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I. INLEIDING.

De vooruitgang en specialisering hinnen de sociale wetenschappen heeft ertoe geleid dat vanuit deze denkwerelden steeds meer oijdragen
worden geleverd aan het sturen van sociale processen. Theorieen gericht
op beheersing van de werkelijkheid oevatten steeds min of meer impliciete
mensmodellen waarin manipuleeroare variaoelen ingeoouwd zijn. Deze zijn
primair bepaald door politiek sociale constraints, die de sociale
strukturen leveren.
Ret steeds gericht zijn op de toekomst van de mens brengt hem
er echter oak toe te "spelen" met deze constraints, door deze niet als
starre voorwaarden in modellen Ln te bouwen, om op deze manierbijdragen
te leveren aan verandering van strukturen.
De verandering van de politiek sociale werkelijkheid deed de
rechtswetenschappen in hun evolutie van de laatste 200 jaar gebruik maken
van mens-modellen, waarin de mens veranderde van een "zondige vrijwillige
overtreder van Godswetten", via "de onvrijwillige psychische gestoorde"
naar de "mens die voor zichzelf en voor zijn omgeving een probleem is";
een wezen dat wetten verandert door er tegen te rebelleren, als deze niet
meer bij hem passen.
Zag de oude sociologie de mens als een "konformist terwille
van algemeen welzijn", waarvoor geldt dat afwijkend gedrag beheerst behoort te worden; de moderne benadering ziet gewenste sociale verandering
op basis van "rationele probleemoplossing" en "koordinatie van het gedrag
van probleemoplossers". De mens is geen passieve konformist

meer,~

levend

in bureaukratische strukturen, maar een kreatieve strategische "konformist", die streeft naar verandering van niet adekwate strukturen.
Zo evolueerde de psychologische kijk op de mens, van de
"uitwisselbare" met relatief konstante trekken, (selektiebenadering) naar
de dynamische visie, die gelooft in verandering van de kapaciteiten van
de mens. Satisfaktie is niet meer voldoende; de mens zoekt gezondheid
en geluk (welzijn).
De snelle verstedelijking en industrialisering, vooral sinds
de tweede wereldoorlog, heeft verandering sterker dan ooit tot levensnoodzaak gemaakt.
Willen de gedragswetenschappen bijdragen leveren aan het beheersen van sociale processen, dan zal men noodzakelijk uit moeten gaan
van een dynamische kijk op de mens.
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De opzet van

d~t

rapport

is·~

het presenteren van een dog-

matisch.e yisie op de lllens; lllaar een hijdrage te leyeren op hads van de
huidige stand van de wetenschap aan een

~ens~odel

dat zicht geeft op de

gezondheidsprolliematiek en het uevenw-icntigU funktioneren van 1l1.ensen
in sociale processen.
Na deze inleiding zal in het volgende hoofdstuk aandaeht worden
besteed aan de evo.ltitieinhetdenken over de mens binnen de psyehologie
en soeiale psyehologie in de laatste twintig jaar.
Daarna komt de systeembenadering als warme procesbenadering
naar voren. Op basis van deze aanpak wordt in het laatste hoofdstuk
ingegaan op de gezondheidsproblematiek.
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II. RECENTE ONTWIKKELING IN 11ENSMODELLEN: VAN STIWKTUREN NAAR. WARliE
PROCESSEN.

De oudste inzichten binnen de psycho1ogie en socia1e psycho10gie, in het functio l1 erenvan de mens ziju"" ~e ~~a.s~if.iceren onder de
I1trekken"eti"typetioetiadering" of onder de psYchoanalythche"lfstate""aanpak. Van meer recente datum zijn dedikwijls aanvu1lende studies
vanuit de leerpsychologie; de inforrnatietheorie (informationprocessingpsychology) en de systeemtheorie.
De relatief statische, deskriptieve benadering van de eerste
twee " tradities" vond een aanvulling in noties over motivatie en
"control".
In dit hoofdstuk wordt beknopt ingegaan op deze vijf tradities
(met aIle nadelen aan een beknopte behandeling verbonden) en wordt
telkens gepoogd de voor en nadelen van de benaderingen weer te geven.
Ook wordt gezocht naar motieven om het nut van de systeembenadering aan
te tonen.
Evenals in de andere wetenschappen is ook de psychologie uitgegaan van de studie van zich herhalende gedragspatronen. Men probeerde
gedrag te voorspellen op basis van empirisch gekonstateerdestrukturen
in gedrag.Reeds vroeg gaf men echter ook al beschrijvingen van processen.
Aan een analyse hiervan kwam men voorlopig nog niet toe.
In de eerste

paragra~en

zal aandacht besteed worden aan de

zogenaamde " trekken en typenbenadering" en aan de psychoanalytische "state"
aanpak, waarbij de komplementaire motivatie en controltheorieen ook even
aan de orde zullen komen. Dit onder het hoofd "stationnaire struktuurbenaderingen". Daarna zullen de ';'leerpsychologische" en de "informationprocessing benadering als homeostatische procesbenaderingen aan de orde
komen; terwijl tot slot de szsteembenadering behandeld gaat worden.
11-1. Stationnaire struktuurbenaderingen.

In tegenstelling tot de struktuurbenadering die op basis van
de frekwentie van het voorkomen van patroonmatig (zich herhalend) gedrag
toekomstig gedrag probeert te voorspellen, wil de procesbenadering inzicht
krijgen in het gebeuren op basis van een volgtijdige analyse hiervan.
De procesbenadering is uit de structuurbenadering voortgekomen omdat
"interfererende" gebeurtenissen het voorkomen van patronen die voldoende
generaliseerbaar zijn zeldzaam maken.
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Klass.ifikatie (in heg:r;ip&strukturen plaataen) is steeds
problematisch, hier oak weer Qll)dat verschillende th.eoretici th.eo:deen
antwikkelden die deels in de ene, en deels in de andere kategorie passen (G.Allport, R.Eysinck 0.a.1.
Na een Behandeling van de "trekken en typenoenadering" en de
Hpsychoanalytische Benadering" zal nog even ingegaan worden op ''motivatie en beheersingstheorieen" (II-I-3}.
I1-J-1. De trekken en typenbenadering.

