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Nederlandse 
Samenvatting 

Vaak is het meteen duidelijk of we iemand leuk vinden of niet. Op 
welke gronden dit soort onmiddellijke voorkeuren voor bepaalde per
sonen berusten is vaak minder duidelijk. De meeste mensen zullen 
waarschijnlijk zeggen dat met name de kwaliteiten van een persoon 
hun voorkeuren bepalen. In dit proefschrift wordt deze veronder
stelling echter betwijfeld, in het bijzonder als het gaat om een onmid
dellijke of automatische affectieve indruk van een persoon. Centraal 
staat de hypothese dat factoren die buiten de betreffende persoon 
liggen, zoals de aanwezigheid van andere mensen in de omgeving, 
van grote invloed kunnen zijn op deze affectieve indrukken. Meer 
specifiek heb ik onderzocht wanneer een persoon in de omgeving 
als vergelijkingsstandaard dient voor het vormen van een onmiddel
lijke evaluatie, en de manier waarop vergelijkingsprocessen de rich
ting van een evaluatie kunnen beïnvloeden. 

Affectieve waarde, gelijkenis en de zelf De sociale cognitie be
nadering, affectieve priming onderzoek en zelf-categorisatie theorie 
suggereren een aantal factoren die een rol zouden kunnen spelen 
bij een eerste indruk van een persoon in de context van andere per
sonen. Twee eigenschappen van personen in de omgeving van de 
targetpersoon lijken doorslaggevend te zijn, namelijk de affectieve 
waarde en de mate van gelijkenis met de targetpersoon of met de 
waarnemer zelf. De affectieve waarde van een persoon in de omge
ving kan de evaluatie van een neutrale persoon beïnvloeden door pro
cessen als vergelijking of affectieve priming. Daarnaast is de mate 
van gelijkenis van belang omdat een bepaalde mate van gelijkenis 
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een verband creëert tussen stimuli, bijvoorbeeld tussen twee perso
nen, zodat ze de waarneming van elkaar kunnen beïnvloeden. 

Een derde factor die van invloed kan zijn bij het vormen van een 
eerste indruk van een persoon is de waarnemer zelf. De waarnemer 
kan immers als persoon ook een bepaalde relatie hebben tot een tar-
getpersoon of personen in diens omgeving. Stelt u zich bijvoorbeeld 
voor dat u een nieuwe persoon ontmoet in de aanwezigheid van een 
goede vriend. Het is zeer waarschijnlijk dat de manier waarop uw 
vriend (een contextpersoon) op deze nieuwe persoon reageert, uw 
eigen reactie en eerste indruk van de persoon voor een groot deel zal 
bepalen, vooral als uw vriend reeds bekend is met deze persoon. In 
dit voorbeeld is de relatie tussen de contextpersoon (de vriend) en de 
waarnemer (uzelf) de cruciale factor die bepaalt hoe u de targetper-
soon waarneemt. Dus kan men concluderen dat de contextpersoon 
via de waarnemer zelf een invloed heeft op de evaluatie van de tar-
getpersoon. Er zijn echter ook legio voorbeelden te bedenken waarin 
de waarnemer zelf een minder grote rol speelt bij het vormen van een 
evaluatie, bijvoorbeeld wanneer er mensen in de omgeving zijn die 
als vergelijkingsstandaard kunnen dienen. 

Om de rol van de waarnemer bij het vormen van eerste indrukken 
van personen te onderzoeken heb ik in dit proefschrift een onder
scheid gemaakt tussen persoonsevaluaties waarbij de zelf betrokken 
is en persoonsevaluaties waarbij de zelf niet betrokken is. Meer speci
fiek ben ik nagegaan op welke manier zowel de mate van gelijkenis 
tussen personen als de affectieve waarde van invloed zijn op automa
tische evaluaties van personen voor situaties waarin de waarnemer 
de zelf betrekt in de evaluatie (Hoofdstuk 2) en voor situaties waarin 
de waarnemer zichzelf niet betrekt in de evaluatie (Hoofdstuk 3). 

Evaluaties waarbij de zelf is betrokken In dit proefschrift wordt 
verondersteld dat een waarnemer eerder geneigd is zichzelf te be
trekken bij het vormen van een evaluatie wanneer er niet direct infor
matie beschikbaar is om de evaluatie te bepalen. Daarnaast kan het 
activeren van een voor de waarnemer relevante intergroepscontext 
de waarschijnlijkheid dat de zelf bij de evaluatie wordt betrokken ver
groten, omdat dan de categorie waartoe de waarnemer behoort sail
lant wordt gemaakt. De waarnemer valt bij zelfbetrokkenheid als het 
ware terug op zijn intuïtieve gevoelens om zich een oordeel te vormen 
van een "neutrale" persoon en gebruikt zichzelf als informatiebron 
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(vgl. affect as information). In dit proefschrift wordt dan ook veron
dersteld dat wanneer mensen zichzelf betrekken bij het vormen van 
een evaluatie, ze ontvankelijker zijn voor de invloed van onbewust 
waargenomen affectieve informatie uit de omgeving. 

