaction between A and the possible

victim P. We have called this centering on the interaction P-A
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"interaction centrism". As the anchoring point for his evalu-
ation the perceiver sticks to the interaction norm which he

considers to apply to the interaction between P and A (INpa).

Behaviour by A which is regarded as a violation of INpa (with

unpleasant consequences for P) is labelled by the subjects as

the most aggressive and is attributed most by them to A's male-
volent intent.

In the reaction experiments we test the hypothesis that

violation of INpa by A results in a violation of INap by P. In

chapter 8, Effect of ser and personaZism on reactive aggression,

we additionally try to find the answers to questions which

arose from the experiments of chapter 7. These questions are:

a) do women under certain conditions react more aggressively to

A's violation of norm than men (experiment 8.1) and b) is P's
reaction to be interpreted by the researcher as behaviour which

will, in P's view, be regarded by A as a violation of INap or
is P's reaction simply an imitation of A's behaviour (experi-

ment 8.2)? In these experiments we create a situation for the

subjects in which they undergo an unpleasant experience (elec-
tric shocks in the first 3 experiments, unpleasant noise in ex-

periment 8.2) and which they think they are inflicting on the

other. The experiments (7.1, 8.1 and 8.2) produced the result
that the same antecedent conditions as in the perception expe-

riments result in a significant increase in P's reactive aggres-
sion. The results of experiment 7.2 take the direction predic-

ted, but an acceptable level of significance is not attained.

If we assume that in our Western culture men will regard physi-

cal violence by another member of the same sex as less norm-

violating and/or attribute it less to malevolent intent than
do women, then the results of experiment 7.2 also fit in with

our theory. The results of experiment 8.1 lend support to this

assumption.

From the results obtained we draw the following conclusions:

ConeZusion 1 Z I f-i n a n interaction between P and A-A vio-

lates the no.·m to which he should stick with regard to P (INpa)

and A's behaviour brings about an unpleasant experience in P,

then this interpretation results in the perceiver in an increase
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(1) in the labelling of A's behaviour as aggressive and (2) in

the view that A's behaviour is inspired by malevolent intent
with regard to P.

ConeZusion 2: If -i n a n interaction between P and A-A vio-
lates the norm which P considers to apply to him (INDa) and

A's behaviour induces an unpleasant experience in P, then P

reacts with the kind of behaviour which, in his view, violates

the norm which A considers to apply to him (INap) and which

causes an unpleasant experience in A.

ConeZusion 3: P's reactive aggression is not to be interpreted

as (1) the result of frustration by A (Dollard et.aL., 1939);
(2) direct instrumental behaviour for one's own profit (Buss,

1961, 1971); (3) the direct result of activation increase
(possibly) in interaction with dominance of the resnonsp (theorv

of direct facilitation, see Ekkers, 1977); (4) imitation of bp-

haviour (Bandura, 1969, 1973) and (5) reciprocity of behaviour
(norm of reciprocity. couldner.  1960) .
ConcZusion 4: P's attribution of malevolent intent to A's be-

haviour increases the probability that P reacts with behaviour

which in his (P's) view is a violation of INap and induces an

unpleasant experience in A.
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BIJLAGE 1 ARBITRAIRE VS. NIET-ARBITRAIRE FRUSTRATIE (Pastore,

1952 , p. 729)

TABLE 1

The "Arbitrary" Set of Frustrating Situations

We would like to get information on your fpplings and

behavior in certain common situations. There is no correct or

incorrect answer to any of the items. We are simply interested

in knowing how people react. If you were not personally in-

volved in any of the situations, try to imagine what your

response would be.

1. You're waiting on the right corner for a bus, and the

driver intentionally passes you by.

2. You have heard that an intimate friend spread rumors about

you which were unjustified and somewhat uncomplimentary.

3. You left an article of yours in a repair shop. You call for
it at the appointed time, but the repair man informs you

that he has only just begun to work on it.

4. Your date phones at the last minute and breaks the appoint-

ment without an adequate explanation.
5. The clerk in a store wherp you have been waiting for some

time for service purposely disregards you and waits on a

customer who has come into the store after you.

6. Your instructor springs an unexpected and difficult pxami-

nation for which you arp poorly pr-pared.

7. Your neighbor's radio across the courtyard consistpntly

prevents you from falling asleep at night. The neighbor

refused to do anything about it.
8. You have been waiting in linp for Som,tim, to gf·t into a

movie. Someone tries to get ahead of you out of turn.

9. You had to get out of bed dfter you had gone to slpep in

order to answer thp telephone. lt proved to be d stranger

who had gotten the wrong number.

10. You'rp a privatp in the drmy and you apply for a promotion

which is denied to you. The promotion is given to d less

qualified privatp who has "pull".
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BIJLAGE 1 (vervolg)

TABLE 2

The "Nonarbitrary" Set of Frustrating Situations

We would like to get information on your feelings and

behavior in certain common situations. There is no correct or

incorrect answer to any of the items. We are simply interested

in knowing how people react. If you were not personally in-

volved in any of the situations, try to imagine what your

response would be.

1. You're waiting at the right corner for a bus. You notice
that it is a special on its way to the garage.

2. You have heard that an intimate friend while drunk spread

rumors about you which were unjustified and somewhat un-

complimentary.

3. You left an article of yours in a repair shop. You call for
it at the appointpd time, but the repair man informs you
that it isn't ready because of death in his family.

4. Your date phones at the last minute and breaks the appoint-

ment because she (or he) had suddenly become ill.
5. The clerk in a store where you have been waiting for some

time for service accidentally overlooks you and waits on a

customer who has come into the store aftpr you.

6. Your instructor gives a difficult examination for which you
are poorly prepared.

7. Your neighbor's radio across the courtyard consistently

prevents you from taking a nap in the late afternoon. The

neighbor refused to do anythiny about it.

8. You have been waiting in line for some timp to gpt into a

movie. An old lady trips to g-t ahead of you out of turn.

9. You had to gpt out of bed aftor you had gonp to slpAp in

order to answer tho tplephone. lt provpd to bp a friend

phoning for help in an emergency.

10. You're a private in the army and yoU apply for a promotion

which is denied to you. Thp promotion is given to a private
whose qualifications are superior to yours.



BIJLAGE 2 EXPERIMENT 6.1

2.1 AntwoordformuZier voor de proefpersonen

Antwoorden bij situatie  ../..

I. Vanuit het cezichtsrunt van vind ik het gedraq van A ten opzichte van B:
onnodig ;inyull enJ    t, _ ,1 1  1_ , noodzakelijk

niet korrekt :IIItIItI'tII i  korrekt

niet gepast IlltIIIIIIi'I : i  gepast

zinloos lilI /1/1111 i  1  zinvol

niet sociaal voelend     I  i  i  i  i  ,  i  ,  i  i  1  1  i i
1

sociaal voelend

agressief tI tII1tIIIII i      niet agressief

onsympathiek 8811 11'lilli 1  sympathiek
W
<0
A

II. De gevolgen van het gedrag van A zijn voor B:

onprettig IIIEII"itlIII 1 1 prettig

nadelig 11 1 1,11'11 I 1 voordelig

zeer pijnlijk I:t'I,,ItIII: 1 1  helemaal niet pijnlijk

negatief /l IIIBll§/ , i     positief



III. De gevolgen van het gedrag van A zijn voor hemzelf:
onprettig 1/1/1/1 1 1-1 1 1 1 1   1  prettig

nadelig
I IIIIIIIIII' 1 1   1 voordelig

zeer pijitlijk I'l l i t i l l i I   I   i.. 1   I  helemaal niet pijnlijk

negatief
I IIIIIlIIIIi 1 1   1  positief

Ik vind A een ....................................................................................
(maximaal 1 regel)

IV. Probeer voor uzelf na te gaan hoe het komt dat A zich op deze manier ten opzichte van B gedraagt.
IK DENK DAT:

A persoonlijk verant-  1   1  i  i  i  i  I  i  i  i  i  I  i i
1 A niet persoonlijk verant-

woordelijk is voor woordelijk is voor zijn
zijn gedrag gedrag                       w

10
B persoonlijk verant- I  l i i i  1 1  1,  I t  1 1 1 1Bniet persoonlijk verant_  Ln
woordelijk is voor woordelijk is voor het ge-het gedrag van A drag van A
het gedrag van A l   1  1  I  iIi  1  1  1  1  ,  i  i  I  het gedrag van A niet
veroorzaakt is door veroorzaakt is door dingendingen in de omgeving in de omgeving waaraanwaaraan A noch B iets A noch B iets kunnen doen
kunnen doen.