Bij de studie van menselijk gedrag zal de onderzoeker noodzakelijk "attributen" toekennen aan zijn studieobjekt. Dit gebeurt op basis
van min of meer expliciet-geformuleerde op ervaring gebaseerde of aangeleerde inzichten. De onderzoeker fundeert zich enerzijds op uitspraken,
gebaren en fysiologische feiten, en anderzijds op sociale theorieen en
op via introspektie verkregen inzicht in menselijk gedrag.
Een "trek" is een attribuut toegekend door de psycholoog aan
een individu; een type is een verzameling van attrihuten, die dikwijls
samen voorkomen en op basis waarvan men een individu kan klassificeren.
Strukturen op basis van trekken en typen zijn in een hierarchisch schema weer te geven. Dit gebeurde in abstracte vorm door de leerpsycholoos H.Eysink (1947).

a

b'

/L. "

bUt

ci/!~~·tl\ /1"

d'/~~\

/1"/[\

-------~.

type niveau

------~»~

trekken niveau

----__~~ gewoonte niveau
_______,~ specifiek gedrag

Vindt bepaald specifiek gedrag bij een bepaald individu meerdere keren plaats dan spreekt men van een gewoonte (habit). Blijkt deze
gewoonte generaliseerbaar te zijn over aIle situaties waarin het individu
gedrag vertoont dan spreekt men van een trek. Manifesteren zich trekken
samen die typisch nogal bij mensen samen voorkomen dan spreekt men van
een type.
Als methoden van onderzoek wordt in deze traditie vooral gebruik gemaakt van schalen, terwijl door middel van faktor analyse gezocht wordt naar Itclusters", die moeten helpen bij de verklaring van
samenhangend veroaal gedrag.
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Ret zoeken naar
men gedrag kan

per~oQnlijkhe~dskenroerken

voor~pellen,

onathankelijk

op basis waarvan

van~e ~~~u~tie .~aarill

het

individu verkeert kan men karakteriseren als.Paycn.ologiScu-detE!r,nirtiSme.
(M.Goldfried and R.Kent 19.72; W.Hisen.el 1.9.6.8, 19711. Alleen :met betrekking tot intellektuele en

kogniti~e

variaoelen wordtin empiriseh

onderzoek steun gevonden voor de traitoenadering. Dit geldt ook voor
zelfbeschrijvingen met behulp van trekkendimensies (W.Misehel 1968,
S.Budner 1962, J.Vannoy 1965 e.a.).
Verdere kritiek op de stationnaire struktuurbenadering in zijn
algemeenheid zal onder de volgende paragraaf behandeld worden, die zieh
zal bezighouden met de psyehoanalytische benadering.
11-1-2. De psychoana1ytisehe benadering.
De traditionele psyehoanalytisehe benadering vindt dat tijdens
de kinderjaren de basispersoonlijkheidskern gevormd wordt die in essentie
niet verandert. Deze "underlying personality" b1ijft min of meer konstant
onafhankelijk van de situatie. Ze

doorloopt via een konstant proees

bepaa1de strukturen,de zogenaamde stadia (states).
Onderzoek toont aan dat mensen hun eigen en andermans gedrag
interpreteren als konsistent. Mensen en dus ook onderzoekers hebben bepaa1de soeia1e theorieen. Fysieke konstantheden in bewegingen en voorkomen
van het individu, rege1matigheden in zijn omgeving, de dubbelzinnige en
vage betekenis van begrippen die in soeia1e proeessen gebruikt worden,
de tendentie om inkonsequenties in funktioneren "glad te strijken", en
het feit dat begrippen ondanks tegenstrijdige informaties niet zo gemakke1ijk veranderen zijn mechanismen die het begrippen (attributen") toekennen
aan individuen zeer problema tisch maken.
Toeh kan de wetenschap aIleen maar funktioneren via het toekennen van attributen. Hoe kan men nu bovenvermelde tegenstrevende proeessen overwinnen? De 1eerpsyeho1ogen denken dit te bereiken door middel
van kritisch "exakt " experimenteel onderzoek; de systeem- en informatietheoretici door middel van een nieuw soort logica bij de konstruktie van
hun modellen. (methodo1ogie voor theorievorming).
Voar we hier op ingaan behandelen we even de komp1ementaire
deskriptieve benadering van de motivatie- en beheersingstheorieen.
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II~-1-3.

l10tivatie en heh.eers.ing.
Zonder diep in konkreto hier op in te gaan is het van helang

te wijzen op theorieenkomple:xen met een hOllleostatisch dikwiJls deskriptief karakter, die zochten naar dynamisering van de inzichten in de
werking van de mens. Eij motivatie wardt gedachtaan bepaalde kracht
die het individu leidt en aktiveert. Aan die kracht wordt meestal bepaalde
richting en intensitei t toegekend (vb. motivatietheorie van V. Vroom;
dictaat 0 Y

11.

Wordt bij motivatie duidelijk gelet op effektiviteit van doeleinden nastrevende processen in het individu,bij beheersing denkt men
aan reguleringen gericht op bepaalde wijzen van funktioneren in bepaalde
"beperkende" situatie. Ook hier gelden homeostatische inzichten o.a. weer
te geven onder de begrippen verdringing en sublimatie. Terwijl in het
eerste geval de verboden impulsen worden verdrongen naar het onbewuste,
is in het tweede begrip sprake van eenonschadelijk maken door een "omvormen" •
Een voorbeeld van een aanpak die beheersing probeert te meten
~s

de "Block personality test of control" (R.Lazarus 1963). Deze schaal

~s

helemaal in te passen in de trekken en typenbenadering, doch is ook

illustratief voor het feit dat de mate van rigiditeit van funktioneren
van een individu een interessante variabele is, die logisch heeft geleid
naar de procesbenadering.
We zullen hier zeer beknopt ingaan op drie bekende schalen,
die alle drie bepaalde vormen van risiditeit willen meten. Dit zijn
achtereenvolgens de F-schaal, de D-schaal en de Machschaal.
Met een tussenpause van telkens tien jaar verschenen de baanbrekende studies over het kognitieffunktioneren van de mens van:
J.Adorno et al: the authoritarian personality 1950
M.Rokeach: the open and closed mind 1960
en R.Christie and F.Geis: Studies in machiavellianism 1970.
Wilde de eerste studie een specifiek inzicht hebben in fascisme en fascistoide vormen van funktioneren; de tweede koncentreerde
zich op onverdraagzaamheid en daaraan ten grondslag liggend dogmatisme.
In de derde studie is de fle:xibilitei t in manipu 1eren van de sociale omgeving door het individu aan deorde.
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De

