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Mijne Dames en Heren Bestuurderen van de
Landbouwhogeschool; Dames en Heren Hoogleraren, Lectoren, Docenten en Wetenschappelijke Medewerkers; Dames en Heren Studenten
en voorts Gij allen, die door Uw tegenwoordigheid op deze bijeenkomst van Uw belangstelling
blijk geeft.
ZeerGeachteToehoorders,
Alvin Toffler begint zijn boek over de toekomstschok met devolgende passage: "In de drie korte
decennia tussen nu en de eenentwintigste eeuw
zullen miljoenen gewone psychologisch normale
mensen tegenover een plotselinge botsing met de
toekomst komen te staan. Burgers van 's werelds
rijkste - en technisch verst voortgeschreden landen - althans velen van hen - zullen het steeds
moeilijker vinden om gelijke tred te houden met
de onafgebroken drang naar verandering, die onze
tijd kenmerkt. Voor hen zal de toekomst te vroeg
zijn aangebroken."1
Deze wat pathetisch aandoende profetie, kan
worden aangevuld met een prozaïscher diagnose,
die echter in zijn nuchtere constatering, al evenzeer van bezorgdheid over wat ons te wachten
staat, getuigt.
In een bespreking over aspecten van gedragsconsistentie èn -verandering in de phylogenetische
evolutie wijzen Coelho en Adams erop, dat de
mens in de veertigduizend jaar van zijn bestaan
gedurende tienduizend jaar de georganiseerde
landbouw heeft beoefend, doch dat het begin van

de industriële revolutie nog slechts twee luttele
eeuwen achter ons ligt. Vanuit een phylogenetisch oogpunt achten zij dit in hoge mate verontrustend.2
De mens, biologisch oud en respectabel zijnde,
heeft zich eeuwenlang toevertrouwd aan beproefde overlevingsstrategieën, doch werd plotseling
geconfronteerd met een opeenstapeling van onvoorziene en uiterst gecompliceerde omstandigheden. Deze auteurs stellen zich dan ook de intrigerende vraag of "mutatieve" veranderingen en
adaptatiemogelijkheden wel gelijke tred konden
houden met de verontrustende snelheid, waarmee
de wereld - vooral ook in de laatste tijd - een
ander aanzijn kreeg.
De georganiseerde landbouw bestaat tienduizend lange jaren en het zal moeilijk zijn in de
historie een beroepsgroep aan te wijzen, die met
grotere gelijkmatigheid kennis en middelen ontleendeaanovergeleverdetradities. Geconfronteerd
met de weerbarstigheid van de natuur was men
echter in steeds toenemende mate voor kunstmatige positieve beïnvloeding vatbaar, al werd
niet zelden er de voorkeur aan gegeven oude vertrouwdemethoden tehandhaven.8
Men mag aannemen, dat wat voor de geürbaniseerde mens reeds lange tijd van gelding is, ni. de noodzaak zich aan steeds snellere veranderingen aan te passen - echter in de laatste tijd
ook voor de agrarische mens een onvermijdelijkheidisgeworden?
Deze hypothetische aanname - en ik beschik
over informatie uit de eerste hand, die in deze
richting wijst, - beschouw ik alshet alibivoor het
niet al te vrolijke onderwerp van mijn rede. Het
verschaft mij echter tevens demijniet onwelkome
rechtvaardiging om de begrippen socialisatie,

adaptatie en stress in algemene zin, doch met een
uitwerking naar verschillende toepassingsgebieden,aandeordetestellen.
STRESS

In omgekeerde volgorde dan de titelaankondiging
zou doen vermoeden, begin ik met een bespreking van dit modieus klinkende, vaak misverstane
ennietzeldenmisbruiktebegrip:stress.
Onvermijdelijkerwijs globaal schematiserend,
beperk ik mij tot een korte historische inleiding,
waarna ik zal trachten te komen tot een definitie
van het stressbegrip, zoals dit ook in de sociale
psychologie, of liever in de gedragsleer van geldingis.4
Het zal blijken, dat in tegenstelling tot wat
de algemene verwachting lijkt te zijn, het ervaren van stress niet altijd schadelijk is, en in
sommige gevallen zelfs kan bijdragen tot het welzijnvanmensen.
In de natuurkunde was stress een reeds lang
ingeburgerde term, om het effect van pressie op
fysische objecten aan te duiden. De uitgeoefende
drukwerd eenstressor genoemd.
De befaamde Canadese psychofysioloog Selye
heeft aan het oorspronkelijk natuurwetenschappelijke begrip een nieuwe inhoud gegeven, door het
toetepassen oplevendeorganismen.5
Zoals in de fysica sprake is van een spankracht, die de druk weerstaat, is dit volgens
Selye ook het geval bij extreme lichamelijke en
psychologische stress. De analogie is echter van
metaforische aard; in tegenstelling tot het fysische
gebeuren, vindt het herstel niet plaats via lineaire
wetmatigheden maar volgens uiterst subtiele feedback-mechanismen. Cannon voerde in dit kader

het begrip homeostasis in, een quasi-stationair
evenwicht, in stand gehouden, doordat bij veranderingen van een min of meer stabiele toestand,
tegenkrachten optreden, teneinde een herstel van
hetbereikteevenwichtte realiseren.6
Zoals bekend spelen terugkoppelingsprincipes
uit de stuurkunde hierbij een zeer belangrijke
rol.
Selye introduceerde ook het begrip systematische stress,om hiermee een fasegewijs verlopend
reactiepatroon aan te duiden, dat steeds opnieuw
optrad bij de meest uiteenlopende bronnen voor
stress. Hij was daarbij vooral geïnteresseerd in
het verloop van interne biologische verschijnselen
bijhet z.g.GeneralAdaptation Syndrome.
In methodologische termen ging het daarbij in
mindere mate om de in- en output, doch om de
inhoudvan deblackbox.
De input: zoals de aard van de stressoren, de
daarbij optredende psychologische verwerkingsprocessen en de manier waarop het individu pogingen aanwendt om bedreiging af te weren of
zich op actieve wijze ertegen te verzetten, vielen
grotendeels buiten het gezichtsveld van deze pionier.
De sociaalpsycholoog Mechanic heeft op het
in de Universiteit van York gehouden symposium
over stress, - naar mijn mening er terecht voor
gepleit, - dat in de psychologie het opsporen van
algemene principes de voorrang dient te hebben
boven detailstudies over de onafzienbare veelheidvanmogelijke stressoren.7
Zo hebben Groen en Bastiaans benadrukt, dat
het samengaan van onvoorspelbaarheidmet het
ontbreken van aanknopingspunten dievertrouwen
wekken,dekans,ophetervaren van stressinhoge
matevergroot.8