IK DENK DAT HET GEDRAG VAN A:

te wijten is aan IIII'l/I'II 1  I niet te wijten is
toeval aan toeval

met kwade opzet 1   i   1   I   i   I   i   1   1       I   I       i   I niet
met kwade opzet

gebeurde gebeurde

te wijten is aan ,   i  ,  I  /  1  1   1  I   i  1  1  I  I   ' niet
te wijten is aan

zijn onbeholpenheid zijn onbeholpenheid

te wijten is aan
i

i  ,  I  ,  I  l  i  l  ,  |  i  l  l  1 niettewijtenisaan
zijn geestelijkezijn geestelijke
vermogensvermogens

W
40
0.
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BIJLAGE 2 EXPERIMENT 6.1

2.2 TabeZZen met gemiddeIden en univariate variantie-anaZyses

per afhankeZijke meting

2.2.1 Ongepastheid

2.2.2 Onprettig voor P

2.2.3 Nadelig voor A

2.2.4 Agressief

2.2.5 Kwade opzet
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BIJLAGE 2 EXPERIMENT 6.1

2.2.1 GemiddeZden en variantie-anaZyse voor "ongepastheid" van
A's gedrag (niet gepast=l, gepast=15)

normschending normrespect

onprettige onprettige onprettige onprettige
ervaring P ervaring P ervaring P ervaring P
hoog Zaag hoog Zaag

dader 4.38 8.58 8.17 9.71 7.71
A

slacht- 3.25 5.04 6.92 7.46 5.67
offer P

"neutrale"
buiten- 2.92 5.63 6.54 6.54 5.41
staander 0

3.51 6.42 7.21 7.90

Variantiebron df ms       f       p

total between
71 21.19

subjects

s tandpunt (S ) 2 152.57 8.78 <.001
error between 69 17.38
subjects

total within 216 17.97
subjects

interactienorm (IN) 1 483.09 29.76 <.0001
SxIN                    2 3.88 0.24
error IN 69 16.23

onprettige ervaring
1 232.92 16.34 < .001

P (OE)
SxOE                    2 21.07 1.48
error OE 69 14.26

INxOE                   1 87.78 6.62 < .02
SxINxOE                 2 4.14 0.31
error INxOE 69 13.27
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BIJLAGE 2 EXPERIMENT 6.1                    -

2.2.2 GemiddeZden en variantie-anatyse voor "onprettige ervaring

P" Conprettig-1, prettig=16)

normschending normrespect

onprettige onprettige onprettige onprettige
ervaring P ervaring P ervaring P ervaring P
hoog laag hoog laag

dader
2.33 3.71 2.46 4.71 3.30A

slacht- 2.08 4.00 2.25 4.21 3.14offer P

"neutrale"
buiten- 1.79 3.71 2.08 5.17 3.19
staander 0

2.07 3.81 2.26 4.69

variantiebron df ms        f        p

total between
subjects

standpunt(S)                2 0.70 0.11
error between

69 6.38
subjects

total within
subjects

interactienorm (IN)         1 21.13 3.52 <.07
SxIN                        2 2.84 0.47
error IN 69 6.00

onprettige ervaring
1 312.50 46.87 <.0001

P (OE)
SxOE                        2 3.22 0.48
error OE 69 6.67

INxOE                       1 8.68 1.71
SxINxOE                    2 2.05 O.40
error INxOE 69 5.09
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2.2.3 GemiddeZden en variantie-anatyses voor effecten van A,8

gedrag voor A zelf (nadelig=l, voordeZig=15)

normschending normrespect

onprettige onprettige onprettige onprettige
ervaring P ervaring P ervaring P ervaring P

hoog Zaag hoog Zaag

dader 6.96 8.79 8.21 8.88    8.2
A

slacht- 8.92 9.42 10.08    8.76.38
offer P

"neutrale"
buiten- 6.25 9.13 7.92 10.08    8.3

staander 0

6.53 8.94 8.51 9.68

variantiebron df ms       f       P

total between 71 13.06
subjects

standpunt (S)               2 6.14 0.46

error between 69 13.26
subjects

total within 216 12.88
subjects

interactienorm (IN)         1 133.39 15.96 < .001

SxIN                       2 12.44 1.48

error IN 69 8.36

onprettige ervaring 1 231.13 23.01 < .0001
P (OE)
SxOE                       2 10.32 1.03

error OE 69 10.05

INxOE                      1 28.13 1.81

SxINxOE                     2 2.07 0.13

error INxOE 69 15.52
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BIJLAGE 2 EXPERIMENT 6.1

2.2.4 Gemiddetden en variant€e-anaZyse voor de benoeming van

A's gedrag als agressief (agressief=1, niet agressief=15)

normschending normrespect

onprettige onprettige onprettige onprettige
ervaring P ervaring P ervaring P ervaring P

hoog taag hoog :aag

dader
6.04 8.13 8.50 9.96 8.16A

slacht-
4.63 7.33 7.46 7.88 6.82offer P

"neutrale"
buiten- 5.25 7.25 8.17 7.67 7.08
staander 0

5.31 7.57 8.04 8.50

variantiebron df ms        f        p

total between
71 17.35

subjects

standpunt (S)               2 96.01 6.37 <.01
error between

69 15.07
subjects

total within
216 18.78

subjects

interactienorm (IN)         1 258.78 14.86 <.001
SxIN                        2 25.51 1.46
error IN 69 17.42

onprettige ervaring
1 42.78 2.89 <.09P (OE)

SxOE                        2 5.66 0.38
error OE 69 14.31

INKOE                       1 57.78 2.83 <.10
SxINKOE                    2 1.53 0.08
error INxOE 69 20.42
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BIJLAGE 2 EXPERIMENT 6.1

2.2.5 GemiddeZden en variantie-anaZyse poor de toeschrijving
-

van A 's gedrag aan kwade opzet  (kwade opset=l,  geen kwa-
de opzet=15)

normschending normrespect

onprettige onprettige onprettige onprettige
ervaring P ervaring P ervaring P ervaring P
hoog Zaag hoog Zaag

dader 7.33 9.63 11.54 11.58 10.0
A

slacht- 8.08 9.25 10.25 9.54     9.2
offer P

"neutrale"
buiten- 6.58 8.13 8.58 8.88     8.0
staander 0

7.33 9.00 10.13 10.00

variantiebron df ms        f       p

total between 71 16.35
subjects

standpunt (S)               2 47.95 3.11 <.05
error between 69 15.43
subjects

total within 216 15.78
subjects

interactienorm (IN)         1 242.00 15.12 <.001
SxIN                       2 1.76 0.11
error IN 69 16.01

onprettige ervaring
1 133.39 12.67 <.002

P (OE)
SxOE                       2 6.98 0.66
Arror OE 69 10.53

INxOE                       1 58.68 3.64 <.06
SxINxOE                    2 6.34 0.39
error INxOE 69 16.14
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BIJLAGE 2 EXPERIMENT 6.1

2.3 GemiddeZde scores voor de afhanket€ike metingen per situ-

atie. CeZZen waarbij een verech€ZZende Zetter staat, sidn
significant van eZkaar verschiZZend voZgens Newman-KeuLs

Mult€pZe Range toets

voetbal-sollicitatie collecte stift
wedstrijd

niet gepast 6.35 6.50 5.08 7.06

onprettig P 2.39 4.93 2.52 2.96

nadelig A 8.78 7.51 6.82 10.54

agressief 8.65b 9.Olb 5.Oga 6.6la

kwade opzet 9.35 10.89 7.13 9.08
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BIJLAGE 3 EXPERIMENT 6.2

3.1.A Situatie: STIFT ( conditie "opdracht/OE laag/normrespect")

Twee mannen, A en B, doen tegen vergoeding van f 5,00 mee aan

een onderzoek. In dit onderzoek moet een van beiden een taak

uitvoeren, welke de ander moet proberen te bemoeilijken. De
taak die de een moet uitvoeren, is heel precies en vereist

grote concentratie. Hij moet namelijk binnen een hele korte
tijd, zolang als een lampje brandt, proberen met een stift op

de bodem van een heel nauw gat te komen. Met enige oefening

lukt dit binnen 1 seconde; dat is de tijd dat het lampje brandt.