F-schaal:~psychpanalyti~che

theorieen leverden het materiaa1voor inzicht

!Ide sterke neiging tot wrede overheersing van de zW'akke gekombineerd
aan "onderdanigheid aan de sterke", dat mee de basis ging yomen voor
de schaal. Men stelde dat "diepe persoonlijkheidstrekken" sterk mee
bepalend waren voor politiek sociale overtuigingen.
In dit geval dacht men hierbij aan:
antisemitisme in het bijzonder, en ethno-centrisme (hoge waardering
voor eigen natie, lage waardering voor negers en minderheidgroepenJ in
het algemeen. Ret "eigen" sociale systeem ervaart men als terecht dominant, gekombineerd aan een moraliserende houding ten aanzien van andere
sociale systemen.
De psychoanalyse leverde persoonlijkheidsvariabelen, zoals bijv.:
- onderwerping aan autoriteit gekoppeld aan projektie (omdat men autoriteit niet durft aan te vallen); bijgelovigheid, pseudomannelijkheid,
destruktivisme, cynisme, represse enz.
De D-schaal: bij deze schaal werden ideologische politiek sociaal relevante
uitspraken vermeden. Verdraagzaamheid werd omschreven als: de mate waarin
anderen worden geaccepteerd, ongeacht of ze het eens of oneens met de
betrokkene zijn". De zogenaamde "gesloten geest" wordt gekenmerkt door
een in hoge mate verwerpen van tegengestelde opvattingen; een relatief
lage graad van onderlinge verbondenheid van de verschillende begrippensystemen en een belangrijk grotere kennis van zaken die positief gewaardeerd worden, in tegenstelling tot negatief gewaardeerde. Naarmate men
een meer "closed mind" heeft hangt de kennis meer af van irrelevante
behoeften en extreme autoriteit.
De Mach-schaal: hierbij wordt zich ten doel gesteld het meten van de
mate

van flexibiliteit (komplementair aan rigiditeit) waarmee het

individu anderen manipuleert. Machiavelli gaf in zijn werk "De Vorst"

(1532) adviezen op basis van zijn diplomatieke ervaring, hoe men anderen
kan manipuleren. Zowel de hoge F als de hoge Mach scoorders zijn het
meestal eens met de uitspraak "de meeste mensen deugen voor geen cent".
Terwijl echter de eersten hieraan morele konsekwenties verbindeli, stellen
de laatsten zich op opportunistisch standpunt. Onderzoek toonde aan
dat veel kontakt met medemensen leidt tot hoge scores op de Mach-schaal.
Zo neemt de score toe van chirurgen, via interne geneeskundigen naar
psychiaters (W.Meuwese 19721.

~.
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11-2. Homeostatische proceahenaderingen.
Hoewe1 deze procesana1yses :i.n de strikte un atwijken van
de konceptie van een hameostaat als een systeem dat zijn toestand
handhaaft, geldt weI dat het systeem een eenzijdige re1atie heeft met
zijn omgeving. Sociaa1 en emotioneel gedrag vormen eenrestkategorie.
Handhaving van interaktiekansen va1t dan ook buiten het perspektief.
We besloten om twee "richtingen" hier onder te brengen:
de 1eerpsycho1ogische traditie, en de
- psychologie van de informatieverwerking.
11-2-1. De leerpsycho1ogische traditie.
We zullen hier weer enkele inzichten weergeven over de aanpak
van deze traditie over het denken met betrekking tot de mens. Onder
111-2 za1 iets konkreter op de bijdragen aan het systeemmodel ingegaan
worden. (zie ook: G.Mil1er, E.Galanter and K.Pribram 1960). In extremo
zijn behavioristen reduktionisten; (C.Hempe1 1966) psychologische verschijnselen zijn uiteindelijk biologisch of

isch-chemisch van aard.

Hoewel psychologische termen ogenschijn1ijk verwijzen naar geestelijke
toestanden en naar processen in de "psyche", dienen ze in feite als
middel om te spreken over min of meer insewikke1de-aspekten van gedras:
Met name over neisingen of

dispositie~om

zich in bepaalde situatie op

karakteristieke wijze te gedrasen. Zegt men van iemand dat hij intelligent
is, dan is hij geneigd om zich op bepaalde karakteristieke wijze te
gedragen. Namelijk op manieren die wij onder die omstandigheden intelligent
noemen.
De klemtoon wordt ge1egd op wat het individu doet in verschillende situaties; dit wordt bepaa1d door zijn "aangeleerd vermogen"
(ability; acquired skill) en de momentane omgevinssprocessen (J.Wal1ace
1966).
Leidde aanvankelijk konfrontatie tussen de 1eerpsychologie
en de tradtione1e typen en de psychoana1ytische benadering tot fe11e
botsingen (W.Mischel 1968, M.Go1dfried and R.Kent 1972, G.Allport 1966);
over het algemeen kan men spreken van een wederzijds bevruchtingsproces.
Speciaal de social

learninstheorie~van

A.Bandura and R.Walters (1963} en

J.Rotter (1972) 1everden be1angrijke hijdragen aan het inzicht in het
funktioneren van de mens.
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Terwij 1 de

S~R

theoretic), "gewoonten" bij indivi,duen signale-

ren om in specifieke situaties zich op llepaalde ll)ani.er te gedragen (prikkelcondities

~

gewoontegedragl leggen cognitie:ve th.eoretici de klemtoon

op het leren van kognitieve strukturen. Dit zijn begripsstrukturen die
het individu in staat stellen Itverstandig" te handelen. (M.Manis 197] lOp de filosofische bezwaren tegen het reduktionisme.wordt
hier niet ingegaan (zie

c.

