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SAMENVATTING// SUMMARY IN DUTCH 

Eenn denkbeeldige lijn kan de hoofdstukken van deze dissertatie in twee delen 

scheiden,, waarbij de eerste twee hoofdstukken het eerste en de laatste twee 

hoofdstukkenn het tweede deel vormen. Deze scheidslijn zou men kunnen typeren als 

eenn shift in de unit of analysis. In de eerste twee hoofdstukken wordt de mogelijke 

toepasbaarheidd van twee volstrekt verschillende methoden geëvalueerd. Hierbij zijn 

dee respectievelijke methoden onderwerp van studie, oftewel unit of analysis, waarbij 

dee toepasbaarheid betrekking heeft op het hoofddoel van deze dissertatie: de 

ontwikkelingg van een model voor de verwerking van culturele producten. Op de 

ontwikkelingg van dit model hebben de laatste twee hoofdstukken betrekking, waarbij 

hett inhoudelijke model onderwerp van studie is, oftewel unit of analysis. Aan dit 

proefschriftt ligt de veronderstelling dat cognitieve processen een rol spelen bij de 

evaluatiee van culturele producten als meest centrale aanname ten grondslag. Om de 

ontwikkelingg van dit model mogelijk te maken, werden allereerst de volgende twee 

benaderingenn om de cognitieve verwerking van culturele producten in kaart te 

brengenn op hun mogelijke bruikbaarheid geëvalueerd: een sequentiële benadering en 

eenn vragenlijst benadering. 

Hoofdstukk 1 behelst de evaluatie van de sequentiële benadering. De door 

Dijkstraa en Taris voorgestelde methode wordt geëvalueerd op diens construct 

validiteit,, de mate waarin de methode meet wat deze pretendeert te meten. In dit 

hoofdstukk wordt aangetoond dat de methode niet leidt tot ondubbelzinnige resultaten 

enn dat deze derhalve volstrekt ongeschikt is om te worden toegepast in 

wetenschappelijkk onderzoek. 

Hett tweede hoofdstuk evalueert de mogelijkheden die een benadering met 

vragenlijstenn biedt met betrekking tot het meten van cognitieve processen. Door de 

geaccepteerdee proces theorie van intelligentie van Sternberg te evalueren, wordt een 
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beeldd gekregen van in hoeverre een vragenlijst benadering cognitieve processen kan 

blootleggen.. Aangezien steun wordt gevonden voor de theorie van Sternberg, wordt 

aannemelijkk gemaakt dat de vragenlijst benadering zinvol kan zijn in het onderzoek 

naarr cognitieve processen. 

Inn de laatste twee hoofdstukken van de dissertatie wordt de laatste methode 

dann ook ingezet voor het uiteindelijke doel, de ontwikkeling en toetsing van een 

modell  voor de cognitieve verwerking van culturele producten, ook wel aangeduid als 

re-creatievee cognitieve verwerking. 

Hoofdstukk 3 behelst de pilot versie van het model dat de cognitieve processen 

diee ten grondslag zouden liggen aan het beoordelen van kunstwerken (literatuur, 

toneel,, architectuur) beschrijft. In deze eerste versie wordt verondersteld dat de 

processenn verantwoordelijk voor re-creatieve cognitie, codering, vergelijking, 

modificatiemodificatie en prestatie, geactiveerd worden in drie bewustzijnsdomeinen van de 

kunstwaarnemerr (lezer, kijker, luisteraar), te weten: het rationele, affectieve en 

imaginaireimaginaire domein. Aan de hand van twee studies zijn enkele aan het model 

ontleendee hypothesen empirisch getoetst met behulp van esthetische oordelen over 

literairee boeken. In de eerste studie werd een enigszins aangepast model gesteund 

doorr de resultaten. Correlaties met cognitieve tests en persoonlijkheidsgegevens 

gevenn aanwijzingen voor convergente en discriminante validiteit van de gemeten 

cognitievee processen. In de tweede studie werd steun gevonden voor de hypothese 

datt de mate van activiteit van de vier cognitieve processen in de drie 

bewustzijnsdomeinenn tijdens het lezen, positief samenhangt met de waardering van 

dee literaire tekst. 

Dee resultaten van deze pilot gaven aanleiding om het model te verbeteren 

doorr de niet in het model passende schaal codering te vervangen door een anticipatie 

schaal.. Dit model wordt onderzocht in het laatste hoofdstuk. De onder hoofdstuk 3 

beschrevenn studies werden herhaald. Ook de anticipatie schaal bleek hierbij binnen 

hett model te passen. Vervolgens werd een vragenlijst voor de cognitieve verwerking 

vann speelfilms afgeleid van het model voor de re-creatieve verwerking van culturele 

producten.. Door de beschreven studies nogmaals te repliceren met de filmvragenlijst, 

werdd additionele steun voor de aanpak in zijn geheel verkregen, alsmede een 

indicatiee voor de externe validiteit. Tenslotte werd de filmvragenlijst nog ingezet in 

eenn experiment waarbij een tweetal films werden vertoond, een film die laag 
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gewaardeerdd werd en een film die hoog gewaardeerd werd door het internationale 

filmpubliek.filmpubliek. Er werd onderzocht in hoeverre de waardering die men voor een film 

heeftt kan worden voorspeld door de afzonderlijke processen en domeinen. In dit 

experimentt bleek de modificatie schaal de waardering die men voor een film heeft 

niett te kunnen voorspellen, dit in tegenstelling tot alle overige schalen die als 

predictorr kunnen functioneren van de esthetische waardering voor een cultureel 

product.. Deze bevindingen geven meer inzicht in de processen die ten grondslag 

kunnenn liggen aan de evaluatie van culturele producten. In de toekomst zouden 

cognitievee profielen voor kunstwerken kunnen uitwijzen op welke processen een 

kunstt product precies aangrijpt om de precieze werking van zo'n product bloot te 

leggen.. Wellicht zouden kunstenaars deze kennis kunnen benutten om effectiever te 

werkenn en kunstproducten te realiseren die hoger gewaardeerd worden. Voor wie 

dezee gedachte vooralsnog onwaarschijnlijke toekomstmuziek is, kan het simulatie 

onderzoekk naar creativiteit wellicht een en ander verduidelijken. Verdienstelijke 

simulatieprogramma'ss voor wetenschappelijke ontdekkingen en jazz muziek behoren 

reedss tot de realiteit. Aangezien de kwaliteit van een cultureel product welhaast moet 

wordenn gedefinieerd in de mate van waardering ervoor, kan kennis over de relatie 

tussenn re-creatieve verwerking van en waardering voor culturele producten, een 

bijdragee leveren aan de verdere ontwikkeling en verbetering van deze 

simulatieprogramma's. . 
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