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Samenvatting 

Summary in Dutch 

 
Mensen hebben attitudes over objecten (auto’s, tulpen), personen of groepen 

(Jan-Peter Balkenende, veganisten), instituten (de Universiteit van Amsterdam, 

de katholieke kerk) en over ideeën (het homo-huwelijk, rekeningrijden). 

Attitudes vormen een leidraad voor ons gedrag. Zo zal een positieve evaluatie 

van patat en hamburgers waarschijnlijk resulteren in een frequent bezoek aan 

fast-food restaurants. Naast het feit dat attitudes richting geven aan ons gedrag, 

is een belangrijk kenmerk van attitudes hun stabiliteit of veranderbaarheid. 

Sommigen dragen we een leven lang met ons mee, terwijl andere attitudes veel 

sneller veranderen. Vooral de stabiliteit van attitudes is een interessant en 

opvallend gegeven binnen een maatschappij waarin we overspoeld worden met 

informatie die onze attitudes op de proef stelt en ons uitdaagt onze attitudes te 

herzien. De meeste van die informatie is (gelukkig) niet succesvol, anders 

zouden we elke week drie nieuwe auto’s kopen en om de week op vakantie 

moeten. Dit proefschrift richt zich op de stabiliteit van attitudes en de wijze 

waarop mensen deze stabiliteit realiseren.  

In hoofdstuk 1 wordt de theoretische context geschetst die ten 

grondslag ligt aan dit proefschrift. In de eerste plaats wordt de stabiliteit van 

een attitude gerelateerd aan de specifieke psychologische functie die zij voor 

een individu vervult. Niet alle attitudes zijn namelijk stabiel en resistent tegen 

verandering, dit geldt met name voor attitudes die een directe uiting zijn van 

onze identiteit, de zogenaamde waarde-expressieve of waarde-relevante 

attitude. Deze attitudes reflecteren wie wij zijn en voor welke waarden wij 
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staan. Voorbeelden van zulke attitudes zijn attitudes ten aanzien van het homo-

huwelijk, de doodstraf en orgaan-donatie.  

Uit eerder onderzoek is gebleken dat mensen er alles aan doen om 

hun waarde-expressieve attitudes te handhaven en verdedigen. Het lijkt 

aannemelijk dat deze defensiviteit gerelateerd is aan de directe link die – zo 

heeft onderzoek laten zien – bestaat tussen de attitude en het zelf-concept. Dus: 

kom je aan mijn waarde-expressieve attitude, dan kom je aan mij. De vraag die 

in dit proefschrift centraal staat, is welke strategieën mensen hanteren om hun 

waarde-expressieve attitudes te handhaven. Hierin wordt onderscheid gemaakt 

tussen mensen met een hogere en lagere zelfwaardering. 

Zelfwaardering kan gedefinieerd worden als een globale evaluatie van 

het zelf en talloze onderzoeken hebben inmiddels aangetoond dat 

zelfwaardering een belangrijke voorspeller is van de wijze waarop men 

reageert op bedreigingen van het zelf. In het algemeen kan gesteld worden dat 

mensen met een hoge zelfwaardering erop uit zijn om hun zelfwaardering 

verder te verhogen. Hierdoor zullen zij uitdagingen aangrijpen die hun de kans 

bieden succes te behalen. Mensen met een lage zelfwaardering zijn vooral 

gericht op het voorkomen van verdere daling van hun zelfwaardering. Omdat zij 

tevens het vertrouwen missen in hun capaciteit om uitdagingen tot een 

succesvol einde te brengen, gaan zij uitdagingen liever uit de weg. Ik verwacht 

dat deze twee foci ook terug te vinden zijn in de wijze waarop mensen met een 

hoge en lage zelfwaardering hun waarde-relevante attitudes beschermen en 

omgaan met counter-attitudinale informatie. De volgende drie hoofdstukken 

belichten dit idee vanuit verschillende invalshoeken. 

In hoofdstuk 2 worden twee manieren van attitude-bescherming 

geïntroduceerd die grofweg corresponderen met de hierboven geïntroduceerde 

foci, te weten een actief-defensieve en een passief-defensieve stijl. Verwacht 

wordt dat mensen met een hoge zelfwaardering een actief-defensieve stijl 

hanteren die probleemgericht is, namelijk op het weerleggen van de 

aangeboden informatie. Ten tweede wordt verwacht dat mensen met een 

lage(re) zelfwaardering een passief-defensieve stijl hanteren die vooral gericht 

is op het vermijden van informatie die tegen de eigen attitude ingaat. Verder 
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wordt verwacht dat deze verdedigingsmechanismen met name in werking 

zullen treden wanneer de attitude hoog waarde-relevant is. Ik heb onderzocht 

hoe zelfwaardering (en verdedigingsstijl) gerelateerd is aan het geheugen dat 

mensen hebben voor counter- en pro-attitudinale informatie. 

Een belangrijke hypothese binnen onderzoek naar geheugen voor 

attitude-gerelateerde informatie, de congenialiteitshypothese, stelt dat mensen 

een beter geheugen hebben voor informatie die de eigen attitude ondersteunt. 