De ander probeert hem deze taak moeilijker te maken. Door hem

namelijk een ongevaarlijke elektrische prikkel te geven, gaat

zijn hand trillen.
Nu is het zo, dat alle twee de personen punten kunnen

krijgen. (Voor ieder punt krijgen ze na afloop van het onder-

zoek f 0,05 extra van de proefleider.) De een krijgt namelijk

een punt als hij de bodem van het gat raakt v66rdat het lampje
uit is. En de ander krijgt een punt als hij er voor kan zorgen,

dat hem dat juist niet lukt.

Degene, die de prikkels geeft, heeft voor zich op tafel

een bord met 3 knopjes, genummerd 1, 2 en 3. Deze nummers ge-

ven de sterkte van de prikkels aan. Zo is nummer 1 de zwakste

van de drie en je hebt ermee SO% kans om de ander te beletten

de stift op tijd in het gat te krijgen. Knop 2 geeft een prik-

kel die duidelijk sterker is dan knop 1 en daarmee heb je
100% kans. Tenslotte is er nog knop 3. Deze is nog sterker

dan knop 2 en geeft ook maar 100% kans.

Hoe voelen de prikkels nu aan? Ze zijn een beet/e eer-
velend, je vingers tintelen groan. Net Zijkt zoiets als wan-

neer je een trui uittrekt die eZektrisch geZaden is. (1)

Voordat het eigenlijke onderzoek begint, oefenen A en B

eerst een paar keer met de stift en de prikkels. Ieder krijgt

een keer de prikkels 1, 2 en 3 te voelen. Omdat ieder 10

beurten krijgt met iedere taak, wordt er geloot wie met wat

begint: A begint met de prikkels, B met de stift. Voordat A

met de prikkels begint, Zaat de proefieider hem weten we:ke
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prikket hij bij iedere beurt aan B moet geven. (21

Dan begint het onderzoek.

Voordat A en B wisselen ziet de stand er als volgt uit:

persoon A stand persoon B standbeurt
gekozen prikkel teller A gekozen prikkel teller B

»; 1 3  1231   S   3         7<   2   3

3 1   3 1 2 341(0 3   1 3
 ,5 1  3     1   3
,     6        1      9 3 1 2 3

trv% 7 1 (2) 3 1 2 3

8 1 W 3 1 2 3

9 1®3 1 2 3
10 1 03         12

tussenstand
i o pubvw4

0    0 Mi  14·V
11 1 2 3     1 2 3

VS   12         1.,4   2 '3 1 2 3

tp' 13 1\   2     3                1     2    3

14     1   2     3               1     2 3

 
15 1          '2 3                                      1             2          3

\

. 0 16  1   ,3       1 2 3
     17       1       2       3                       1       2      3

18 1 2 3     1 2 3
19     1     2     3                 1     2    3
20 1              2                                                           1              2           3

eindstand

Om de conditie "geen opdracht/OE hoog/normschending" te con-
strueren:

- substitueer (1) door: Ze zijn behoorZijk verveZend; in Se
vingers aeeft het een prikkende trekkende rijn. Het Zi/kt so-
iets aLs wanneer ie je stroombotie in de eZZebooo stoot (OE

hoog).
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- substitueer (2) door: laat de proefleider A en B weten, dat

ze zelf mogen beslissen welke prikkels ze aan de ander geven

(geen opdracht).

- en omcirkel in bovenstaand schema het cijfer 3 bij "Persoon

A gekozen prikkel" beurt 1 t/m 10 (normschending).
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BIJLAGE 3 EXPERIMENT 6.2

3.1.B Situatie: SCHIETBAAN (eonditie "opdracht, OE laag, norm-

respect")

Tijdens de schietoefeningen op de schietbaan regent het. De

baancommandant geeft de schutters toestemming om bij de oefe-

ningen, waarbij liggend gevuurd moet worden, op het grondzeil

te gaan liggen.

Soldaat A, die zojuist zijn schietoefeningen afgewerkt heeft,

wordt opgevolgd door soldaat B.

B heeft zijn grondzeil niet bij zich. Hij zegt tegen A: "HS,

boZ, Zaat dat ze€Ztje eens Ziggen voor de ouwe. " (1)

Wanneer A opstaat, geeft de baaneommandant hem opdracht zijn
grondze€Z mee te nemen. (2)

SoIdaat C. die net aan komt Zopen, geeft ziin grondze€Z aan

B.  (3)

Om de conditie "geen opdracht/ OE hoog/normschending" te con-
strueren:

- substitueer (1) door: Hii Draagt A of deze 2€in grondze€Z

voor hem w€Z Zaten Ziggen (normschending)

- substitueer (2) door: A staat op, neemt zijn grondze€Z mee

en verZaat het schietpunt (geen opdracht)
- substitueer (3) door: B gaat op de natte grond Zilgen en be-

gint met zijn schietoefeningen (OE hoog).



408

BIJLAGE 3 EXPERIMENT 6.2

3.1.C Situatie: SOLLICITATIE (conditie "opdracht, OE laag,

normrespect")

Persoon A is personeelschef bij een groot bedrijf. H€j volgt

nauwgezet de instructies van ziin baas op, die zich persoon-

Zijk bezighoudt met de aanwerving en seZectie van personeeZ.

(1)

Op een dag solliciteert B naar de baan van computerprogrammeur.
In een onderhoud met A laat B merken, dat hij weZ b€Zangatel-

Zina voor deze baan heeft. (2)
Enige tijd later ontvangt B een brief van de personeelschef

(A) waarin staat:

"Hierbij deel ik u mede, dat u afgewezen bent voor de baan

van computerprogrammeur op basis van €en uitgebreide seZectie-

procedure." (3)

Om de conditie "geen opdracht/OE hoog/normschending: te con-

strueren:

- substitueer (1) door: Hij verzorgt zeZfstandig de aanwerving

en seZectie van personeeZ (geen opdracht)

- substitueer (2) door: stin zinnen hetemaaZ op deze baan ge-

zet heeft (OE hoog)

- substitueer (3) door: op basis van uw uiterZ€ik (normschen-

ding).
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BIJLAGE 3 EXPERIMENT 6.2

3.1.D Situatie: VOETBAL (conditie "opdracht/OE Zaag/normrespect")

In een voetbalwedstrijd komen Blauw-Wit en F.C. Hoorn tegen
elkaar uit.

Persoon A van F.C. Hoorn krijgt van zijn trainer de opdracht

om zijn directe tegenstander, persoon B,  "uit te schakeZen."
(1)

Als de wedstrijd een tijdje aan de gang is, speelt zich het

volgende af.
Persoon B van Blauw-Wit krijgt de baT toegespeeZd en rent er-

mee (2) naar voren. Als hij net over het midden van het veld

is, komt persoon A van F.C. Hoorn hem tegemoet. A steekt zijn
been uit en raakt met zijn voet op een haar na de enkeZ van
B. B ontwijkt hem nog net. (3)

Om de conditie "geen opdracht/OE hoog/normschending" te con-
strueren:

- laat (1) weg (geen opdracht)
- substitueer (2) door: rent zonder baZ (normschending)

- substitueer (3) door: raakt met zijn voet de enkeZ van B.

B vaZt, staat op. en speeZt hinkend verder (OE hoog).
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BIJLAGE 3 EXPERIMENT 6.2

3.2 Reactievragen

Stelt u zich voor dat u persoon B was

Wat zou u DOEN als u B was?