Ook in de sociaalpsychologische literatuur zijn
talloze moeilijk te verdragen situaties uiteindelijk
terug te voeren op een vorm van onvoorspelbaarheid. Men denke aan begrippen als inconsistentie,
dissonantie, ambiguïteit, ongestructureerdheid van
desituatie,e.d., terwijl vertrouwen een belangrijke
rol speelt bij zulke uiteenlopende problematieken
als coalitievorming, groepsconflict en wat men tegenwoordig met billijkheidstheorieën pleegt aan te
duiden.9
Het zou te ver voeren thans op deze thema's
naderintegaan.
In de psychologie had men echter daarnaast in
ieder geval ook behoefte aan een algemeen concept om als basis te kunnen dienen voor het
definiëren van stress endat tevensmetbehulp van
psychofysiologische metingen toegankelijk kon
worden gemaakt.
Hiermee ben ik aangeland bij het begrip
arousal, dat het uitgangspunt vormt om tot een
definitie vanpsycho-socialestresstekomen.10
De omschrijving van arousal, die Woodworth en
Schlosberg geven in hun klassieke handboek van
de algemene psychologie is nog steeds de meest
gangbare.
Onder arousal verstaan deze auteurs het activeringsniveau van het individu, variërend van een
toestand van gerelaxeerde slaap tot extreme activering.11 Hoewel ook tijdens de ogenschijnlijke
rust van de slaap schommelingen kunnen optreden, zoals tijdens het dromen in de z.g. REMslaap,is dit voor ons onderwerp alleen interessant
als restversohijnisel bij onverwerkte trauma's en
conflicten.
In het dagelijks leven is de activering te omschrijven als de dynamische prikkelingstoestand,

waarin het organisme verkeert en die tegelijkertijd
aaneenprecair evenwichtonderhevigis.12
Voor een nadere verheldering, vermeld ik als
aanvullingdeopvattingvanEpstein.
Epstein vat het organisme op als een energiesysteem, dat reageert op de input van energie,
doch daarbij het habituele niveau van activering
moet houden binnen homeostatische regelgrenzen
omzichindeomgevingtekunnenhandhaven.13
Autonome reflexen, zoals de oriëntatiereflex,
corticale stuurmechanismen en hormonale reguleringenzijnhierbij betrokken.
Op basis van het voorgaande kom ik tot de onderscheiding van twee definities van stress:negatieve-enpositievestress.
Negatievestressisteomschrijven alseenactiveringstoestand, die de homeostase aantast, waarbij
dezeontregelinggeenfunctie vervultvoor deoverlevingskansen van het individu, maar integendeel
hiervoor schadelijk geacht kan worden. Gebeurt
dit herhaaldelijk en langdurig, dan kan blijvende
weefselbeschadiging hiervanhetgevolgzijn.
Omeenvoorbeeld tegeven:indieniemand aanhoudend in woede ontsteekt wanneer toevallige
passanten onbedoeld tegen hem opbotsen, dan is
de verhoogde activering, die met deze emotie gepaard gaat, een vorm van negatieve stress. Evenzeer is dit echter het geval, wanneer belastende
omstandigheden, zoals overbevolking, een overmaat aan verantwoordelijkheid, onduidelijke rolverwachtingen en de subjectieve beleving van deprivatie eveneens tot een langdurig hoog activeringsniveau aanleidinggeven.
Of in de werkelijkheid bij moeilijk te verdragen
situaties, het evenwicht wel of niet wordt doorbroken, is, zoals ik nader hoop uiteen te zetten,
mede afhankelijk van een aantal belangrijke in-

vloedentijdens desocialisatievanhetindividu.
De definitie van positieve stress of in navolging
van Selye: goede- of Eu-stress, is complementair.14
Onder positieve stress kan worden verstaan:
een activering, diedehomeostase tijdelijk aantast,
doch voor de overlevingskansen van het individu
instrumenteel is.Hieraanhaast ik mij echter toe te
voegen, dat positieve stress in negatieve stress
over kan gaan, indien het herstel van de homeostase door welke omstandigheid dan ook te lang
uitblijft.
Zo kan woede instrumenteel zijn, teneinde zich
te verweren tegen de overrompeling door een onberekenbare tegenstander. Wanneer de na-effecten van de woede echter ertoe leiden, dat steeds
opnieuw het ervaren trauma in het bewustzijn terugkeert- vervaltdepersoon tot het onderhouden
vannegatievestress-reacties.
Iknoemnogeenander voorbeeld.
De sociale wetenschapper verkeert soms in de
paradoxale situatie, dat hij op grond van verworven inzichten ertoe genoodzaakt is een tijdelijke emotionele schokreactie bij mensen op te
roepen, om hen ertoe te bewegen af te zien van
levensgewoonten, die voor het eigen welzijn schadelijk zijn. Indien na afloop blijkt, dat de persoon inderdaad tot een wijziging van het voor
hem schadelijke levenspatroon is gekomen, is er
achteraf sprakegeweestvanpositievestress.15
Op dit punt, dat voor de volksgezondheid van
niet te onderschatten betekenis is, kom ik in het
tweedegedeeltevanmijn redeuitvoerigterug.
Het zal U duidelijk zijn, dat het criterium om
van positieve of negatieve stress te spreken, derhalve uitsluitend gelegen is, in de uiteindelijke

bijdrage die een verstoring van het evenwicht
heeft voorhetwelzijn vanhetorganisme.
ADAPTATIE

Ik ben er nu aan toe de begrippen arousal en
adaptatie aanelkaar teverbinden.
De meest oorspronkelijke betekenis van adaptatie verwijst naar een reactie of structurele verandering van het organisme naar aanleiding van
een interne stoornis of een relatie met de omgeving,diedeoverlevingskansen bedreigt.16
Deze definitie van adaptatie werpt een interessant licht op debetekenis van arousal of tewel
activering tijdens het socialisatie proces. In de
leerpsychologiewerd vanverschillendezijden aangetoond, dat m.b.t. arousal een curvi-lineair verband moet worden verondersteld bijhet vermogen
totleren.
Yerkes-Dodson, Dunn, Hebb, e.a. konden
experimenteel aantonen, dat een midden-niveau
van arousal een gunstig effect heeft voor het verrichten van leerprestaties; zowel een lage graad,
als een hoge graad was daarentegen hiervoor ongunstig.17
Daarnaast heeft Bandura in het voetspoor van
de door Miller en Dollard ontwikkelde imitatietheorie, de grote betekenis van het observationeel
leren voor het aanleren van socialevaardigheden
kunnen aantonen.18 Op basis van het principe
van plaatsvervangende bekrachtiging bleek ook
hier weer een midden-niveau van activering gunstigvoorhetleerproces.
Heeft dit steedsopnieuw gevonden verbandtussen de hoogte van de activering en het vermogen
tot leren nog meer implicaties voor adaptatiemogelijkheden?
8