Hempel 1966). Overtuigend werd door de leer-

psychologen aangetoond dat de experimentele methode een vruchtbare benadering van de studie van de mens inhield. Niet aIleen de verfrissende
bijdragen aan de verschillende probleemgebieden (speciaal persoonlijkheidspsychologie en psychoanalyse tonen dit aan; vooral ook de pogingen van
verschillende andere wetenschappen om gebruik te maken van de leerpsychologische inzichten. Voor cybernetische aanzetten voor interpretatie van
gedrag zie de studie van G. Miller, E. Galanter en K. Pribram (1960);
binnen de sociologie dreigt zelfs een "Behavioral Sociology" te ontstaan
(zie o.a. K. Opp: Verhaltenstheoretische Soziologie 1972 en R. Akers 1967).
Terwij I bepaalde theoretici zelfs zover gaan de "redding"van
de gedragswetenschappen te verwachten van bepaalde empirische tradities.
(leerpsychologie; roltheorie (D. Pugh 1966, H. Simon 1964 e.a.) en sociale beinvloeding (J. Tedeschi 1972) ), gokken anderen op integratie van
huidige inzichten op basis van bepaald "soort logika". Minder expli ciet
komt de informatietheorie naar voren in de psychologie der informatieverwerking, terwijl een stuk meer expliciet de systeemtheorie gebruikt
wordt in de systeembenadering (G. Allport 1960).
Na een beknopte karakterisering van de "informatioprocessing
psychology" zal in de laatste paragraaf gezocht worden naar een motivering van het nut van de systeemtheorie als integratiekader (zie ook:
W. Ashby 1961, F. Emery 1969, O. Young 1964, A. de Leeuw 1973, A. Hanken

1973, L.U. de Sitter 1972).
II-2-2

De"informationprocessing psychology".
Recente ontwikkelingen op het gebied van computors, electro-

nische "dataprocessing systems tl en in de automatisering hebben samen met
het kader van de wiskundige informatietheorie een stoot gegeven aan de
studie van de mens als

inf6rmatieverwerkendsysteem~

Begrippen als content, redundancy, reliability, availability,
feed-back, noise en filter zijn steeds Eeer toegepast in ergonomie
(A. Sanders 1967 en N. HeiEstra and V. Ellingstad 1972) en organisatie-
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theorie

(;11. Alrutis.

-19.67:L~

~

Ook in de lI).eer

~as.iatReoretis.ch

georienteerde

tradities. van It. S:imon and A. Newell J9..6q, van J. Miller J9.11, J9.72 en
van H.

~chroder

and P. Suedfeld J S.71 •

In het Doek van Ii. Schroder and P. Suedfeld: "Personality
theory and informationprocessing H wordt in een inleidend hoofdstuk een
overzicht gegeven van de pluriformiteit van benaderingen. Er wordt op gewezen dat inderdaad de informatietheorie een nuttige bijdrage levert aan de integratie van inzichten op het gebied van
probleemoplossing, denken, waarnemen, begripsvorming, enz. Tegelijkertijd komt echter het zwakke punt naar voren bij deze procesbenadering,
namelijk: dat de informationprocessing aanpak een koude benadering is
gebleven: "the theorists tend to ignore the emotions - and logically
so, since the preferred model is the unemotional computer".
Wordt door N. Heimstra en V. Ellingstad en door Miller de systeemtheorie expliciet gebruikt voor descriptie en aan elkaar koppelen van
theorieen van een echte integratie en analyse is hier geen sprake. De benadering van speciaal J. Hunt in bovenvermeld werk van H. Schroder and
P. Suedfeld blijkt dichter bij een systeemanalyse te liggen. In zijn
hoofdstuk "Intrinsic motivation" beperkt hij zich tot motivatie inherent
aan de interaktie tussen informatie gericht op in werking stellen, stimuleren en sturen van gedrag. Hij verklaart "emotional arousal tl of basis
van "incongruity in information processing".
Dit begrip (G. Miller et al. 1960) verwijst naar de diskrepantie tussen "heersende omgevingskondities" en bepaalde "standard" (norm)
binnen het systeem. In het vlak van de "informational interaktion" onderscheidt J. Hunt verschillende soorteu normen, waarbij hij "standard" definieert als het gewogen

logaritmisch gemiddelde van bijvoorbeeld de in-

tensiteiten van de inputs, die ervaren welden. De motiverende "incongruity"
definieert hij als het verschil tussen een meting van de huidige input en
deze standaard maat (J. Hunt 1971).
Een niet gebruik maken van het konfliktbegrip zoals dit zich evolueerd heeft op basis van

Il

soc ial exchange en machtstheorieen ontwikkeld

in sociale situaties" (vgl. de studies van R. Carson .1969, P. Secord and
C. Backman 1965, M. Rokeach .1968, D. Berlijne J960, J. Sieben and

J. Lanzetta .1964, W. Nord J969).maakt een doorbraak naar een analvtisch
inzicht in emotionele processen onmo~elijk. Inzichten in deze,traditi~
ontwikkeld ziin dan ook aHeen relevant voor relatief statische situaties
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(ergonomie: man-machinesysten;J.en).
In de volgende paragraat za.1 het sys,teen;J.tneoretisch perspektief
aan de orde komen.
11-3