1 = dat zou ik zeker niet doen

2 = ik denk dat ik dat niet zou doen

3 = ik weet niet of ik dat zou doen

4 = ik denk dat ik dat zou doen

5 = dat zou ik zeker doen

3.2.A Stift

Als ik B was, dan zou ik:

Comcirkel steeds 6#n van de vijf getallen)

1) iets terugdoen 1 2 345

2) ophouden met het onderzoek 12345

3) naar de proefleider gaan 1 2 345

4) A vragen waarom hij zich zo 12345
gedraagt

5) A uitschelden 12345

6) A dreigen met tegenmaatregelen 1 2 3 4 5

7) A schok 2 geven 12345

8) A schok 3 geven 1 2 3 4     5

9) lets anders, namelijk
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(Bijlage 3.2, vervolg)

3.2.B Schietoefening

Als ik B was, dan zou ik:

Comcirkel steeds 6#n van de vijf getallen)

1) iets terugdoen 12345

2) zonder aan oefening deel te nemen,   1   2   3   4   5
weglopen van het schietpunt

3) naar de (hulp-)instructeur gaan 12345

4) A vragen waarom hij zich zo 12345
gedraagt

5) A uitschelden 12345

6) A dreigen met tegenmaatregelen 12345

7) A in het voorbijgaan laten 12345
struikelen

8) A op zijn gezicht slaan 12345

9) iets anders, namelijk

3.2.C SoZZicitatie

Als ik B was, dan zou ik:

Comcirkel steeds 6#n van de vijf getallen)

1) iets terugdoen 12345

2) ergens anders gaan solliciteren 12345

3) naar de baas van A gaan 1 2 3 4 5

4) A vragen waarom hij zich zo 12345
gedraagt

5) A uitschelden 12345

6) A dreigen met tegenmaatregelen 12345

7) zorgen dat A ontslagen wordt 12345

8) A op zijn gezicht slaan 123 4 5

9) iets anders, namelijk
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(Bijlage 3.2, vervolg)

3.2.D Voetbatwedstrijd

Als ik B was, dan zou ik:

Comcirkel steeds ##n van de vijf getallen)

1) iets terugdoen                       1   2 3 45

2) het veld uitgaan                      1   2   3   4   5

3) naar de scheidsrechter gaan 12345

4) A vragen waarom hij zich zo 12345
gedraagt

5) A uitschelden 1 2 345

6) A dreigen met tegenmaatregelen       1   2   3   4   5

7) A zoveel mogelijk hinderen 12345

8) A onderuit trappen 1 2 345

9) iets anders, namelijk
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BIJLAGE 3 EXPERIMENT 6.2

3.3 Aanta Z proefpersonen per conditie, gemiddetde score voor

eZk van de 16 "between subject""condities voor de afhanke-

Zijke metingen, en bidbehorende variantie-anaZyses

3.3.1 AantaZ proefpersonen per conditie

volgorde waarneming
(W)/reactie (R)

RW WR

Schending OE hoog 17 15

IN OE laag 18 16
geen
opdracht respect OE hoog 17 17

IN OE laag       15     16

schending OE hoog       17     12

IN OE laag       16     13

opdracht
respect OE hoog 17     13

IN OE laag       13     11

3.3.2 Gimiddetden en variantie-anaZyse voor "ongepastheid"

van A's gedrag (niet gepast=1; gepast=S)

volgorde waarneming
(W)/reactie (R)

RW WR

Schending OE hoog 1.65 1.71

IN OE laag 1.92 1.53
geen
opdracht respect OE hoog 2.49 2.92

IN OE laag 3.16 3.27

schending OE hoog 2.10 1.85

IN OE laag 2.03 2.18

opdracht respect OE hoog 3.03 3.23

IN OE laag 2.79 3.20
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(3.3.2, vervolg)

variantiebron df ms       f       p

total between 228 3.00
subjects

volgorde (V)             1 1.73 1.05

opdracht (O)             1 7.39 4.47 <.05

interactienorm (IN) 1 282.98 171.19 <.000001

onprettige erva-
ring P (OE)              1

2.42 1.47

VXO 0.60 0.36

VxIN                     1 7.90 4.78 <.05

VxOE                    1 0.47 0.28

OxIN                     1 6.41 3.88 <.05

OxOE                     1 5.15 3.12 <.08

INxOE                    1 2.61 1.58

VxOxIN                  1 0.13 0.08

VxOxOE                   1 7.43 4.49 <.05

VxINxOE                 1 0.02 0.00

OxINxOE                  1 6.72 4.07 <.05

VxOx INxOE                1 0.01 0.00

error between 213 1.65
subjects

situaties (S) 3 50.63 39.34 <.000001

SXV                      3 3.45 2.68 <.05

SXO 3 15.08 11.72 <.0001

SxIN 3 27.36 21.26 <.00001

SxOE                     3 1.82 1.41

Sxvxo                    3 1.11 0.87

SxVxIN                   3 0.67 0.52

SxvxOE                   3 2.71 2.10 <.10

SxOxIN                  3 2.72 2.11 <.10

SxOxOE                  3 0.28 0.22

SxINxOE                 3 0.98 0.76

SxvxOxIN                 3 0.66 0.51

SxVxOxOE                3 2.27 1.76

SxVKINKOE                3 1.56 1.22

SxOxINxOE                3 3.17 2.46 <.10

error within 609 1.29
subjects (pooled)
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BIJLAGE 3 EXPERIMENT 6.2

3.3.3 Gemiddelden en variantie-analyse voor "onprettige er-

Daring P" Conprettig=1; prettig=5)

volgorde waarneming
(W)/reactie (R)

RW WR

schending OE hoog 1.18 1.27

IN OE laag 1.57 1.34
geen
opdracht respect OE hoog 1.41 1.30

IN OE laag 1.97 1.77

schending OE hoog 1.36 1.31

IN OE laag 1.42 1.56
opdracht

respect OE hoog 1.30 1.46

IN OE laag 1.83 1.61



417

(3.3.3, vervolg)

variantiebron df ms       f       p

total between
241 1.20

subjects

volgorde (V)            1 0.43 0.40

opdracht (O)            1 0.01 0.01

interactienorm (IN) 1 8.61 7.92 <.01

onprettige erva-
1 21.73 20.00 <.00001

ring P (OE)

Vxo                    1 0.69 0.64

VxIN                   1 0.35 0.32

VxOE                    1 1.25 1.15

OxIN                   1 0.93 0.85

OxOE                    1 0.85 0.78

INxOE                  1 4.95 4.55 <.05

VxOxIN                 1 0.25 0.23

vxoxoE                 1 0.31 0.28

VxINxOE                1 0.27 0.25

Ox INxOE                 1 0.01 0.01

VxOx INxOE               1 2.21 2.03

error between
226 1.09

subjects

situaties (S)           3 4.08 7.03 <.001

Sxv                    3 1.18 2.03

SXO                    3 5.20 8.97 < .0001

Sx IN                    3      1 .08 1.87

SxOE                    3 5.51 9.50 < .0001

SxVxO                  3 0.57 0.98

SxVxIN                 3 0.78 1.35

SxVxOE                 3 0.47 0.80

SxOxIN                  3 0.40 0.69

SxoxOE                  3 0.50 0.86

SxINxOE                3 0.73 1.25

SxvxoxIN               3 0.39 0.68

SxVxOxOE               3 0.01 0.01

SxVxINxOE              3 0.17 0.30

SxOxINKOE              3 1.41 2.43 < . 10

error within
634 0.58

subjects (pooled)
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BIJLAGE 3 EXPERIMENT 6.2

3.3.4 Gemidde Zden en variantie-anaZyBe voor toeschridving van

verantwoordeZijkheid aan A (A is persoonZijk verantwoor-

de Zijk voor zijn gedrag=l; A is niet persoonZijk verant-

woordeZijk voor zijn gedrag=S)

volgorde waarneming
(W)/reactie (R)

RW WR

schending OE hoog 1.64 2.04

IN OE laag 1.76 1.78
geen
opdracht respect OE hoog 2.03 2.06

IN OE laag 2.95 1.89

schending OE hoog 2.68 2.52

IN OE laag 2.68 2.22

opdracht
respect OE hoog 2.85 2.70

IN OE laag 2.37 2.49
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(3.3.4, vervolg)

variantiebron df ms       f P

total between 240 3.26
subjects

volgorde (V)            1 1.16 0.41

opdracht (O) 1 11.72 38.97 <.00001

interactienorm (IN) 1 3.66 1.28

onprettige erva-
1 8.36 2.92 <.10

ring P (OE)