Het lijkt de moeite waard voor de beantwoording van deze vraag aansluiting te zoeken bij de
ideeën van Glas, Singer, e.a. over de invloed van
hetgeen met de kernachtige Angelsaksische term
"handling" wordt aangeduid.19 In dierpsychologische onderzoekingen is in een reeks experimenten gebleken, dat in een groot aantal gevallen,
het blootstellen op zeer jeugdige leeftijd aan nogal extreme omgevingscondities in de volwassenheid tot een grote mate van weerbaarheid leidt.
In feite stemt deze bevinding overeen met het
begrip optimale frustratie, zoals dit reeds een
halve eeuw geleden door de befaamde psychoanalyticusFreudwas geïntroduceerd.20
Het is uitermate waarschijnlijk te achten, dat
het leerpsychologische principe habituatie; d.w.z.
gewenningdoor herhaalde confrontaties, eveneens
bijdraagt totweerbaarheidstraining bij demens.21
De essentiële vraag in het verlengstuk van de
door mij opgeworpen probleemstelling is echter,
of het slagen van de habituatie door herhaalde
confrontaties met oorspronkelijk bedreigende situaties -, gebonden is aan specifieke condities van
het organisme. Nu is inderdaad aangetoond, dat
dit het geval is. Dit blijkt afhankelijk te zijn van
het activeringsniveau op het critische moment, dat
het individu aan de bedreigende situatie wordt
blootgesteld. Indien dit tehoog is,treedt geen habituatie op en worden veeleer vermijdingstendenties op gang gebracht, die tot een versterking van
oorspronkelijke angstreacties leiden. Er wordt dan
hettegendeelvanadaptatie bewerkstelligd.
Ik hoop U hiermede een beeld te hebben gegeven van de essentiële rol, die het activeringsniveau heeft voor de overlevingskansen van het
organisme. Vooruitlopend op een nader door mij

te ontvouwen gedachtengang m.b.t. de betekenis
van angstdisposities voor de adaptatie, wil ik er
thans reeds op wijzen, dat emotionele veiligheid
en geborgenheid als een uiterst belangrijke voorwaarde voor een geslaagde adaptatie moet worden beschouwd. Het hebben ervaren van emotionele geborgenheid werkt preventief ten aanzien van het omhoogjagen van een spanningsniveau,dat voorhet aanleren vanvaardigheden en
voorhabituatieongunstigis.
Het is geen toevalligheid, dat begenadigde opvoeders de kunst van het opvoeden hebben beschreven als de dialectische voortgang van geborgenheid en vrijheid; bescherming en exploratie; bege-leiding en autonomie. Ontbreekt in
de vroegste jeugd de ervaring van geborgenheid,
dan is de kans op het ontwikkelen van een te
hoog activeringsniveau bijzonder groot. De mogelijkheid omteleren endoor actieveexploratiezich
te gewennenaan een onzekere enbedreigendewereld,wordt daninhogemate bemoeilijkt.
Van minstens even groot belang voor de socialisatie van het individu is de wijze, waarop
normen en waarden als leiddraad voor het handelen worden geïnternaliseerd. Hoe stricter de
conformering aan een aangeboden norm, hoe
geringer debewegingsvrijheid om op soepele wijze
zich aan toekomstige onvoorziene situaties aan
tepassen.
Nu treedt hierbij merkwaardigerwijs een andersoortig verband op tussen activering en leren, dan
bij de zojuist gesignaleerde gebieden het geval is.
In tegenstelling tot de middenpositie qua activeringsniveau, is het juist de meer extreme activering, die de ontvankelijkheid voor het overnemen van eenduidige in zwart-wit tegenstellingenvervattenormeninsterkematevergroot.22
10

Deze samenhang moet men zich denken als het
eindpunt van twee oorzakelijke reeksen, die als
vicieuzecirkelsinelkaar grijpen.
Enerzijds kan men in dit licht de autoritaire
opvoeding, zoals o.a. door Adorno inhet centrum
van de aandacht werd geplaatst, bezien: de autoritaire wijze van opvoeden geeft aanleiding tot
de verwachting van straffen en dit gaat gepaard
met een verhoging van de activering op het moment, dat de opvoeder zijn normen in simpele
kant en klare schema's aan het kind oplegt.28
De dreiging met een strenge afstraffing bij niet
nakoming van het voorgeschreven gedrag werkt
dit in sterke mate in de hand. Dit is des te meer
ongunstig,indien denorm-inhoud prestatie gericht
is, maar het belonen van zelfstandig explorerend
gedrag achterwege wordt gelaten. Er ontstaat dan
een tragische tweespalt tussen kunnen enwillen:
het is de beleving tekort te schieten ten opzichte
vaneendwingendeprestatie-norm.
Anderzijds is uit onderzoek gebleken, dat bij
een verhoging van het activeringsniveau niet alleen de starheid van het gedrag toeneemt, maar
tevens door het uitvallen van de mogelijkheid om
zich op heldere wijze op de omgeving te oriënteren, een behoefte ontstaat om zich blindelings te
conformeren aan van buitenaf aangeboden zekerheden.24
Ik ontleen aan het voorgaande de volgende
conclusies:
Emotionele geborgenheid verhoogt de kans op
een activeringsniveau, dat gunstig is voor habituatie. Deze komt echter alleen tot stand als
tijdens de socialisatie gelegenheid wordt gegeven
tot actieveexploratie.
Een niet al te hoog activeringsniveau is gunstig
11

voor het aanleren van vaardigheden, die voor de
aanpassing van het individu van belaag zijn en
voorkomt, dat starre inflexibele normen overheersen; het vermogen om op onbevangen wijze nieuwe situaties tegemoet te treden, wordt erdoor bevorderd.
Deze punten: het vermogen tot habituatie, het
aanleren van sociale- en andere vaardigheden en
flexibele normen, die nuanceringen toelaten, zijn
in hoge mate bevorderlijk voor optimale overlevingskansen.
Gebrek aan geborgenheid en een ermee gepaard gaand hoog activeringsniveau verlaagt de
kansen op habituatie, is een ongunstige voorwaarde voor het aanleren van vaardigheden en
bevordert het doen ontstaan van een star onwrikbaar normsysteem.
DamesenHeren,
Een betekenis van adaptatie, die nog steeds actueel is, kan men terugvinden in het adagium van
Darwin:
"Preservation of the species and survival of
the fittest."25
Nog steeds is deze door de natuur opgelegde
tragiek voor grote delen van de mensheid een
keiharde waarheid. Hoe overleven de sterken en
waardoor dreigendezwakkenten onder tegaan?
De beantwoording van deze vraag lijkt één van
de meest centrale uitdagingen van deze tijd te
zijn. Vanuit een psychologisch gezichtspunt is een
beschrijving van het procesverloop bij de verwerking van bedreigende situaties, hiervoor een belangrijke bijdrage. De meest geavanceerde poging
om op deze vraagstelling in te spelen is m.i. het
12