De bron van deze onbewust waargenomen affectieve informatie 
bepaalt vervolgens of de waarnemer de informatie overneemt of juist 
verwerpt. Hierbij is het van belang of de bron aan de waarnemer 
zelf is gerelateerd, bijvoorbeeld doordat de bron en de waarnemer 
tot dezelfde (geactiveerde) categorie behoren. Wanneer de affectieve 
informatie aan de zelf is gerelateerd, zal de waarnemer geneigd zijn 
deze informatie automatisch te accepteren, hetgeen leidt tot een af
fectieve reactie in dezelfde richting als de bron (assimilatie). Echter 
wanneer de affectieve informatie niet aan de zelf is gerelateerd of 
tegengesteld is aan de zelf, dan zal de waarnemer geneigd zijn de 
affectieve informatie automatisch af te wijzen of tegen te werken, het
geen een affectieve reactie in de tegengestelde richting van de bron 
oproept (contrast). Dus ervaren we over het algemeen een positief 
gevoel en beginnen te lachen wanneer onze vrienden lachen, terwijl 
we een negatief gevoel kunnen ervaren wanneer we worden gecon
fronteerd met een lachende supporter van het rivaliserende voetbal
team. 

In Hoofdstuk 2 is de bovenstaande theorie onderzocht door te kij
ken naar persoonsevaluaties in de aanwezigheid van andere perso
nen die onbewust werden aangeboden. De veronderstelling was dat 
waarnemers in dit geval op zichzelf vertrouwen als bron van infor
matie, omdat ze zich niet bewust zijn van de aanwezigheid van deze 
contextpersonen. Volgens de theorie wordt als gevolg van de be
trokkenheid van de zelf en de activatie van een intergroepscontext, 
een onbewust aangeboden persoon automatisch aan de zelf gerela
teerd qua saillante sociale identiteit. De gelijkenis tussen deze con
textpersoon en de zelf (in termen van categorie lidmaatschap) bepaalt 
vervolgens de richting van de affectieve reactie. Hierbij roept con
textuele affectieve informatie die gerelateerd is aan de zelf (bijv. een 
ingroup lid met een boze of blije gezichtsuitdrukking) een assimi-
latieve affectieve reactie op bij de waarnemer, terwijl contextuele af
fectieve informatie die in tegenstelling is met de zelf (bijv. een out-
group lid met een boze of blije gezichtsuitdrukking) eerder een con
trastieve affectieve reactie zal oproepen. 

De hypothese dat affectieve cues die automatisch worden geasso
cieerd met een bepaalde sociale categorie kunnen bepalen of mensen 
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congruente of incongruente affectieve reacties ervaren, werd getoetst 
middels twee experimenten. In tegenstelling tot de algemene bevin
ding van automatische priming effecten maar in overeenstemming 
met de hierboven geschetste verwachtingen, bleek dat waarnemers 
automatisch een incongruente of tegengestelde affectieve reactie 
(contrast) kunnen ervaren wanneer onbewuste affectieve informatie 
afkomstig is van een categorie die niet gerelateerd is aan de zelf. 
Verder wees het patroon van resultaten in beide experimenten in de 
richting van een congruente affectieve reactie (assimilatie), wanneer 
onbewuste affectieve informatie afkomstig is van een categorie die 
met de zelf wordt geassocieerd. Dit patroon was echter niet betrouw
baar. 

Deze twee experimenten tonen als één van de eerste experimen
ten automatisch contrast aan als gevolg van onbewuste affectieve 
priming. De resultaten laten zien dat de sociale categorie van de stim
ulus de affectieve reactie ten aanzien van deze onbewust waargeno
men stimulus kan bepalen. De mogelijke invloed van onbewuste, 
aan de zelf gerelateerde processen op affectieve priming is naar mijn 
weten niet eerder aangetoond. Bovendien laten de resultaten zien dat 
onbewust waargenomen affectieve cues de relatie tussen de waarne
mer en deze cues in termen van ingroup of outgroup categorieën kun
nen activeren. Dit geeft indirect bewijs voor de aanname dat (zelf-) 
categorisatie processen automatisch en onbewust kunnen verlopen. 

Evaluaties waarbij de zelf niet is betrokken Mensen in de omge
ving van een nieuwe persoon kunnen ook een directe invloed hebben 
op de evaluatie, zonder dat de waarnemer zelf een grote rol speelt. 
Bijvoorbeeld bij het geven van cijfers aan studenten, komt de evalu
atie van een nieuwe student meestal tot stand door te vergelijken met 
andere studenten op enkele attributen die aan de opdracht zijn gerela
teerd. In dit geval is het niet waarschijnlijk dat de waarnemer zichzelf 
betrekt in de evaluatie omdat de relatie tussen de contextpersonen 
(oude studenten) en de targetpersoon (de nieuwe student) centraal 
staat en er voldoende informatie aanwezig is om een evaluatie te vor
men. 