De systeemoenaderingen.
Kwam de psychologie van de informatieverwerking a1 tot een ze-

ker

in~icht

in emotioneel gedrag oij zogenaamde stress studies die gebruik

maakten van begrippen als "over lt- en "underload" (M. Driver and J.
Streufert 1969 en J. Miller 1960 en 1971) en bij de verklaring van intrinsieke motivatie op basis van "interaktie tussen informatie", aan een
scherpere analyse werd niet toegekomen omdat de relatie met de omgeving
aIleen gelegd werd via een "eenzijdig" proces van informatie-absorptie.
De systeemtheorie legt de klemtoon op de dynamische wisselwerking
tussen systeem en omgeving.
In de stressliteratuur tekent zich zeer recent het inzicht af
dat theoretische modellen relevant voor verklaring van gedrag van individuen in dynamische konfliktueuze omgevingen allen neerkomen op zogenaamde problemsolving modellen (Streven naar leerpsychologie als reddend
integratiekader?; S. Levine ane N. Scotch 1970). Inderdaad blijken cognitieve variabelen in dynamische situaties eenzeer centrale rol te spelen (R. Lazarus 1966). Uit de stress studies blijktechter ook dat het
individu dan zowel met zijn "externe" omgeving als met zijn "interne
processen" bezig is. Psychoanalytische studies van menselijk gedrag in
problematische situaties wijzen ook op reduktie van het problematisch
karakter door zelfbedrog (A. Freud: Verdedigingsmechanismen).
Beter dan problemsolving lijkt ons de karakteriserin& "interferentiereduktie" (zie verder III-3).
Blijkbaar is hier duidelijk aan de orde behalve de effektiviteit van bepaald gedrag met betrekking tot bepaalde externe omgeving
de efficiency van het gebruik van ter beschikking "staande" interne operaties en het korte respektievelijk lange termijn effekt op deze operaties. De beperkte kapaciteit van het individu dwingt het efficient gebruik te maken van zijnmiddelen (D. Mechanic J970).
Ook de moderne psychologische studies van het " a ttentieverschijnsel ll gaan ver de verklaringskracht van de traditionele "informationprocessing psychologylt te boven (zie hiervoor o.a. III-2-J}.
Integratie van deze moderne inzichten vraagt om een systematische benadering t waarbij relaties worden gelegd tussen komplexiteit en
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mate van beheersbaarheid van omgeyingsprocesaen en het funktiQneren van
het individu als systeem. Ret zal blijken dat s.ubsysteen:wormingsproces'"
sen binnen individu een centrale rol gaanspelen.
Het thema voor een

systeem~theoretischmensmodel,

waarvoor een

aanzet nu aan de orde zal komen is het gedrag van de mens in sociale processen.
In het navolgende hoofdstuk wordt na een behandeling van de
centrale begrippen overgegaan tot een op basis van de empirie weergegeven
inzicht in de zogenaarode centrale processen van·het individu. Tot slot
wordt een analyse gegeven van de interferentie en interferentiereduktie
die hieraan ten basis liggen.
In het laatste hoofdstuk wordt ingegaan op de problematiek van
de gezondheid.
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III. SYSTEEMAANPA.K.. ALS WARMK PROCESB.ENADERING.

Reha1ve de in de volgende paragraa£ aan de orde komende belangrijke begrippen, zullen in de daarna volgende paragrafen nog enl<.ele
begrippen ontwikkeld worden. We beperken one hier tot een herhaling van
enkele voor het begrijpen van het verdere verhaal onmisbare begrippen.
III-I. Belangrijkste begrippen.

Ook hier wordt uitgegaan van normen- als kriteria op basis

waar~

van relaties tussen eIe::lenten worden gekozen. Manifesteren zich bij de
keuze twee aan elkaar tegenstrijdige normen dan spreekt men van interferentie. Omdat normen bepalend zijn voor de systeemvorming, ontstaan dan
in zotn proces twee subsystemen, die met elkaar interfereren.
Gedrag van een systeem, waarbij bepaaide input omgezet wordt in
de output noemt men weI een transformatie.
Deze is steeds het gevoig van een of meer aan elkaar gerelateerde konkrete processen (zgn. operaties) naarmate men meer keuzemogelijkheid heeft met betrekking tot dergelijke operaties is het gemak waarmee
men interferentie kan reduceren groter.
Een systeem is meer rigide naarmate het aantal funktioneel
ekwivalente operaties afneemt. (L.U.de Sitter 1972).
1II-2. Centrale processen.

Men kan op basis van de systeemtheorie

en van bestaande psy-

chologische en sociaaipsychologische empirische inzichten een typologie
ontwerpen van zogenaamde centrale processen die zich bij het verwerken van
prikkel vanuit de omgeving voordoen. Zo kan men een onderscheid maken
tussen:
- registratieprocessen. Hierbij worden prikkels vanuit de omgeving op een of andere wijze "opgeslagen" (storage) in het systeem. Na
een transformatieproces ontstaan zogenaamde syrnbolen. Dit zijn " tekens"
(zich weI voor te steIIen als normen en modellen van de omgeving) die
verwijzen, of weI een relatie hebben met objekten in de omgeving. Objekten worden waargenomen, attributen door de sociale omgeving hieraan toe
te kennen worden geleerd. (onthouden respectieveIijk vergetenl.
- afwijkingsbepalingsprocessen. Wil het systeem tot een
gedragsbepaling komen met betrekking tot objekten of systemen in zijn omgeving (eventueel met be trekking tot zichzelfl dan is het nodig dat af-
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wijkingen tussen waaJ;'genQmen s.timuli (inputsl en 3eregistreerde symbolen
bepaald wOJ;'den. Deze a.t:wijkingsbepaling op basis. van mode 11 en van de
omgeving en normen van het systeem vormen de basis vaor de derde klasse
van processen:
- de keuzevan operaties entransformaties. Door het kiezen
en

vertone~

van oepaalde operaties en transformaties prooeert het sys-

steem zijn interaktiekansen met oetrekking tot de omgeving te handhaven
of te vergroten.
Voorlopig worden deze centrale processen in het navolgende schema
even weergegeven. Onder IV-3 zal een exakter en komplexer schema volgen.
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In bovenstaand schema zijn de bovenvermelde processen, die
slechts gehrekkig van elkaar

te.schei~en

zijn,

ondergebrac~t.