door Lazarus van de Universiteit van Berkeley
voorgesteldestressmodel.26Ikvolstameteenkorte
aanduiding.
Of iemand wel of niet in staat is het hoofd te
bieden aan een bedreigende situatie, hangt volgens Lazarus af van de wijze, waarop de persoon
de situatie èn zijn eigen mogelijkheden om zich
ertegenteverweren,beoordeelt.
Deze beoordeling wordt echter in hoge mate
bepaald door eraan voorafgaande condities, met
name: ervaring met soortgelijke situaties in het
verleden en de werkzaamheid van psychologische
disposities.
De volgende stappen tijdens het verwerkingsproces worden volgens Lazarus door de antécédente condities bepaald: de herwaardering van de
eigen mogelijkheden omzichteverweren, de aard
van afweermechanismen en het gedrag, dat op
gangwordt gebracht,etc.(Deverwerkingzal erop
gericht zijn de arousal zoveel mogelijk binnen homeostatischeregelgrenzentehouden.)
Lazarus heeft dit interessante heuristische schemanader uitgewerkt ineenformeel drie-dimentionaal variantiemodel. In principehoudt dit o.a. in,
dat steeds andere disposities - al naar gelang van
desituatiebij deverwerkinginhetgedingzijn.
Men kan zich echter de vraag stellen, of er niet
een aantal persoonskenmerken (disposities) kunnenworden aangewezen, dieinzeer uiteenlopende
situaties van invloed zijn op het verwerkingsproces. Anders gezegd, is het wellicht zo, dat er
centrale variabelen zijn, die ook in het variantiemodel van Lazarus steeds opnieuw een aanwijsbarebijdragetotdevariantieleveren, doch alnaar
gelang van de situatie gekoppeld zijn aan andere
disposities. Is dit inderdaad het geval,dan zouden
in statistische termen: regressie-analyse of een
13

multiple-correlatiemodel de meest verkieslijke bewerkingsmethoden zijn; in het laatste geval heeft
de voorspellingsformule dan steeds betrekking op
een andersituationeel criterium.
Als ik mij zou mogen wagen aan een voorspelling, dan is mijn verwachting inderdaad, dat een
tweetal disposities steeds opnieuw met een hoog
gewicht in de predictieformule vertegenwoordigd
zullenzijn.
Het is dan ook om deze reden, dat ik nu Uw
aandacht zou willen vragen voor twee, - zeer
nauw met de socialisatiegeschiedenis van het individuverweven- persoonlijkheidskenmerken.
HET ZELFBEELD

De ethnoloog Goldschmidt, komt - de overlevingsstrategieën vergelijkend van zoogdieren, primaten en de mens - tot een afwijkende ethologische conclusie: niet agressie of territorialiteit,
maar de instandhouding van een positief zelfbeeldzoubijdemenshiervooressentieel zijn.27
Op een in 1974 gehouden conferentie onder
auspiciën van het National Institute of Mental
Health in de Verenigde Staten over "coping and
adaptation" wordt door acht van de twaalf inleiders, het zelfbeeld als de belangrijkste psychologische dispositie genoemd bij de verwerking
vanstress.28
Men hoeft niet zover te gaan als Goldschmidt,
om in ieder geval te stellen, dat het zelfbeeld
voortspruit uit demeest oorspronkelijke hoedanigheden van het menszijn; het leren van de taal en
de excentriciteit van zijn positie: de mens is een
belevend subject, maar tegelijkertijd object voor
de zelfreflectie.29
Wat door de wijsgeer Plessner als een existen14

tiële grondtrek wordt gepostuleerd, is in feite
het product van een geleidelijke ontwikkelingsgang. De opvattingen van het symbolisch interactionisme zijn van grote betekenis geweest voor
een inzicht in de ontstaanswijze van het zelfbeeld.»»
In het korte bestek, dat mij is toegestaan, zie
ik ervan af de hoogst belangwekkende gedachten van Mead, die een verbinding van de ideeën
van Piaget, Bruner en Erikson mogelijk maken,
hier uiteen te zetten. Ik volsta met de eindconclusies.31
Het zijn de attitudes, woorden en gebaren, die
het kindvandeouders waarneemt enimiteert,die
de wijze bepalen, waarop hij zichzelf waarneemt.
Zoals het de wereld der dingen verkent, door
waar te nemen hoe anderen met de dingen omgaan,zoontdekthetkind zichzelf alsobject tussen
deobjecten,d.w.z.viadeblikvandeander.
Dit proces van role-taking, zoals Mead het
noemt,geeft derhalveaanhoeuiterst belangrijkde
interactie met de opvoeders is, om de attitude,
die het kind tegenover zichzelf zal ontwikkelen,
tebepalen.
Het is in de lijn van deze gedachtegang, dat
Rosenberghetzelfbeeld koppelt aande zelfbeoordeling (self-esteem) en ditomschrijft alseen attitude ten opzichte vaneen object, dat alshetZelf
benoemd kanworden.32
Hoewel zelfattitudes volgens Rosenberg een
groot aantal kenmerken gemeen hebben met "gewone" attitudes, wijken zijerineenaantal essentiëleopzichten ookvan af.
Het belangrijkste onderscheid, dat Rosenberg
aangeeft - en vele andere sociaal-psychologen
vallen hemdaarin bij-, is,dat elkvanonsertoe
gemotiveerd is, om ten opzichte van het zelf15

beeld er een positieve attitude op na te houden.
Goldschmidt acht dit op grond van cultuurvergelijkend onderzoek zelfs een universele motivatie
inalleculturen.
De bekende Amerikaanse psycholoog Gordon
Allport, deel uitmakend van de o.a. door Maslow
gestarte stroming van de Humanistische Psychologie, gaat zelfs zo ver, de freudiaanse afweermechanismen, zoals verdringing, projectie, etc.
te beschouwen als pogingen om een nederlaag
van het zelfbeeld te voorkomen.33 Dit is niet verwonderlijk, als men het standpunt van Murphy
onderschrijft, dat het zelfbeeld de meest centrale
waarde voor de mens vertegenwoordigt: "Fundamentally it may be the most important object
in Hie world. Whatever the self is, it becomes
a center, an anchorage point, a standard of
comparison. Inevitably it takes its place as a
supreme value."34 Het zou overigens een misverstand zijn om bij degenen, die als gevolg van hun
socialisatie een negatief zelfbeeld hebben opgebouwd het ontbreken van deze motivatie te veronderstellen. Integendeel, zij worden juist permanent erin gefrustreerd deze uiterst centrale
behoefte tebevredigen.
In aansluiting op ideeën van dezojuist genoemde Allport, komt de sociaal-psycholoog Pepitone
tot dehypothese, dat bij het jonge kind een functioneel autonome zelfbeoordelingsbehoefte ontstaat. Deze behoefte is erop gericht de sociale
omgeving selectief af te tasten op informatie, die
tot eenpositief zelfbeeld kanbijdragen.35
Isaan tegeven doorwelkefactoren eennegatief
zelfbeeld ontstaat?
Een eenduidig antwoord valt hierop nauwelijks
te geven, daar in elke sociale context andere invloeden werkzaam zijn. Zo isde geboortevolgorde
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een oorzakelijke factor, omdat aan het eerste kind
hogere eisen worden gesteld, oudere kinderen als
gedragsmodel ontbreken en de ouders geneigd
zijn om affiliatief gedrag, waarbij het kind terugvalt opdesteunvan anderen,tebelonen.86
Vangeheel andere orde isechter deinvloed van
desocialeklasse.
In hogere milieu's wordt de vader-zoon relatie
gekenmerkt door een geringere sociale distantie,
dan in lagere. Het gevolg is, dat de vader-figuur
bij de laatste groep in mindere mate als gedragsmodelkan dienen.
In algemene zin kunnen desondanks de volgendepunten wordengenoemd:
het ontbreken van gedragsmodellen, emotionele
verwaarlozing, het belonen van conformering aan
autoriteiten, het ontmoedigen van eigen initiatief,
het voorhouden van hoge prestatienormen en het
positief bekrachtigen van passief afhankelijk gedrag.
Rosenberg geeft een overzicht van een aantal
sociale contextfactoren, die de aard van het zelfbeeld beïnvloeden: sociale klasse, gebroken gezinsstructuur, geboorte-volgorde en tegenstrijdige
religieuzeoriëntatiein buurtgemeenschappen.
Rosenberg is echter voorbijgegaan aan een facet, dat aan het negatieve zelfbeeld een nog tragischer accent verleent eno.a. door Sarason wordt
benadrukt.37 Ikkan dithetbest karakteriseren met
het aflopen van een voorgecodeerd zelfdestructief
programma door op het moment, dat de persoon
in spanning verkeert, zichzelf te beschuldigen van
eigen waardeloosheid. Ik acht dit punt van zeer
groot belang, omdat het regelrecht van invloed
is op de evaluatie van de eigen mogelijkheden
omzichtegenstressteweertestellen.
Hoewel tegen het onderzoek vanRosenbergwel
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enige methodologische bezwaren zijn in te brengen, is een andere conclusie onontkoombaar, nl.
het steeds opnieuw gevonden verband tussen een
laag zelfbeeld en de aanwezigheid van psychosomatischeklachten en angst.88
Niet alleen om deze reden, maar ook omdat
angstdisposities daarnaast ook voldoende eigen
variantie vertegenwoordigen, om als een afzonderlijke voorspeller te kunnen worden beschouwd
van een ongunstig verwerkingsproces bij stress,
gaiknaderopditpuntin.
ANGSTDISPOSITIES