Vxo                    1 3.55 1.24

vxIN                   1 0.13 0.05

VxOE                   1 0.71 0.25

OxIN                    1 1.46 0.51

OxOE                   1 0.01 0.01

INxOE                  1 0.70 0.24

vxoxIN                 1 2.99 1.04

VxoxOE                 1 0.90 0.32

Vx INxOE                1 2.49 0.87

OxINKOE                 1 0.58 0.20

VxOxINxOE              1 0.34 0.12

error between 225 2.87
subjects

situaties (S)           3 12.89 7.97 <.001

Sxv                    3 1.15 0.71

SXO 3 13.12 8.11 <.001

SxIN                   3 1.37 0.85

SxOE                   3 2.35 1.46

SxVx O                  3 0.01 0.01

SxVxIn                 3 0.35 0.22

SxvxOE                 3 1.95 1.21

SxoxIN                 3 2.67 1.65

SxoxOE                 3 0.22 0.14

SxINxOE                3 0.85 0.53

SxvxoxIN                3 3.77 2.33 <.08

SxvxOxOE               3 0.01 0.01

SxvxINxOE              3 2.90 1.80

SxoxINxOE              3 0.72 0.44

error within 644 1.62
subjects (pooled)
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BIJLAGE 3 EXPERIMENT 6.2

3.3.5 Gemiddelden en variantie-anaZyse voor effecten van

A 's gedrag aZe  "nadeZ€g" voor A  zeZf  (nadetig=l;  voor-
delig=6)

volgorde waarneming
(W)/reactie (R)

RW WR

schending OE hoog 2.87 3.25

IN OE laag 2.93 3.10
geen
opdracht respect OE hoog 2.67 3.23

IN OE laag 3.00 2.78

schending OE hoog 2.78 3.21

IN OE laag 2.69 3.02

opdracht respect OE hoog 3.23 3.39

IN OE laag 3.06 3.33
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(3.3.5, vervolg)

Variantiebron df ms       f       p

total between
238 2.15subjects

volgorde (V)            1 14.21 6.78 <.01

opdracht (O)            1 1.71 0.82

interactienorm (IN) 1 2.37 1.13

onprettige erva-
1 2.09 1.00ring P (OE)

vxo                    1 1.03 0.49

VxIn                   1 1.32 0.63

VxOE                   1 3.77 1.80

OxIN                    1 11.06 5.28 <.05

OxOE                   1 0.44 0.21

INxOE                  1 0.01 0.01

VxOxIN                 1 0.22 0.10

VxOxOE                 1 3.51 1.68

VxINKOE                1 0.81 0.39

OxINxOE                1 0.01 0.01

VxOxINxOE              1 2.20 1.05

error between
subjects

223 2.10

situaties (S) 50.42 39.80 <.00001

SXV 1.35 1.09

SXO 0.58 0.46

SxIN 2.54 2.01

SxOE 5.21 4.11 <.01

SXVXO 2.32 1.83

SxVxIN 0.97 0.77

SxVx OE 0.96 0.77

SxOx IN 3.16 2.49 <.06

SxOxOE 0.63 0.50

SxINxOE 0.01 0.01

SxVxOx IN 1.51 1.19

SXVxOxOE 0.94 0.74

SxVx INxOE 1.30 1.03

SxOxINxOE 1.62 1.28

error within
625 1.27

subjects (pocled)
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BIJLAGE 3 EXPERIMENT 6.2

3.3.6 GemiddeZden en variantie-analyse voor benoeming A '8

gedrag als "agreasief" (agressief=1; niet agressief=S)

volgorde waarneming
(W)/reactie (RW)

RW WR

schending OE hoog 2.29 2.37

IN OE laag 2.47 1.98
geen
opdracht respect OE hoog 3.02 3.33

IN OE laag 3.10 3.24

schending OE hoog 2.65 2.71

IN OE laag 2.71 2.73

opdracht respect OE hoog 3.29 3.30

IN OE laag 3.04 3.33
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(3.3.6, vervolg)

Variantiebron df mrs                 f                   p

total between 231 2.44
subjects

volgorde (V)            1 0.43 0.23

opdracht (O)           1 11.15 5.86 <.05

interactienorm (IN) 1 117.15 61:57 <.000001

onprettige erva-
1 1.13 0.59

ring P (OE)

Vxo                    1 0.42 0.22

VxIN                   1 4.66 2.45

vxOE                   1 1.94 1.02

OxIN                   1 9.49 4.99 <.05

OxOE                   1 0.01 0.01

INxOE                  1 0.01 0.01

vxoxIN                  1 1.40 0.73

VxoxOE                 1 3.97 2.09

VxINxOE                1 1.70 0.89

OxINxOE                1 1.01 0.53

VxOxINxOE              1 0.01 0.01

error between 216 1.90
subjects

situaties (S) 3 129.73 92.86 <.0000001

Sxv                    3 1.14 0.81

SXO 3 10.62 7.60 <.001

SxIN                   3 4.73 3.39 <.05

SxOE                   3 2.27 1.63

Sxvxo                  3 1.76 1.26

SxVxIN                 3 1.67 1.20

SxvxOE                  3 2.49 1.78

SxOxIN                 3 0.05 0.03

SxoxOE                 3 1.14 0.82

SxINxOE                3 1.38 0.99

SxvxoxIN               3 0.13 0.09

SxVxOxOE 0.98 0.70

SxVx INxOE              3 1.41 1.01

SxOxINxOE              3 1.03 0.74

error within 619 1.40
subjects (pooled)
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BIJLAGE 3 EXPERIMENT 6.2

3.3.7 Gemiddelden en variantie-analyse voor toeschrijving A'B

gedrag aan "kwade opzet" (kwade opset=l; geen kwade op-
zet=5)

volgorde waarneming
(W)/reactie (R)

RW WR

schending OE hoog 2.03 2.56

IN OE laag 2.59 2.43
geen
opdracht respect OE hoog 3.22 3.30

IN OE laag 3.36 2.83

schending OE hoog 2.73 2.81

IN OE laag 2.85 3.33
opdracht

respect OE hoog 3.52 3.75

IN OE laag 3.28 3.41
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(3.3.7, vervolg)

Variantiebron df ms       f       p

total between 242 2.81
subjects

volgorde (V)            1 1.78 0.82

opdracht (O) 1 36.13 16.65 <.001

interactienorm (IN) 1 109.48 50.46 <.000001

onprettige erva-
ring p (OE)            1 0.07 0.03

vxo                    1 4.03 1.86

vxIN                    1 2.71 1.25

VxOE                   1 5.04 2.32

oxIN                    1 3.96 1.82

OKOE                   1 0.01 0.01

INxOE                  1 12.16 5.60 <.02

VxoxIN                 1 1.54 0.71

VxoxOE                 1 8.87 4.09 <.05

VxINxOE                1 0.29 0.14

OxINKOE                1 1.39 0.64

vxoxINxOE              1 1.21 0.56

error between 227 2.17
subjects

situaties (S) 3 70.80 46.58 <.000001

Sxv                    3 1.94 1.28

SXO 3 48.00 31.58 <.000001

SxIN 3 15.32 10.08 <.001

SxOE                   3 1.62 1.06

Sxvxo                  3 0.24 0.16

SxVxIN                 3 2.04 1.35

SxvxOE                 3 0.68 0.45

SxoxIN                 3 6.27 4.12 <.01

SxoxOE                 3 2.70 1.78

SxINxOE                 3 0.89 0.59

SxvxoxIN               3 2.40 1.58

SxvxoxOE               3 1.14 0.75

SxVxINxOE              4 1.40 0.93

SxOxINxOE               3 1.53 1.01

error within
638 1.52

subjects (pooled)
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BIJLAGE 3 EXPERIMENT 6.2

3.4 GemiddeZde scores per situatie voor de afhankeZidke varia-

beZen in experiment 6.2

N.B. 1 Hoe lager de score hoe meer "ongepast", "onprettig

voor   P'   etc.

N.B. 2 Cellen waarbij een verschillende letter staat, ver-

schillen significant van elkaar volgens een Newman-

Keuls Multiple Range toets (p<.01).

schiet- Sollici- voetbal-
stift baan tatie wedstrijd

ongepast 2.77 2.59 2.61 1.71

onprettig 1.54 1.46 1.29 1.59
voor P

A persoonlijk
verantwoor- 2.05 2.51 2.27 1.99

delijk

nadelig voor 3.67 2.68 3.05 2.67
A

agressief 2.728 3.30b 3.51b 1.82C

kwade opzet 3.12 3.13 3.46 2.19
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BIJLAGE 4 EXPERIMENT 7.1

Variantie-analyse op het aantal schendingen van de interactie-

norm (schok 3) in experiment 7.1.