Centraal

staat de "hlackhax lt :·1ilodei.~enLnormen •..D.ei.Ilh.()ll~ ervan b $lecnts neperkt weer te geven als eenstationnaite

strukttiur~~en

kan beter spreken

van een geneel van registratieprocessen. Men moet .nier nietalleen.
denken aan registratie van begrippen
en oegripssystemen. We gebruiken
...... .
.-

liever het b:-edere begrip Itsymoool". Afhankelijk van de interaktiekansen met de omgeving en het effekt van feitelijke interakties met,
respectievelijk inputs uit de omgeving op het individu wordt bepaald
wat meedoet in en zich weet te handhaven in de registratieprocessen.
(onthouden).
Basis voor de verklaring van de registratieprocessen en voor
de keuze van de operaties vormt de afwijkingsbepaling. De afwijking van
op basis van de huidige registratieprocessen gewenste en door de omgeving
nu of in de toe1<:omst te verwachten gevraagde operaties en transformaties
LS

bepalend voor de verloop vanregistratieprocessen en de keuze van

operaties en transformaties met betrekking tot de omgeving.
Met betrekking tot het schema va1t verder no& op te merke.n dat:
- het individu steeds interakteert met meer dan een syssteem
uit zijn omgeving. Een relatie aangaan met systeem I betekent steeds een
sociaal proces binnen een bepaalde omgeving (systeem 2 etc.) (F.A1port
1962, K.Weick 1969). Ret zal blijken dat dit fundamenteel uitgaan van de
triade als basis voor een sociaal proces zeer van belang is voor de ontwikkeling van een systeemmode1 waarin het interferentie begrip een
centrale plaats inneemt.
- het nodig is om terwille van de verklaring van denk- en probleemoplossingsgedrag een onderscheid te maken tussen routine en nonroutineoperaties. Roewel hier sprake is van een kontinuum geIdt voor de routineoperatie ideaaltypisch dat keuze pIaats vindt op basis van een stationnaire
struktuur binnen de registratie. De ervaring "leert" het individu dat
het beschikking heeft over "geschikte normen". Vindt het geen "geschikte
normen" dan zal het deze via associatie van bestaande en door middel van
zoekprocessen in de omgeving gaan vormen. Dit denk- en probleemoplossingsproces vindt deels in de black box bewust gedrag plaats.
Door het aanbrengen in dit voorlopige schema van de modellen
en normen box en van de triade is de basis gelegd voor deemotioneIe
processen, die in tegenstelling tot deaanpakvan de information-processing
psychologie dit systeem model tot eertwarm model van de mens moeten maken.
(J.Runt 1971).
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Voorlopig wijst de aanduiding "centraliteit van de afwijking"
op de "weers lag van de afwijking op de modellen en normen hox". Naarmate het systeem n.l. een grotere betrokkenheid toont met betrekking
tot bepaalde input spreekt men van "een sterkere graad van emotionaliteit".
Interfcrerendeinputs (eventueel input/kamponentenl leiden tot een vergroting van de interferentiereducerende aktiviteit in het systeem en
zodoende tot een sterkere graad van emotionaliteit.
Men spreekt weI in zo'n geval van een toename van stress.
Dit kan gepaard gaan met gevoelensvan dreiging en angst. Toename van
stress kan door het individu echter ook als plezierig ervaren worden (behoefte aan sensatie, stimulerende uitdaging tot kreatief gedrag enz.).
In de navolgende meer specifieke behandeling van de centrale
processen zal in eerste instantie uitgegaan worden van empirisch materiaal. Eerst onder IV-3 za1 expliciet ingegaan worden op interferentieprocessen. De inzichten op basis van de primair uit de experimentele
psychologie en sociale psychologie stammende theorieen maken een andere aanpak orunogelijk.

Gedrag van individuen in sociale situaties en in dynamische

omgevingen zijn nog weinig exact bestudeerd. Toch zal blijken dat de
huidige gebrekkige inzichten goed in te passen zijn en een goedebasis
vormen voor het systeemmodel. Een zich fokussen op het interferentiebegrip wordt eerst echt noodzakelijk bij de analyse van dynamische
en/of sodale situaties (processen).
111-2-1. Registratie en afwijkingsbepaling.