Vrijwel alle psychologen, afkomstig van de meest
uiteenlopende stromingen, zijn het erover eens,
dat de behoefte aan geborgenheid in de vroegste
jeugd van zeer grote betekenis is. Ontbeert het
kind een bevredigingsmogelijkheid voor deze behoefte, dan heeft dit blijvende gevolgen voor de
opgroei van het individu. Ook de ethologisch
georiënteerde studies van Harlow, Hurt e.a. hebben dit overtuigend aangetoond.39
Nu zijn er sterke aanwijzingen, dat hetgeen in
de socialisatie-literatuur met het tweerichtingsverkeer van het interactieproces wordt aangeduid,
reeds onmiddellijk na de geboorte aanvangt. De
ouder beïnvloed het kind, maar de terugkoppeling van de emotionele reacties van het kind bepaalt mede, hoe het verloop van het ouderlijke,
opvoedingsgedragzalzijn.
Blijkens recente,vooralook russische onderzoekingen, kunnen onmiddellijk na de geboorte conditioneringen van autonome reflexen tot stand komen,diemedebepalend zijnvoor dewijze waarop
hetkind opzijnverzorgers reageert.40
De effecten kunnen dramatisch zijn: angst en
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gespannenheid frustreert bij het kind de geneigdheid tot overgave aan de opvoeders. Als gevolg
van een tragisch misverstand wordt dit door de
ouders opgevat als een vorm van afwijzing, waardoor eventueel reeds aanwezige ambivalente attitudesworden versterkt.
Tegenstrijdigheden in het gedrag van de opvoeder kunnendan zichzelf versterkendenegatievevicieuzecirkelsopgangbrengen.
Dit is des te meer van belang, als men zich
realiseert, dat het kind, in de door Piaget beschreven sensori-motorische fase verkeert. Een facet van dehaptiek, dat o.a. door Révész werd benadrukt en waarschijnlijk nog te weinigwordt onderkend, speelt hierbij een belangrijke rol.41 In
dezefase iseen sterke gevoeligheid aanwezig voor
signalen, die op zeer directe wijze als bedreiging
of geborgenheid worden ervaren. Wordt de omgeving onvoldoende verkend, als gevolg van vermijdingsreacties, dan treden stoornissen op bij het
samenspel tussen tastzin en visuele waarneming.
Dit laatste kan tot blijvende cognitieve defecten
leiden, die de oriëntatie ten opzichte van de buitenwereld bemoeilijkt.
Dit alles speelt zich af op een niveau van onmiddellijke beleving: aan de mogelijkheid tot reflectie is het kind dan nog niet toe. Het is een
verwijzing naar de vertrouwenscrisis van Erikson:
de wereld is voor het kind beangstigend of veilig
en daarmee wel of niet ertoe uitnodigend om zich
aantoetevertrouwen.
Wat door Freud en Erikson werd gekenschetst als een fixatie aan het orale stadium of
aan de crisisvan het wantrouwen, kan ook vanuit
een andergezichtspuntworden bezien.42
Freud heeft de pasgeborene immers ook beschreven als "a bundle of reflexes" en hij be19