Variantiebron df ms       f       p

total between
55 9.76

subjects

interactienorm (IN) · 1 133.03 17.27 <  . 001

beloning P (Bp)         1 7.89 1.02 > .32

beloning A (Ba)         1 0.60 0.08

INKBp                   1 0.43 0.06

INxBa                  1 11.60 1.51

BpxBa 1 11.60 1.51

INxBpxBa               1 1.03 0.13

error between
48 7.70

subjects

metingen (M)            4 1.26 1.23

INKM                    4 1.49 1.45

BpXM                    4 1.29 1.25

BaxM                    4 0.83 0.81

INxBpxM                 4 2.42 2.35 < .05

INxBaxM                 4 1.77 1.72

BpxBaxM                 4 1.40 1.36

INxBpxBaxM              4 0.52 0.51

error within
192 2.79

subjects
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BIJLAGE 5 EXPERIMENT 7.2

variantie-analyse op het aantal schendingen van de interactie-

norm (schok 3) in experiment 7.2.

Variantiebron df ms       f       p

total between 79 5.33
subjects

interactienorm (IN) 1 12.60 2.31 .13

beloning P (Bp)         1 3.42 0.63

beloning A (Ba)         1 7.02 1.29

INxBp                   1 1.10 0.20

INxBa                  1 0.72 0.13

BpxBa                  1 1.56 0.29

INxBpxBa               1 2.40 0.44

error between 72 5.45
subjects

metingen (M)            4 1.34 2.05 <.10

INxM                   4 0.11 0.17

BpxM                   4 0.19 0.29

BaxM                   4 0.33 0.50

INxBpxM                 4 0.58 0.89

INxBaxM                 4 0.09 0.14

BpxBaxM                4 0.29 0.45

INxBpxBaxM             4 0.82 1.26

error within 288 0.65
subjects
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BIJLAGE 6 EXPERIMENT 8.1

6.1 GemiddeZde beoord€Zing van de pijn Zijkheid van schok 1, 2

en 3 voor de factoren se=e en IN (l=niet pijnZijk; 7=pijn-
Zijk).

mannen vrouwen

norm- norm- norm- norm-
schending respect schending respect

schok
1.50 1.10 2.20 1.00

1

schok
2.20 2.30 2.70 2.302

schok 4.10 3.50 3.90 3.30
3



430

BIJLAGE 6 EXPERIMENT 8.1

6.2 GemiddeZd aantaZ sehok 3 reacties gedurende de eerste 15

beurten van het experiment en bijbehorende variantie-analyse.

normschending normrespect
(schok 3) (schok 2)

B laag B hoog B laag B hoog

mannen 4.40 5.00 4.40 5.20

vrouwen 3.60 3.80 3.20 3.60

Variantiebron df ms       f      p

total between 39 0.71
subjects

interactienorm (IN) 1 0.03 0.05

sexe (S)                1 4.80 7.07 < .02

beloning (B)           1 0.83 1.23 .28

INxS                    1 0.13 0.20

INxB                    1 0.03 0.05

SxB                    1 0.13 0.20

INXSXB                  1 0.00 0.00

error between 32      0.68
subj ects
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BIJLAGE 6 EXPERIMENT 8.1

6.3 Variantie-anaZyse voor het aantat schendingen van de inter-
actienorm (schok 3 reacties) gedurende de Zaatste 25 beur-

ten van het experiment.

wariantiebron df ms       f       p

total between
39 2.61

subjects

interactienorm (IN)     1 32.80 17.88 <.001

sexe (S)                 1 0.24 0.13

beloning (B)             1 1.44 0.79

INxs                    1 7.61 4.15 <.05

INxB                     1 0.85 0.46

SxB                     1 0.05 0.03

INxSxB                   1 0.24 0.13

error between
32 1.83

subjects

metingen (M)             4 1.08 1.43

INxM 4 2.19 2.90 <.05

SAM                      4 1.23 1.63

BxM                      4 0.38 0.51

INxSxM                   4 0.79 1.05

INxBxM                   4 0.58 0.77

SxBxM                   4 0.43 0.57

INxSxBxM                 4 0.78 1.03

error within
128 0.76

subjects
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BIJLAGE 7 EXPERIMENT 8.2

7.1 Instructie experiment

"Allereerst wil ik u hartelijk danken voor uw bereidheid om
aan dit onderzoek deel te nemen. Wilt u de panelen, die voor

u op tafel staan, voorlopig niet aanraken. De werking daarvan

en van de overige apparatuur zal ik u straks vertellen.

Eerst wil ik u het doel van het onderzoek kort uitleggen. We

proberen te weten te komen hoe goed mensen auditieve stimuli
kunnen herkennen en hoe snel ze daarop kunnen reageren. Veel

van de onderzoeken, die in het verleden gedaan zijn hadden

betrekking op slechts 6#n persoon die in een zeer geisoleerde
situatie een aantal stimuli te horen kreeg en daarop moest

reageren. Omdat een dergelijke situatie wel erg afwijkt van

het dagelijkse leven bent u in dit onderzoek met meerdere per-

sonen, die tegelijk met u deelnemen. Omdat u straks met die

andere personen een aantal taken gaat doen moet u zich goed

inprenten hoe u in het onderzoek heet. U kunt nl. persoon A

of persoon B (of C) zijn. Voor u op de tafel staat wie u bent.

Heeft u dat in u opgenomen? Goed, dan zal ik u nu de appara-
ten verklaren die voor u staan.
Midden voor u op tafel staat de tijdklok. Daarop ziet u een

klein lichtje met daarbij 'attentie' en daarboven een rond

venster met daarbij 'start'. Rechts naast de tijdklok staat

een kastje met de naam herkenningspaneel. Daarop zit een gele

knop. Links van de tijdklok ziet u een kastje met de naam

stimuluspaneel. Onder het woord stimuluspaneel staat aange-
geven voor welke persoon het paneel een stimulus kan afgeven.

op het paneel zitten 3 keuzeknoppen, n.1. 1, 2 en 3, die over-
eenkomen met de 3 verschillende stimuli die in het onderzoek

gebruikt worden. De knoppen 4 t/m 9 worden in dit onderzoek

niet gebruikt. Verder ziet u op het paneel nog een afgave-

knop. Als u nu door de ruit voor u kijkt, ziet u een tv-
scherm. Daarop verschijnen straks de resultaten, die u in

het onderzoek behaalt.
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We zullen nu eerst de handelingen doornemen die u in het

onderzoek moet verrichten, maar eerst nog even het volgende:
In het verleden is gebleken, dat het concentratievermogen en

de reactiesnelheid van mensen afnemen naarmate de taak minder

variatie kent en langer gaat duren. Daarom is het onderzoek zo

opgezet, dat ieder van de personen beurtelings de stimulus in-

stelt, die de andere  erso(o)n(en) moet(en) herkennen. Het in-

stellen van de stimulus gebeurt op het stimuluspaneel en het

herkennen van de stimulus gebeurt d.m.v. de gele knop op het

herkenningspaneel.

(De handelingen die door persoon A moeten worden verricht,

gebeuren in werkelijkheid door de proefleider vanuit de
controlekamer.)

We beginnen nu zo dat persoon A de stimulus instelt en per-
soon B (of C) de stimulus moet(en) herkennen. Bij deze oefen-

beurten vragen wij de persoon die instelt een van de drie keuze-

knoppen in te drukken. In het onderzoek is de persoon die in-

stelt vrij om een van de drie knoppen te kiezen.

Iedere beurt begint met de tijdklok. Als daar het rode lampje

'attentie' gaat branden, drukt persoon A keuzeknop 1 in en

persoon B (of C) legt zijn vinger op de gele knop van het her-
kenningspaneel.
'Attentie'.

Zodra op de tijdklok het rode lampje gaat branden achter het
venster met 'start', drukt persoon A op de afgaveknop en per-

soon B (of C) hoort dan stimulus 1. Persoon B (en C): u drukt
nu, telkens wanneer u een hoge toon hoort, de gele knop van

het herkenningspaneel in.

'Rode lamp'.

(stimulus 1: 15 seconden).

Persoon A en B (en C): u kunt nu naar het tv-scherm kijken.