In Hoofdstuk 3 is onderzocht wanneer mensen precies geneigd 
zijn om een contextpersoon als vergelijkingsstandaard te gebruiken 
voor de evaluatie van een targetpersoon. Het lijkt niet waarschijnlijk 
dat mensen een nieuw persoon altijd met iedere andere aanwezige 
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persoon zullen vergelijken. Daarnaast is er gekeken naar de uitkomst 
van een mogelijk vergelijkingsproces: Wat bepaalt eigenlijk of er as
similatie of contrast (of geen van beiden) optreedt? Binnen de sociale 
cognitie literatuur lijkt er enige onenigheid te zijn over de uitkomst van 
vergelijkingsprocessen. Stapel en Koomen (2000, 2001) menen dat 
vergelijking over het algemeen leidt tot contrastieve evaluaties, terwijl 
Mussweiler (2001b, 2002) beweert dat de uitkomst van een vergelij
king afhankelijk is van de mate waarin mensen zich richten op ver
schillen of overeenkomsten tussen de vergelijkingsobjecten. 

In dit proefschrift staat de hypothese centraal dat de gelijkenis 
tussen personen de evaluatie van een persoon op twee, soms tegen
gestelde manieren kan beïnvloeden. Aan de ene kant kan gelijkenis 
tussen personen de waarschijnlijkheid vergroten dat deze personen 
met elkaar vergeleken worden, terwijl aan de andere kant gelijke
nis tussen personen ervoor kan zorgen dat er vooral gelet wordt op 
overeenkomsten bij een vergelijking. Deze twee functies van gelijke
nis komen tot uiting in de twee fasen van het Frame-And-Compare 
Evaluation (FACE) model voor affectieve persoonsbeoordeling dat bij 
het totstandkomen van dit proefschrift is ontwikkeld. Tijdens de frame 
fase (inkaderen) bepaalt de mate waarin stimuli op elkaar lijken (ofwel 
vergelijkbaar zijn) de waarschijnlijkheid dat deze stimuli met elkaar 
worden vergeleken. Daarnaast bepaalt de saillantie van verschillen 
of overeenkomsten in de compare fase (vergelijking) de uitkomst van 
het vergelijkingsproces (respectievelijk contrast en assimilatie). 

In vijf experimenten heb ik de twee functies van gelijkenis gema
nipuleerd om het FACE model te toetsen. Middels de eerste twee ex
perimenten heb ik onderzocht in hoeverre de mate waarin een vergelij
kingskader is geactiveerd van invloed is op de eerste indruk van een 
persoon. Deze experimenten zijn gebaseerd op de aannamen dat de 
gezichtsuitdrukking van een persoon de eerste indruk van een tweede 
persoon kan beïnvloeden en dat de aan- of afwezigheid van vergelij
kingsprocessen de richting van dit effect bepaalt. De resultaten van 
deze experimenten laten inderdaad zien dat mensen minder geneigd 
zijn om personen met elkaar te vergelijken wanneer er geen vergelij
kingskader is geactiveerd. 

In een derde experiment werd met gebruik van expliciete maten 
voor de twee kanten van gelijkenis aangetoond dat er twee com
ponenten nodig zijn om het ontstaan en de uitkomst van vergelijk
ingsprocessen te voorspellen. Vervolgens werd in Experiment 4 de 
functie en relatieve aard van de inkaderingsfase meer direct geïllus-
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treerd door het faciliterende effect van de activatie van een vergelij
kingskader op een categorisatie-taak. Experiment 5 laat zien dat 
gelijkenis tussen twee objecten twee aparte functies kan hebben in 
het vergelijkingsproces, met tegengestelde evaluatie-uitkomsten als 
gevolg. 

Het FACE model en de gepresenteerde experimenten breiden eer
der werk op het gebied van persoonsvergelijking uit omdat hiermee 
het interpretation/comparison model van Stapel en Koomen (2000) en 
het selective accessibility model van Mussweiler (2002) geïntegreerd 
kunnen worden. Deze integratie wordt mogelijk door de complexere 
en meer voorwaardelijke rol van gelijkenis dan in eerdere sociale 
beoordelingsmodellen. Bovendien kan FACE zowel assimilatie als 
contrast effecten voorspellen in (automatische) affectieve eerste in
drukken als op het gebied van sociale beoordelingen, waarbij mensen 
personen bijvoorbeeld beoordelen op persoonlijkheidskenmerken. 

Tot slot In de Algemene conclusie wordt getracht het onderzoek 
van de beide empirische hoofdstukken in één perspectief te plaat
sen. Daarbij worden een aantal vragen gesignaleerd die vervolgens 
uitgebreid worden behandeld. Als eerste wordt er ingegaan op wat 
precies bepaalt of de zelf wordt betrokken bij de evaluatie van een 
persoon. Daarna komt de rol van de targetpersoon bij zijn of haar 
evaluatie aan bod en wordt het uitblijven van overtuigende assimilatie 
effecten in het onderzoek uitgevoerd in het kader van dit proefschrift 
besproken. Vervolgens wordt er ingegaan op de rol van automati
sche tegenover meer gecontroleerde processen bij affectieve eerste 
indrukken van personen. Als laatste worden er enkele suggesties 
gedaan voor toekomstig onderzoek naar eerste indrukken en worden 
de gevolgen van het huidige onderzoek voor de sociale psychologie 
in het algemeen aangestipt. 