doelde ermee, dat driftmatige strevingen het gedragvolledigbeheersen.
Er moest echter een Pavlov opstaan om aan
deze bevinding ook nog een andere betekenis toe
te kennen. Het zeer jonge kind is zoals ik al aangaf, vatbaar voor het doen ontstaan van geconditioneerde reacties. Reflexen, als begeleidingsverschijnsel van situaties, die intense emoties oproepen,zijnhiervoorinhetbijzonder vatbaar.43
De algemeen aanvaardeleerpsychologische constatering, dat wat het eerst werd geleerd, het
langst beklijft en het minst gemakkelijk valt uit
te wissen, geldt in het bijzonder voor dit soort
zeer vroege op het reflex-apparaat geënte conditioneringen.44
Bij een tekort aan emotionele geborgenheid
is de kans dan ook groot, dat op basis van acute
separatie-angsten, geconditioneerde angstreacties
ontstaan, die latent in het gedragsrepertoire meespelen, doch zich verhevigd zullen manifesteren,
zodra een element van bedreiging zich voordoet.
Of inderdaad ook feitelijk angstdisposities zullen
ontstaan, is echter mede afhankelijk van genetische factoren, zoals o.a. door Ginsburg, naar
aanleiding van zeer zorgvuldig opgezette studies,
werdgerapporteerd.48
Tweevooraanstaande angst-deskundigen, Spielberger en Sarason, stellen, dat een verwachting
van het eigen falen een belangrijk facet van de
z.g. trait-anxiety - gelijk te stellen met angstdispositie- moetwordenbeschouwd.46
Men dient echter naar mijn mening niet uit
het oog te verliezen, dat in de voorgeschiedenis
een conditionering van autonome reflexen eraanis
vooraf gegaan. Is deze éénmaal tot stand gekomen, dan heeft elke volgende belastende ervaring
in tweeërlei opzicht een faalaspect: men voorziet
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van te voren, dat men zou kunnen falen en men
constateert achteraf maar al tevaak, dat dit inderdaadhetgevalisgeweest.
Terugkomend op wat ik hiervoor heb trachten
uit een te zetten lijkt de conclusie gerechtvaardigd, dat een tweetal tijdens de socialisatie verworven disposities een verstrekkende invloed hebben op dedoor Lazarus centraal gestelde cognitieveevaluatiebijdeverwerkingvanstress.
Deze conclusie hoeft geen verwondering te
wekken in het licht van de door mij geschetste
samenhangen tussen een hoog arousalniveau, het
uitblijven van habituatie, het gebrekkig aanleren
van sociale- en andere vaardigheden en de kans
ophet ontstaan vanrigidenormen.
Zoals ik reeds heb aangekondigd, zal ik thans
in hettweede gedeelte van mijn rede nader ingaan
opeentweetal toepassingsgebieden.
DamesenHeren,
Wij levenin een tijd, waarin waarschuwingen over
levensgewoonten, die tot de vanzelfsprekendheden van ons bestaan behoren, steeds vermanender
weerklinken. Wordt ons niet dagelijks voorgehouden, door uiterst respectabele autoriteiten, dat
wij door het in stand houden van schadelijke gewoonten, onze gezondheid op levensgevaarlijke
wijze indewaagschaal stellen?
Vreemd genoeg blijkt, dat het merendeel van
ons zich daarbij gedraagt overeenkomstig het
veelzeggendefranse spreekwoord:
"Il n'y a pas des héros pour un valet de chambre."
Zo vertrouwd zijn wij geraakt met de betweters,
die ons gewoontepatroon willen reguleren, dat
wij ervan afzien de vermaningen nog au sérieux
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te nemen en evenals de kamerdienaar het gezag
van de meester ernstig wagen te betwijfelen. Niet
alleen, omdat de vermanende heelmeesters zich
zo nu en dan zelf schuldig maken aan deeuvelen,
die zij als moderne ketterjagers wensen te bestrijden, maar het is ook de wetenschap zelf, die
vanhaarheldendomlijkt tezijnberoofd, omdatzij
de ene keer dit, de andere keer weer iets anders
beweert.
Het is echter de vraag, of er geen diepere
psychologische motieven zijn, om het gedragspatroon van een eenvoudige kamerdienaar over
te nemen. De sociale psychologie heeft hiervoor
het mooie woord dissonantiereductie uitgevonden; immers de gevaren zijn er werkelijk en de
wetenschap heeft niet voor niets de noodklok
geluid.
Talloze wetenschappelijke instituten, voorlichtingsdeskundigen, voedselexperts, agogen enanderen beijveren zich mensen ter wille van hun gezondheid ertoe te brengen het roken en drinken,
het consumeren van verkeerd voedsel en andere
schadelijke gewoonten te beëindigen en hen tot
eengezondereleefwijze tebewegen.
Hiermee vraag ik - alle relativering verder
terzijde schuivend- Uw aandacht vooreen uiterst
actuele aangelegenheid.
Op welke manier is het mogelijk mensen, die
er schadelijke gewoonten op na houden tot een
ander voor het eigen welzijn meer bevorderlijk
gedragspatroon tebewegen?
Het is de verdienste van de sociaal-psycholoog
Janis van de Universiteit van Yale hierover op
indringendewijzetehebben nagedacht.47
Janis werd geïntrigeerd door een merkwaardige
paradox, die hij telkenmale tegenkwam bij personen, die in zeer sterke mate aan gevaarlijke ge22

woonten waren overgeleverd. Aan de ene kant
vertoonden zij een grote interesse voor boodschappen, die de schadelijkheid van hun gewoonten benadrukten, maar anderzijds demonstreerden zij juist een extra grote weerstand tegen verandering.
Degenen, die het meest profijt zouden hebben
van het beëindigen van hun verslaving, waren
ondanks het feit, dat zij wel kennis namen van
de omstandig beschreven gevaren, het minst ertoebereidhunlevensgewoonten tewijzigen.
Naar aanleiding van deze bevindingen heeft
Janis een decisie-model ontwikkeld, dat fasegewijs aangeeft, hoe het beslissingsproces moet
verlopen, teneinde het opgeven van gevaarlijke
gewoontentedoenslagen.
In de eerstefase vanhet sequentiële model gaat
het om de vraag, of de bedreiging die van de
waarschuwing uitgaat, groot genoeg is,om als een
gevaar voor de eigen kwetsbaarheid te worden
ervaren.
Is dit inderdaad hetgeval, dan treedt de tweede
fase inwerking: het aanbevolen gedrag om deriskantegewoontetestakenwordt geëvalueerd enindien dit acceptabel wordt bevonden, voltrekt zich
in de derde fase een Selziaans aandoend probleemoplossend gedrag, waarin de persoon zich
afvraagt of het nieuwe gedrag, dat van hem geeist wordt om de schadelijke gewoonte kwijt te
raken, uit het arsenaal aan beschikbare alternatieven als het meest adequate moet worden beschouwd.
Is opnieuw het antwoord bevestigend, dan belandt de persoon in de vierde fase, die als commitment-fase kan worden gekarakteriseerd: de
persoon legt zich dan ook tegenover anderen vast
enverklaart openlijk inde toekomst zich te willen
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houden aan het nieuwe gedragspatroon. Vindt
deze openhjke belijdenis plaats, dan is de persoon
gereed om de laatste fase van het decisie-proces
in te gaan: d.w.z. de beslissing om ondanks pijnlijke ervaringen, diemet hetin toepassing brengen
van het nieuwe gedrag gepaard gaan, blijvend de
oudegewoontelostelaten.
Het zijn vooral de eerste en de vierde fase, die
van groot belang moeten worden geacht, om een
stagnatieenterugval tevoorkomen.
De persoon dient zich er eerst bewust van te
zijn, dat zijn aanvankelijk als niet gevaarlijk beschouwde gewoonte in emotionele zin als een
aantasting van zijn welzijn wordt ervaren. Zolang
de emotionele schrikreactie deze ego-referentie
ontbeert, is de bereidheid veranderingen op gang
te brengen minimaal en zal de persoon door het
actualiseren van defentiemechanismen, zoals verdringing, dissonantiereductie, zich trachten te behoeden om de informatie op zijn eigen levenslot
tebetrekken.
Het ervaren van positieve stress is derhalve een
voorwaardeomtotgedragsverandering tekomen.
In de vierde fase blijkt het uiterst belangrijk te
zijn, dat de persoon zijn beslissing om het aangeboden gedragsalternatief in toepassing te brengen, aan anderen mede deelt. Doordat hij betekenisvolle anderen er deelgenoot vanmaakt,loopt
hij vooruit op de mogelijkheid van sociale afwijzing; hetgeen een ernstige aanslag van de eigen
zelfwaardering zoubetekenen, indien hij zou falen
deeenmaal ingeslagenwegtevervolgen.
Het is in dit kader van belang erop te wijzen,
dat ook volgens de theorie van Janis, - de in de
waarschuwing vervatte aanslag op deeigenkwetsbaarheid, - een middenniveau van arousal moet
opleveren, om in voldoende mate onthutsend te
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werken en toch niet een machteloze onrust op te
roepen.
Is de spanning te hoog, dan voorvoelt de persoon de bedreiging van een acute paniek en om te
voorkomen hieraan te worden onderworpen zal
menzichopnieuw afschermen.
Wanneer ik de hiervoor door mij behandelde
persoonlijkheidskenmerken in verband breng met
het model van Janis,dan kan in tweeërlei opzicht
blijken, dat het zelfbeeld en dispositionele angst
van invloed zijn op de strategie, die voor het
bereiken van optimale veranderingen noodzakelijk is. Hoe hoger de dispositionele angst is, en
eventueel een daarmee gepaard gaand laag zelfbeeld, des te eerder is, qua emotionele schokwerking het optimum bereikt. Of anders gezegd,
bij het uitzenden van boodschappen, die erop
gericht zijn de persoon te waarschuwen voor de
gevaarlijkheid van de eigen leefwijze, zal men in
het verlengstuk van de hiervoor door mij ontvouwde gedachtegang, rekening moeten houden
met deze persoonlijkheidskenmerken.
Wil men met succes alternatieve gedragingen
op gang brengen, dan hangt het bereiken van een
optimale arousal af van de dosis bedreigende
informatie, die is aangepast aan de tolerantiegraad van debetrokkenen.
Het arousalniveau, dat voor het op gang brengen van veranderingen essentieel is, zal derhalve
bij de ene categorie reeds worden bereikt bij een
betrekkelijk milde waarschuwing, terwijl bij anderen veel sterkere emotionele prikkels noodzakelijk zijn.
De theorie van Janis mondt dan ook uit in een
drie-dimensionaal variantiemodel, waarbij een
reeks opklimmende geïnverteerde U-curves steeds
verschillende optimale arousalniveau's vertegen25