Daarop ziet u of persoon B (en C) het goed of fout had in de-

ze oefenbeurt. Op het bovenste kastje in het midden met daar-

op pen B, ziet persoon B de stimulus die persoon A voor hem

had ingesteld.

Dat was dus stimulus 1. Op het bovenste kastje rechts met

daarop A staat niets omdat persoon A geen stimulus heeft ont-
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vangen. (Op het bovenste kastje links staat een C waarop deze

kan zien wat voor hem is ingesteld).
De kastjes die u daaronder ziet staan, zijn tellers.

Het is nu zo,. dat als de stimulus goed wordt herkend, d.w.z.

het juiste aantal hoge tonen is er uitgehaald, de luisteraar

2 punten krijgt. Wordt de stimulus fout herkend, dan gaan de

2 punten naar de persoon die de stimulus ingesteld heeft.

Persoon B (en C) kan (kunnen) op de teller midden onder met

daarop een B (of C) zien hoeveel punten hij heeft behaald en

persoon A kan dat zien op de teller met daarop een A.

Goed, we gaan het nu nog eens doen, maar nu vragen we persoon

A om straks keuzeknop 2 in te drukken. Dus zodra het rode

attentielampje op de tijdklok gaat branden, drukt persoon A

knop 2 van het stimuluspaneel in en persoon B (en C) legt zijn

vinger weer op de gele knop van het herkenningspaneel. Brandt

daarna de rode startlamp op de tijdklok, dan drukt persoon A

de afgaveknop in en persoon B (en C) hoort de stimulus en pro-

beert de hoge tonen eruit te halen door telkens op de gele

knop van het herkenningspaneel te drukken.
OPGELET

'Attentie'

'Start'

(stimulus 2. 15 seconden)
Op het tv-scherm ziet u nu weer of persoon B (en C) het goed

of fout had. Op het bovenste kastje B ziet persoon B de sti-

mulus die persoon A voor hem had ingesteld.

(Hetzelfde geldt voor C.)
Op de tellers daaronder zien persoon A en persoon B (en per-

soon C) de punten die ze behaald hebben.

We doen het nu nog een keer maar nu met stimulus 3.

Zodra het rode attentielampje gaat branden, drukt persoon A

keuzeknop 3 in op het stimuluspaneel en persoon B (en C) heeft

zijn vinger op de gele knop van het herkenningspaneel. Brandt

de rode startlamp dan drukt persoon A op de afgaveknop en pro-

beert persoon B (en C) de hoge tonen te herkennen in het sig-

naal.
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OPGELET

'Attentie'

'Start'

(stimulus 3: 15 seconden)

Op het scherm ziet u nu weer de resultaten.

Middenboven ziet persoon B (en C) de stimulus die voor hem was

ingesteld. Op de tellers beneden ziet u de punten die u behaald
hebt.

(De proefpersonen moeten de indruk krijgen, dat de stimuli

door indrukwekkende apparatuur wordt verzorgd, waardoor het

niet mogelijk is om de taken na elke beurt te wisselen. Van-

daar het volgende zinnetje.)

De stimulusselector wordt nu omgeschakeld, zodat persoon B de

stimulus kan instellen voor persoon A (en C). Wanneer dadelijk

het attentielampje gaat branden, drukt persoon B de keuzeknop

1 in op het stimuluspaneel voor persoon A (en C).

Persoon A legt dan de vinger op de gele knop van het herken-

ningspaneel (zo ook persoon C). Zodra de rode startlamp brandt,

drukt persoon B op de afgaveknop en hoort persoon A (en C) de

stimulus. Persoon A (en C): probeert u telkens wanneer u een

hoge toon hoort op de gele knop te drukken.

OPGELET

'Attentie'

'Start'

(stimulus 1: 15 seconden)

Op het scherm kunt u nu de resultaten zien.

Persoon A ziet rechts boven de stimulus die persoon B voor hem

had ingesteld. Midden boven staat niets, want persoon B heeft

geen stimulus ontvangen. (Links boven ziet persoon C wat voor

hem is ingesteld.) Op de tellers beneden ziet u de punten die
u heeft behaald. Voor persoon A staan ze rechts onder en voor

persoon B midden onder (voor persoon C links onder).

persoon B wilt u nu keuzeknop 2 indrukken op het stimuluspa-

neel, zodra het attentielampje brandt. Persoon A (en C) legt
dan weer de vinger op de gele knop van het herkenningspaneel.

Zodra de rode startlamp brandt, drukt persoon B op de afgaveknop

en probeert persoon A (en C) de hoge tonen te herkennen.
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OPGELET

'Attentie'

'Start'

(stimulus 2: 15 seconden)

Op het scherm kunt u nu weer de resultaten van de beurt zien.

We oefenen nu nog een keer. Wil persoon B knop 3 indrukken

zodra het attentielampje brandt. Als de rode startlamp ver-

schijnt, drukt persoon B op de afgaveknop en probeert persoon

A (en C) de hoge tonen te herkennen door telkens op de gele

knop te drukken.
OPGELET

'Attentie'

'Start'

(stimulus 3: 15 seconden)

Op het scherm ziet u nu weer de resultaten van deze laatste
oefenbeurt.

(Voor de condities met drie personen wordt tenslotte het

instellen nog zgn. geoefend met persoon C.)

Alvorens we nu aan het echte onderzoek beginnen, moet u nog

een paar dingen weten. U heeft reeds f 2,50 ontvangen voor
uw deelname aan het onderzoek. Voor ieder punt dat u in het

onderzoek haalt, krijgt u 10 cent extra boven dit basisbedrag
van f 2,50. Zoals u heeft gemerkt, is het altijd zo dat er in

elke beurt 2 punten te verdienen zijn. Is het resultaat van

de persoon die moet herkennen goed, dan krijgt hij 2 punten

en de persoon die de stimulus heeft afgegeven niets. Wanneer

het resultaat van de persoon die moet herkennen echter fout
is, dan krijgt de persoon die de stimulus heeft afgegeven 2

punten en de herkenner niets.

U heeft ook gemerkt, dat de stimuli verschillen in moeilijk-

heidsgraad. Uit onderzoek is gebleken, dat u bij stimulus 1

ongeveer 50% kans heeft om het juiste aantal hoge tonen uit

de stimulus te halen. Bij stimulus 2 is de kans om de hoge

tonen eruit te halen bijna 0% en dat geldt ook voor stimulus
3. Bij stimulus 3 heeft u naast de hoge en lage tonen ook nog

de sterke achtergrondruis.
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We beginnen het onderzoek nu dadelijk zo dat persoon A eerst
het stimuluspaneel bedient en persoon B (en C) het herkennings-
paneel. We nemen nog een keer kort de handelingen door.
U kijkt naar de tijdklok. Brandt het rode attentielampje, dan
drukt persoon A op #Sn van de keuzeknoppen op het stimuluspa-
neel en persoon B (en C) legt de vinger op de gele knop van het
herkenningspaneel. Zodra de rode startlamp brandt, drukt per-
soon A op de afgaveknop en probeert persoon B (en C) de hoge
tonen uit de stimulus te halen die hij dan hoort, door telkens
op de knop te drukken. Dat doen we 15 keer achter elkaar, waar-
na we de stimulusselector omzetten en de taken verwisselen.
Om eventuele moeilijkheden en onduidelijkheden op te lossen,
komt de proefleider nu even bij u in de cabine.

(De proefleider heeft nu tijd om de tellers op nul te zet-
ten.)

Nu alles duidelijk is, vraag ik u goed op de tijdklok te letten,
dan begint nu het onderzoek."