Dit impliceert een passief-defensieve verwerkingsstijl omdat hierbij counter-

attitudinale informatie wordt vermeden (minder aandacht krijgt) en dus 

minder goed zal worden onthouden. Echter, onderzoek geïnspireerd door deze 

hypothese liet gemengde resultaten zien. Dit zou het gevolg kunnen zijn van de 

verschillende verwerkingsstijlen die mensen met een hoge en lage 

zelfwaardering hanteren. Verwacht werd dat mensen met een lage 

zelfwaardering het congenialiteits-effect zouden laten zien (i.e. een beter 

geheugen voor pro-attitudinale informatie), terwijl mensen met een hoge 

zelfwaardering een beter geheugen voor counter-attitudinale informatie 

zouden laten zien als gevolg van hun actief-defensieve verwerkingsstijl. De 

resultaten van de drie studies laten zien dat proefpersonen met een hoge 

zelfwaardering inderdaad een beter geheugen hebben voor counter-attitudinale 

informatie terwijl proefpersonen met een lage zelfwaardering juist pro-

attitudinale informatie beter onthouden. Overeenkomstig de verwachting 

wordt dit patroon alleen gevonden wanneer de attitude hoog waarde-relevant 

is. Tevens laten de resultaten van Studie 2.3 zien dat deze vertekeningen in het 

geheugen het resultaat zijn van processen die plaatsvinden tijdens het 

encoderen van de attitude-gerelateerde informatie en niet tijdens het ophalen 

van de informatie uit het geheugen. 

Aangenomen wordt dat deze verschillen in het geheugen van 

personen met een hoge en lage zelfwaardering het resultaat zijn van twee 

verschillende stijlen van informatie-verwerking, te weten een actief-defensieve 

en een passief-defensieve stijl. Het doel van het onderzoek dat gepresenteerd 

wordt in hoofdstuk 3 was om een specifieker beeld te krijgen van deze twee 

verwerkingsstijlen, met name de passief-defensieve verwerkingsstijl. 
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De passief-defensieve verwerkingsstijl is gericht op de vermijding van 

informatie die tegen de eigen attitude indruist. Een potentiële manier om dit te 

bewerkstelligen is door afleiding te zoeken of door in de context aanwezige 

afleiding aan te grijpen. De resultaten van Studie 3.1 lieten zien dat 

proefpersonen met een lage zelfwaardering meer geneigd waren het lezen van 

een artikel dat informatie bevat die tegen de eigen attitude inging, uit te stellen 

dan proefpersonen met een hoge zelfwaardering wanneer de attitude hoog 

waarde-relevant was. Studie 3.2 toonde aan dat proefpersonen met een lage 

zelfwaardering ook beter presteerden op een afleidende taak dan 

proefpersonen met een hoge zelfwaardering wanneer zij dachten dat zij meteen 

na deze taak een artikel zouden lezen dat informatie bevatte die in strijd was 

met de eigen attitude. Dit effect werd alleen gevonden wanneer de attitude 

idiosyncratisch als hoog waarde-relevant werd beoordeeld. De verslechterde 

prestatie van proefpersonen met een hoge zelfwaardering kan gezien worden 

als indicatie dat zij zich mentaal al richten op de verwachte counter-attitudinale 

informatie, bijvoorbeeld door tegen-argumenten te genereren. 

De resultaten van Studie 3.3 lieten zien dat proefpersonen met een 

lage zelfwaardering een beter geheugen hadden voor afleidende informatie die 

gelijktijdig met counter-attitudinale informatie was aangeboden dan 

proefpersonen met een hoge zelfwaardering. Dit geheugen is een reflectie van 

de hoeveelheid aandacht die ze eerder aan de afleidende nieuwsberichten 

hebben geschonken. Ook dit effect werd alleen gevonden wanneer de attitude 

als hoog waarde-relevant werd beoordeeld. 

De resultaten van de drie studies in hoofdstuk 3 geven een sterk 

bewijs voor het idee dat afleiding onderdeel is van het gedragsrepertoire van 

mensen met een lage zelfwaardering in het omgaan met informatie die een 

gekoesterde attitude bedreigt. Mensen met een hogere zelfwaardering lijken 

deze bedreigende informatie juist niet uit de weg te gaan. Dit past binnen een 

actief-defensieve verwerkingsstijl die gericht is op het “bevechten” van 

informatie die tegengesteld is aan de eigen attitude.  

Verondersteld wordt dat beide strategieën tot doel hebben de attitude 

te handhaven. De vraag rijst welke van deze twee strategieën het meest effectief 
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is in het handhaven van de attitude. Het onderzoek dat in hoofdstuk 4 

gepresenteerd wordt, laat zien dat de attitudes van proefpersonen met een hoge 

zelfwaardering minder veranderen na confrontatie met counter-attitudinale 

informatie dan de attitudes van proefpersonen met een lage zelfwaardering. Dit 

doet vermoeden dat de actief-defensieve verwerkingsstijl die bestaat uit de 

refutatie van counter-attitudinale informatie, succesvoller is dan de passief-

defensieve verwerking. Een kanttekening hierbij is dat wanneer proefpersonen 

met een hoge zelfwaardering ten tijde van de verwerking van counter-

attitudinale informatie nog een andere taak moesten doen die de capaciteit tot 

refutatie beperkte, hun attitudes juist meer veranderden. Voor proefpersonen 

met een lage zelfwaardering gold dat hun attitudes minder veranderden 

wanneer zij een tweede taak deden. Dit komt waarschijnlijk omdat de tweede 

taak hen hielp om hun aandacht af te leiden van de counter-attitudinale 

informatie. 

In hoofdstuk 5 worden de belangrijkste bevindingen van dit 

proefschrift samengevat en worden de implicaties van deze bevindingen 

benoemd alsook mogelijke wegen voor vervolgonderzoek. De bevindingen van 

dit proefschrift wijzen uit dat personen met een hoge en lage zelfwaardering 

verschillende strategieën hanteren om gekoesterde attitudes te handhaven en 

dat dit consequenties heeft voor het geheugen voor attitude-gerelateerde 

informatie en de resistentie van de attitude. Tevens is een duidelijker beeld 

ontstaan van de passief-defensieve strategie door aan te tonen dat het gebruik 

van afleiding onderdeel is van deze strategie.  