woordigen, diedeacceptatie van dewaarschuwing
bevorderen.
De optimale arousalniveau's worden bepaald
door de zwaarte van de van buitenaf gegeven
waarschuwing, welke dient te zijn aangepast aan
de hoogte van tijdens de socialisatie verworven
angstdisposities.
Het voorgaande brengt mij tot de constatering,
dat in de psychologie een groot aantal methoden
om gedragsveranderingen tot stand te brengen
werden ontwikkeld.
Ikdoe eenwillekeurige greep:sociaal-psychologische methoden, zoals: overredende boodschappen, inoculatietechnieken, psycho-drama, dissonantie inductie; gedragstherapeutische methoden,
zoals observationeel leren, token-economie, assertieve training, desensitisatie, bio-feedback en methodenvoorgezinsbegeleiding encounseling.
Bemoedigend is, dat de psychologie, vooral in
de laatste tien jaar ook over methoden beschikt,
om het zelfbeeld in positieve zin te veranderen en
angstdispositiesverregaand opte heffen.
Voorzover het de verandering van verslavingsgewoonten betreft, lijkt echter voor een vruchtbare toepassing van dit soort methoden, een variant op een reeds door Freud uitgesproken wijsheidvan geldingtezijn:
Zondermotivatie- geenverandering
Dat voor het op gang brengen van deze motivatie, de sociale wetenschapper er soms niet aan
kan ontkomen eerst stress- zij het positieve - op
te roepen, is een van de stressgevende facetten
van zijn professie, waarmee hij zal moeten leren
leven. Indien echter een humane medemenselijke
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begeleiding met het inschakelen van dejuiste methodieken gepaard gaat, zalhet uiteindelijke veranderingsproces toch nog een mild karakter kunnendragen.
DamesenHeren,
Tot dusver heb ik geen gewag gemaakt van concrete practijksituaties. Juist in academia, moet
menzich er echter voor hoeden, het betoog een al
tezeer academisch karakter tegeven.
Ik neem dan ook de gelegenheid te baat, Uw
aandacht te vragen voor een recente gebeurtenis,
die rechtstreeks de bemoeienissen van de Landbouwhogeschool regardeert. Ik zinspeel hier op
dewel zeer onverwachte enlangdurige ongunstige
klimatologische omstandigheden, waar de Nederlandse agrariër mee te kampen heeft gehad. Er
kanweinigtwijfel over bestaan, dat dit voor velen
eenzeerbelastende stress-ervaring isgeweest.
Men kan zich de vraag stellen, of een sociaalpsychologische begeleiding bij dit soort ecologischerampen enigsoulaaszoukunnen bieden.
Het zou hierbij moeten gaan om een begeleiding, die de weerbaarheid versterkt om de gevolgenonderogentezien.
Tendele aansluitend bij het voorgaande kan
men hiervoor belangrijke aanknopingspunten vinden bij de reeds eerder door mij genoemde psycholoogJanis.48
Janis wijst op degrotebetekenisvanwatik zou
willen samenvatten in: begeleiding door gespecificeerde anticipatie van toekomstige moeilijkheden, gepaard gaand met geruststellende informatie. Waar het om gaat, is het volgende. Indien
personen zich ervan bewust zijn, in de nabije
toekomst een zeer ernstige ingreep, een naderend
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verlies, of een plotselinge verandering in hun bestaan te moeten ondergaan, die hun existentiële
zekerheid dreigt aan te tasten, zijn drieërlei reacties mogelijk: paniekreacties, afweer en ontkenning van de gevaren, of het op realistische wijze
van te voren de belastende aspecten van de toekomstige situatie onder het oog zien en tegelijkertijd zichde"overlevingskansen" en mogelijkhedentotherstelterealiseren.
Ook bij collectieve beproevingen hangt de wijze
waarop ditsoort ontberingen wordt beleefd tevens
samen met socialevergelijkingsprocessen. In aansluiting op de reeds door mij genoemde billijkheidstheorieën (equity), betreft het o.a. de subjectieve waardering van de billijkheid van aangeboden voorzieningen, in vergelijking tot het lot
van andere groepen in de samenleving. Het zal
mede van de aard van de zojuist genoemde reactiewijzen afhangen, hoe de aangeboden voorzieningen ter leniging van de nood worden gewaardeerd.9
In feite zal een realiteitsconfrontatie, waarbij een zekere mate van spanning weliswaar zal
optreden, doch tevens geruststellende en duidelijk
gestructureerde informatie wordt aangeboden,
stressverminderend werken en tot een evenwichtiger afweging van de eigen positie in vergelijking
tot anderen,kunnenleiden.
Via de toepassing van dit soort principes is het
derhalve mogelijk een herevaluatie van de toekomstige bedreiging te bewerkstelligen, die ertoe
kan bijdragen in een critieke fase de weerbaarheidtevergroten.
Ik acht deze benadering bij wijze van preventieve stressbeheersing toepasbaar, indien onverhoopt opnieuw soortgelijke rampen zich zouden
voordoen.
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Het zou wellicht aan te bevelen zijn hiervoor
nu reeds programma's te ontwikkelen, die via
simulatietechnieken op hun adekwaatheid kunnenworden beproefd.
DamesenHeren,
In het voorgaande heb ik getracht te schetsen,
hoe socialisatie-invloeden via het micro- en mesoniveau, hun neerslag hebben op de verwerking
vanstress.
Het zal U wellicht opgevallen zijn, dat ik het
macro-niveau, de maatschappij in zijn geheel,
slechts zijdelings (heb aangeroerd. Een dergelijke
abstrahering kan men zich alleen veroorloven in
een theoretische analyse; maatschappelijke factoren bepalen immers in belangrijke mate hoe socialisatie-processen verlopen.49
Ditonderwerp- waarbij ikoverigenshet gevaar
loop mijn vakgebied te overschrijden - vergt een
afzonderlijke behandeling. (Ik verwijs hiervoor
naar een binnenkort te verschijnen publicatie van
mijn hand,insamenwerkingmetH.Jaanus).50
Dit alibi verschaft mij echter geen vrijwaring,
om ook het axiologisch moment in de sociale
psychologie, zoals Huttehet noemt, buiten dediscussietehouden.51
Het is mijn stellige overtuiging, dat men bij
stress-onderzoek stuit op ethische vragen, die niet
los staan van maatschappelijke doelstellingen.
Vanuit deze verantwoordelijkheid zal de sociaalpsycholoog echter ook weleens moeten waarschuwen voor al te overhaaste veranderingen en
het creeëren van verwachtingen, die pas op zeer
lange termijn een kans van realisatie bieden. De
paradoxale situatie kan zich immers voordoen,
dat, zoals Levi en Anderson melden, bij degenen,
die de beste voorzieningen ontvangen, de meeste
ontevredenheid wordt ervaren.52
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Beschouw ik de bijdragen, die van de psychologie mogen worden verwacht, dan zie ik als een
belangrijke taak:hetinventariseren vansociale- en
omgevingsinvloeden, diebevorderlijk zijn voor het
doen ontstaan van angsten en een negatieve zelfbeoordeling.
Dit is geen geringe opgave, maar gelukkig kan
veel worden ontleend aan reeds verrichte onderzoekingenopdemeestuiteenlopendegebieden.58
In Nederland werd belangrijk werk verricht
door o.a. de Amsterdamse groep van Barendregt
enhet Nijmeegse team van Hermans. (Zie ook de
studievanVan derWerff;Groningen).
Daarnaast acht ik het van groot belang door
middel van epidemologisch onderzoek de kwetsbaarheid van bedreigde groepen vast te stellen en
daaraan preventieve gedragsmodificatieprogramma'steverbinden.
DamesenHeren
De eerste psycholoog in Nederland, de Groningse
geleerde Heymans, achtte met benijdenswaardig
optimisme de twintigste eeuw, - de eeuw van de
psychologie.54
De woorden van Alvin Toffler, waarmee ik
mijn rede begon, hadden betrekking op de laatste
decenniavandezelfdeeeuw.
Wanneer ik hedenmiddag een bijdrage heb geleverd, omU ervan teovertuigen, dat het optimismevan Heymans, in het licht van de uitdagingen,
die onze tijd kenmerken, niet geheel ongegrond is
geweest, ben ik dankbaar gestemd voor de door
Ubetoonde aandacht.
Zeergewaardeerdetoehoorders,
Aan het einde gekomen van mijn rede betuig ik
mijn erkentelijkheid jegens de Kroon voor mijn
benoeming tothoogleraar aandezeHogeschool.
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MijneHerenledenvanhetCollegevanBestuur,
Gaarne zeg ik U dank voor het in mij gestelde
vertrouwen. U kunt ervan verzekerd zijn, dat ik
zal trachten de mij opgedragen taak naar mijn
bestevermogenstevervullen.
WaardeHofstee,
Uw voorkeur voor understatements kennende,
verzoekikUmijtoch tewillentoestaan mijn grote
bewondering uit te spreken voor de wijze, waarop - dankzij Uw visie- desociale wetenschappen
in Wageningen werden uitgebouwd. Binnen het
bredepalet van mogelijkheden, debijdrage van de
psychologie te vertegenwoordigen, ervaar ik als
eeneer.
WaardePrins,
In één van Uw oraties, hebt U met de U kenmerkende zin voor relativering, het bedrijven van
wetenschap gekarakteriseerd als het ervaren van
gevoelensvanbehaaglijke onbegrijpelijkheden.
Hoewel deze uitspraak van een erudiet man,
op zich opmerkelijk kan worden genoemd, acht
ik - voorzover het U zelf betreft - alleen het
eerstedeelvandeuitspraak juist.
Ik kan U verzekeren, dat ik het vertoeven in
Uw gezelschap, als zeer behaaglijk heb ervaren.
Voor de van U ervaren steun, zeg ik U van harte
dank.
Waarde VandenBan,
Tijdens de hartelijke verwelkoming bij ons eerste
contact, gaf U reeds uiting aan de wens tot een
regelmatige uitwisseling van inzichten te komen.
Het is ook mijn stellige overtuiging, dat onze
vakgebieden van elkaar kunnen profiteren. Voor31