De proefleider (persoon A) draait vervolgens een at random ge-
kozen conditie, die op cassette staat, af.
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BIJLAGE 7 EXPERIMENT 8.2

7.2.1 Variantie-anaZyse voor aantaZ stimuZus 1 reacties t.o.v.

A (design 3x2)

Variantiebron df ms       f       p

total between 47 34.04
subjects

interactienorm (IN) 2 420.15 24.37 <.00001

groepsgrootte (G) 1 30.08 1.75

INxG                   2 2.77 0.16

error between 42 17.22
subjects

7.2.2 Variantie-anaZyse voor aantaZ stimuZus 3 reacties t.o.v.

A (design 3x2)

Variantiebton df ms       f       p

total between 47 24.90
subjects

interactienorm (IN) 2 287.06 20.87 <.0001

groepsgrootte (G)       1 6.02 0.44

INxG                   2 6.27 0.46

error between 42 13.75
subjects
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BIJLAGE 8 ELEKTRISCHE SCHOKKEN EN WITTE RUIS ALS OPERATIONALI-

SATIE VAN AGRESSIE

In de experimenten 7.1 t/m 8.2 creierden wij een situatie waar-

in de proefpersonen onprettige stimuli ondergingen en aan an-

der(en) dachten toe te dienen. Als onprettige stimuli hanteer-

den wij elektrische schokken en witte ruis van 80 DBa. Daar

onze experimentele situatie op bepaalde punten afwijkt van de

gangbare operationalisaties van agressie, geven we hier de be-

langrijkste theoretische, methodologische en ethische overwe-

gingen die ons geleid hebben.
Theoretisch voldoet de interactiesituatie aan de voorwaar-

den, die onze theorie stelt: de proefpersonen moeten de indruk

hebben een min of meer symmetrische interactie met een ander

aan te gaan. De experimentele situatie moet relatief vrij zijn

van a priori (rol)verwachtingen - zodat experimenteel inter-

actienormen gecre#erd kunnen worden - en zij moet in principe

de mogelijkheid bieden interacties te bestuderen, die uit meer

dan 1 of 2 "klappen" bestaan (zie onze kritiek op de BAM, pp.

52 - 53). Dit laatste houdt in, dat er in de ogen van de proef-

personen tussen P en A een uitwisseling moet zijn van onpret-

tige stimuli.

Methodotogisch, hebben elektrische schokken en een witte

ruis van 80 DBa het voordeel, dat de onderzoeker er redelijk

zeker van kan zijn, dat de proefpersonen de stimulus als on-

prettig of minstens als niet prettig ervaren. De mate van on-

prettigheid is bovendien per persoon te regelen in functie van

zijn sensorische gevoeligheid. Mits de proefpersonen tevoren

zelf de stimuli hebben ervaren, zijn ze ervan op de hoogte wat

zij de ander aandoen. Hoewel sommige auteurs (b.v. Geen & Powers,

1971) stellen, dat geluid een minder betrouwbare stimulus voor

reactieve agressie is, hebben wij reden om dit te betwijfelen.

De resultaten van experiment 8.2 (ruis) liggen immers volkomen

in de lijn van de "schok"experimenten. Het gebruik van een on-

plezierige ruis heeft bovendien het voordeel boven elektrische

schokken, dat ongewenste associaties met het Milgramparadigma
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(Milgram, 1963) minder gemakkelijk opgeroepen worden.

Sinds genoemde publicatie van Milgram hebben verschillen-
de auteurs de ethische aspecten van sociaal-psychologisch onder-

zoek aan de orde gesteld (o.a. Kelman, 1967). De vragen die wij

ons gesteld hebben luidden: in hoeverre is misleiding van de

proefpersonen noodzakelijk en welke onprettige ervaring mogen

wij hen aandoen? Wij hebben voor misleiding gekozen, omdat o.i.

in onze maatschappij duidelijk waarde-oordelen heersen over a-

gressief gedrag met als gevolg, dat experimenteel onderzoek naar

agressie zonder misleiding vrijwel onmogelijk is (zie p. 40).

Als onprettige ervaring hebben we voor elektrische schokken en

ruis gekozen met de volgende voorzorgsmaatregelen: (a) de proef-

personen werden bij aanmelding ervan op de hoogte gesteld, dat

zij elektrische prikkels zouden ontvangen. Indien zij hiertegen

bezwaar hadden, zagen ze van deelname af. De proefleider ging,

voordat het eigenlijke experiment begon, de experimenteerkamers
binnen om te controleren of de proefpersonen de instructie be-

grepen hadden. Op dat moment hadden zij alsnog de kans zich

terug te trekken. (b) De onprettige ervaring, die elektrische

schokken en ruis veroorzaken, is van korte duur en relatief

mild. (c) Tijdens het eigenlijke experiment hadden de proef-

personen de mogelijkheid om de schokken en de ruis te vermijden.

Hoewel we hen hiertoe niet aanmoedigden, konden ze de stift

laten vallen of (in experiment 8.2) de koptelefoon afzetten.

Wij wijzen erop, dat onze operationalisatie van agressie

relatief goedaardig is. Doelbewust hebben we ervan afgezien

belediging (door de proefleider of door A) als stimulus voor
agressie te hanteren (cf. o.a. Zillmann & Cantor, 1976). We

menen namelijk, dat (a) de belediging zeer sterk moet zijn om

enig effect te sorteren, (b) de effecten ervan navenant lang-

durig zijn en (c) het een illusie is te menen, dat deze effec-

ten weggenomen worden door de onthulling van het eigenlijke
doel van het experiment en door excuses van de proefleider. In

vergelijking hiermee laat een fysieke onprettige ervaring zich

vrij gemakkelijk rationaliseren.



STELLINGEN

1. In de (sociaal-)psychologische literatuur wordt agressie

verklaard in termen van leerprocessen, emotie en intentie

van de dader. Er wordt onvoldoende rekening gehouden met
sociale en interactienormen.

2. De gangbare operationalisatie van agressie in experimenteel

onderzoek (de Buss-Aggression-Machine; Buss, 1961) biedt

geen mogelijkheid om schending van interactienormen als

determinant van reactieve agressie te onderzoeken.

3. Normen spelen een centrale rol bij de interpretatie van

gedrag als agressief door de naieve waarnemer (cf. Juttemann,

1978; dit proefschrift).

4. Wanneer, in een interactie van twee personen, de een (per-

soon A) de norm schendt waaraan hij zich volgens de ander

(P) behoort te houden en deze normschending impliceert

voor P een onprettige ervaring, dan reageert P met een ge-

drag waarvan hij denkt, dat het een schending is van de
norm die A op hem van toepassing en waarvan de gevolgen

voor A onprettig zijn (=reactieve agressie).

5. Toeschrijving van kwade opzet vergroot de kans op reactieve

agressie.

6. Reactieve agressie is niet op te vatten als (a) het gevolg

van frustratie door de ander (Dollard et.11., 1939); (2)

direct instrumenteel gedrag ten eigen bate (Buss, 1961,

1971); (3) het directe gevolg van activatieverhoging (even-

tueel) in interactie met dominantie van de respons (directe

facilitatietheorie, cf. Ekkers, 1977); (4) imitatie van ge-

drag (Bandura, 1969, 1973) en (5) gedragswederkerigheid

(norm of reciprocity (Gouldner, 1960)).



7. Publicaties in de sociale wetenschappen verhullen door de

dikwijls uitsluitend operationele presentatie van idee6n

en begrippen het feit, dat de gehanteerde termen op con-

ceptueel niveau onvoldoende scherp doordacht zijn.

8. Het verdient aanbeveling om aan iedere promovendus en/of

promotus in de sociale wetenschappen gedurende ongeveer 4

maanden een systeemmethodoloog toe te wijzen om (a) de naar

voren te brengen of gebrachte theorie te controleren op hel-

derheid, consistentie en afgrenzing, (b) indien mogelijk

een dynamisch systeemmodel te ontwikkelen van de theorie.
De huidige personele organisatie van de universiteiten

dient veranderd te worden om deze aanbeveling uit te voeren.

9. Schrijvers van overzichtsartikelen en tekstboeken dienen

hun bespreking niet te baseren op conclusies van de oor-
spronkelijke auteurs, maar op een heranalyse van de ver-

kregen data.

10. In psychologisch onderzoek dient de proefleider niet be-
schouwd te worden als een "artefact" maar als een "social

fact".

11. Bij de huwelijkssluiting krijgen wederzijdse verwachtingen

van de partners het karakter van normen. De incubatietijd

voor deze ziekte is 5 tot 12 jaar.

12. Opdrachten in boeken die luiden "aan mijn vrouw", "aan

mijn kinderen" dienen gelezen te worden als "ten koste
van mijn vrouw", "ten koste van mijn kinderen" en aange-

vuld te worden met "ten koste van mijzelf".

(Stellingen behorende bij R. de Ridder: Agressie in sociale
interactie: waarneming en reactie. Tilburg, mei 1980.)
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