We hebben gezien dat ook de "informationprocessing-psychologies" aan registratieprocessen een centrale rol toekennen. In onze
kritiek kwam naar voren dat zij te deskriptief dikwijls op basis van een
formeel (overbodig) gebruik van systeemtermen te werk gingen; en dat hun
inzichten aIleen relevant zijn met betrekking tot relatief weinig dynamische niet soeiale situaties (v.b.: man-maehine systemen).
Recente studies van psychologen en sociaalpsych01ogen in
"attentie verschijnselen" (voor recente overziehten zie: N.Moray 1969,
D.Norman 1969, D.Mostofsky 1970, A. Me.Ghie 1969, J.Gyr 1966-1970 en
J.Gyr 1972) geven een inzleht in waarnemingsprocessen in dynamisehe
omgevingen. We verme1den hier beknopt snige informatie;
Waarnemen is een aktief proces. Ret individu is geen "fotografische plaat lt , die '·passief" de omgeving registreert. Waarnemen betekent
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steeds een op hasis van min of meer centrale normen selektief aandacht
hebben voor bepaalde ohjekten en -attributen van de omgeving. Psychologen geb.ruiken zeUs een apart begrip om h~tv~l:~cll.qnsel van "selektieve aandacht ll aan te duiden: het begrip "attention". Niet alleen
kiest h,et individu zijn omgeving; het 1:lepaalt ook aktief 1nee hoe en
wat het waarneemt.
Prikkels die het organisme opvangt, of deze nu van elektromagnetische aard (bijzienl, van mechanische (bij horen en voelenl,
van warmte (bij voelen van warmte of koudel of van chemische aard
zijn (bij proeven en ruikenl worden opgevangen via neurofysiologische
processen in zogenaamde sensoren of receptoren. Rier vinden afwijkingsbepalingen primair op basis van "routine"normen (stationnaire normstrukturen) plaats. Basis hiervan zijn metingen van intensiteit, kontrast, herhaling, beweging enz.
De opkomst van de informatietheorie gaf een grote stoot aan
een nieuwe reeks van experimenten (Ret behaviorisme had tussen 1920
en 1950 de studie en ontwikkeling van centrale modellen verdacht gemaakt.
In zijn meest extreme vorm wilde het n.l. aIleen studie op basis van
direct meetbare stimuli en gedragingen van individuen. Interpretaties
van de omgeving waren taboe).
Een pionier was D.Broadbent met zijn werk:
Perception and communication 1958. Voor hem was de bepaling van het
waargenomene (registratie van het symbool) nog een randproces: Ret
zenuwensysteem werkt tot op zekere hoogte a1s een enkel kommunicatiekanaal met een beperkte kapaciteit. AIleen deze laatste is er bepalend voor
of men "overschake1t" op andere kanalen.
Was attentie hier gebaseerd op de fysieke kenmerken van de
zenuwen, latere experimenten moesten psychologische begrippen invoeren
om te kunnen komen tot een dieper inzicht in waarnemingsprocessen.
Afhankelijk van de experimentele situatie bleek dat bij de
poging om hn het attentieverschijnsel inzicht te krijgen het nodig was
inzichten in registratie (bijv. geheugenprocessen) en in keuze mogelijkheden voor wat betreft operaties en transformaties te gebruiken. In dynamische en sociale situaties vonden belangrijke afwijkingsbepa1ingen en
se1ekties van relevante objekten en attributen uit de omgeving meer bewust
plaats. De grens tussen attentie en keuze vanoperaties en transformaties
bleek hier niet meer te trekken.Attentie wasvaneenpassief neurofysio16&isch (S ....R benadering, extreeem behaviorisme) een'aktief centrale
processen binnen het systeem omvattend proces &eworden.
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We zullen
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Schema 2.
Bepaalde symbolen (J.Deutsch en D.Deutsch spreken van "representations"; J.Morton duidt deze met het begrip "logogens" aan) "opgeslagen" in de storage worden "geaktiveerd" door normen komend uit een afwijkingsbepaling op basis van neurofysiologische "rand"normen en uit
meer centrale psychologische normen. Die logogens, die gekozen worden
op basis van beide normenkomplexen bepalen de verdere attentieprocessen.
De door ons van aanhalingstekens voorziene begrippen "opgeslagen" en "geaktiveerd" zijn nodig omdat de "storage", "de verwachtingen" en de "taal ll hier behandeld worden als relatief statische aangeleerde gegevenheden, die gekozen worden, respektievelijk kiezen. Attentie is een proces dat de Itstorage" aktiveert en verandert. Over de veranderingsprocessen zelf wardt in dit model niets vermeld.
Ret zijn leerpsychologen geweest die gestreefd hebben naar
een dieper inzicht in deze processen.
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We geven hier een beknopt inzicht in hun denken, waarbij we
ons goed moeten realiaeren dat dit noodzakelijk b,ijzonder vereenvoudigend gebeurt. Aanbevolen wordt een goede inleiding teraa:dplegen
(bijv. W..Angermeier 1972, R.Bergius1971, J • Annett

1969~

R.Borger al\d

A. Seaborne 1970.. Meer diepgaand: W•.Hill 196A., E.lfilgard and G.Bower
1966 en A.Bandura and R.Walters 19631.
We zullen ons hier beperken tot devorrilingvan. begrippen en regels,
en tot bet leren hiervan. Veor het begrijpen van het vormen en leren
van begrippen en regels gaan we uit van een schema van A.Gagne (1965).
S

R verbindingen

1

motorische/verbale koppelingen

1

diskrimiuatie/generalisatie

1

begrippen

1
1

eenvoudige

regel~

komplexe rege1s
Om begripsvorming te verklaren gebruikt de leerpsycholoog res-

pektievelijk de volgende begrippen:
stimulus - en response
versterking - en uitdoving
generalisatie - en diskriminatie
In een experimentele situatie is eenstimulus een prikkel toegediend aan net individu ( of net

proefdie~l,

terwij1 de respons de aktie

is die de experimentator waarneemt. Blijkt bepaalde prikkel (S-stimulus)
regelmatig een bepaalde aktie (R-responsel tot gevolg te hebben dan spreekt
men van een

S~

verbinding. Ret proces dat de frekwentie van zo'n S-R
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verbinding

vergroot,~eet

versterking; treedt er een afnameop dan

spreekt men van uitdoving. Yersterking treedt op wanneer een omgeving belonend reageert op bepaa1de

S~

ver;binding .Frekwentie 'en re1atief nut

yoor het individu bepalen de mate van yersterking.
Ontdekt een kind a1 spe1end (yia trial and error; via nabootsing van een ander kind of een vo1wassene; of via aktieve beinv10eding
vanuit zijn omgevingl dat het een appel kan opeten, ermeekan ro11en
of ermee kan gooien, dan krijgt dit voorwerp een bepaalde belonende
waarde voar het kind. Warat het kind be100nd voor het uitspreken van
het begrip appe1 te1kens wanneer een vo1wassene ernaar wijst dan
treedt versterking op, wanneer het kind een aanta1 ma1en het begrip
"appe1 1t uitspreekt.
Zoln praces kan men in symbo1en weergeven:
Heeft het individu een bepaa1de S-R- verbinding ge1eerd:

S ----+ R

1eert het daarna:

S

~R

(waarbij SI het uitspreken van een begrip kan zijn)
dan kan ontstaan:
Een se1ektief toepassen van versterking en/of uitdoving kan
ertoe leiden dat men vaor objekten van een bepaa1de kategorie eenzelfde
response gaat vertonen: Bijv. een zelfde waard gebruiken (---. begrip).
Dit gebeurt op basis van een 1eggen van re1aties