lopige contacten zijn reeds gelegd en van een toekomstigesamenwerkingstelikmijveelvoor.
WaardeKooij,
Het is voor mij een bijzonder genoegen het contact met U te mogen hernieuwen. De raakvlakken
met Uw vakgebied zijn een waarborg om het
onderhouden van een regelmatig contact tot een
goede gewoonte te maken. Dat het speelse element daarbij niet geheel zal ontbreken, is één van
de plezierige bijkomstigheden, die het mij makkelijk zalmaken dewegnaar Utevinden.
WaardeVroom,
Van een samenwerking op het gebied van de
omgevingspsychologie, stel ik mij veel voor. Dat
hiertoe - mede door de inbreng van één van mijn
medewerkers - reeds een aantal aanzetten kondenworden gegeven,stemttotvoldoening.
Waarde VanLier,
De schaarse contacten, die ik met U mocht hebben, wettigen de hoop, U in de toekomst vaker te
ontmoeten.
Deze ongewisse tijden geven alle aanleiding
om over menig aspect van het wetenschapsbedrijf,
waarmee U een zo rijke ervaring hebt, van gedachtentewisselen.
DamesenHerenStudenten,
Wij kennen elkaar nog slechts kort. Ik verheug
mij erop in de toekomst steeds intensiever in de
gelegenheid te zijn, aandacht te schenken aan Uw
opleiding. Het is mij bekend, dat velen van U
voorstander zijn van een breed opgezette studie.
Ik kan U de verzekering geven, dat ik ervoor zal
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hoeden aan de opleiding een eenzijdig accent te
verlenen.
Gelukkig biedt depsychologie daartoe volop de
gelegenheid.
Ikhebgezegd.1

1 Tijdens mijn rede, was ik niet in de gelegenheid mijn
voorganger Dr. J. A. A. van Leent toe te spreken. Ik
hecht eraan langs deze weg uiting te geven aan mijn
grote waardering voor de breedheid van zijn wetenschappelijke visie. Op menig gebied werken zijn ideeën
ook bevruchtend op de vakontwikkeling binnen de
vakgroep sociale psychologie te Wageningen.
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