(overeenkomst~

generalisatie; verschi1 ___ diskriminatie).
Zo doet de omgeving "afwijkingsbepalingspracessen" ontstaan
in het individu.
Lijken stimuli op e1kaar dan is er een gratere kans op eenze1fde respons. Bij duide1ijke verschi11en in be10ning kan diskriminatie
ontstaan. De respons gaat dan duidelijk verschi11en.
In het schema van A.Gagne (1965) spreekt men bij koppelen van
begrippen aan e1kaar van het ontstaan van regels. We komen hier 1n het
veld dat de psycholoog met denken en problemsolving aanduidt.
begrippen

1

eenvoudige regels

1

(re1aties tussen begrippen)

komp1exe'rege1s
(-7kombinatie van regels......,.nielwe regels)
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Denk en prohleeIIJ.op1Qasingsprocesaen zullen

n:.>g nader

hehande1d worden onder ukeuze van ()p~ra~ie~E!.n .. ~):'all~oJ:'lIJatteall.
Bij hun studie van h.etmense1ijk

geReu~7n~

)?:roberen de gedrags ....

wetenschappen te komen tot een dieperinzicht in leer en retentieprocessen (J.Adams 1967, D.Norman 1969 en LHunter 1968, R.Shiffrin and
R.Atkinson 1969 c.a.l.
Al aan het eind van de vorige eeuw maakten psychologen vorderingen met de studie van verge ten en

onth6uden~(Ebbinghaus

18851. De theorie

van Ebbinghaus, de zgn. Interferentietheorie heeft zich wat de kern ervan
betreft nog weten te handhaven. Ze beweert namelijk dat vergetenhet
resultaat is van konkurrentie van nieuwe en vroeger geleerde zaken. Het
blijkt echter dat de mate van emotionele betrokkenheid ook een faktor is
die medebepalend is voor het al of niet onthouden van zaken. We zu1len
hier later onder het begrip "centraliteit van normen" (III-3) nog op
terugkomen.
Naast de interferentiehypothese 1eeft ook nog steeds de al
oude "sporenhypothese". Deze beweert dat ge1eerde dingen bepaalde sporen
(traces) in de hersenen nalaten, die als ze niet gebruikt worden,vanzelf
verdwijnen. Modernere versies van deze hypothese spreken van "sporensystemen", waarvan de toegang geblokkeerd kan worden. Interessant is op te
mer ken dat de verwantschap tussen deze formulering en de notie dat
"vroegere of latere ervaringen de herinnering van bepaalde zaken storen zeer
groot is" (de interferentietheorie).
Studies van vergeetprocessen hebben steeds plaats moe ten vinden
Vl.a "zich herinneren" van geleerde zaken. Nu is de zgn. "recall" een
apart proces waarvan nag steeds weinig bekend is (J.Adams 1967).
Het blijkt dat zogenaamde "eidetische verbeelding" van een ervaren werkelijkheid, ofwel het populaire fotografische geheugen weinig is
bestudeerd. Niet aIleen wordt het zeldzaam gesignaleerd; het is ook
meestal van korte duur. Meer voor de hand 1iggend (voor de systeemtheoreticus) is de verklaring van herinnering door te wijzen op een "strategisch in bepaa1de socia1e situatie herkonstrueren en presenteren van
bepaalde ervaren situatie".(J.Adams 1967, M.Neisse!: 1967).
We hebben in bovenverme1de beschouwingen beschreven hoe men
zich de registratieprocessen in de psychologie voorste1t (zeer vereenvoudigd). Ret is goed zich te realiseren dat:
- de experimente1e methode de psycho1oog dwingt om zich bezig
te houden met het ontstaans- en verwerkingsproces van be-
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grippen. Wij merkten reedsop dat ons, hegrip' symbool veel
hreder is dan het begriphegrip. Bij Ret Iaatste beperkt
men zich tot verhaal overdraaghare tekens, terwij1 yoor ons
tekens interaktioneel tot stand gekomennormen (of modellenl

in.

zijn, of weI kriteria opBas~13: WC1B.rv~"

net systeem keuzen

tot stand komen.He.t in een sitliatie' toekennenvan een begrip
aan eeli ooj ektbetekent

0lZBasi~vaIi

eeIi eventuelekoppeling

valiaanwezige normelivormenofkiezenvanverBale uitingen
diewijspreken noernen.(M.Neisser I967}.
normen

J

keuze operaties/transformatie
o.a. verba1e begripsvorming
(vindt strategisch plaats op
basis van omgevingsprocessen).
- Psycho1ogen gebruiken ook we1 het begrip geheugen. Waarbij
schematisch dit a1s een subsysteem voorgesteld wordt: Dit
1aatste Iijkt ons prob1ematisch. Ben voorbeeld van zoln
recent geheugenmodel is de theorie van R.Shiffrin and
R.Atkinson uit 1969. We zuIIen deze ter iI1ustratie hier
beknopt weergeven.
response
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Zij maken op basis
van een al oudeX'e traditie onderscheid
....
.

,

"

tussen een kort termijn geheuaen en een

langterm~jn&eheuaen.

Zowel de sensoren als de short term en long term store woX'den gestuurd
door controlprocesses. Deze verzamelbox omdat o.a. processen gericht op:
..,. analyse van stimuli
""" aktiveren van "rehearsal" (door middel van herhalen
proberen verse informatie in de STS te onthoudenl
-

reg~leren

flow van

STS~LTS

- leveren van beslissingskriteria
- in werking zetten van "responsegenerators ll enz.
Hoewe~

attitude metingen gericht op studie van de organisatie

van "beliefsystems" (zie o.a. de behandelde F-schaal en D-schaal)
inzicht geven in relaties die mensen leggen in bepaalde interviewsituaties tussen begrippen en begrippensystemen (basis "recallprocessen")
is het de vraag of men kan spreken van een aanwezig zijn van een geheugen
als subsysteem.
III-2-2. Keuze van operaties en transformaties.
Na een behandeling op basis van de traditionele experimentele
psychologie en sodale psychologie van de reaistratie en afwiJkingsbepaling, gaan we nu weer op een zelfde wijze in op de keuze van operaties
en transformaties. Leverde ons de studie van het attentieverschijnsel
en van de leer en retentieprocessen theoretisch materiaal voor ons systeemmodel, bij het nu te behandelen thema wenden we ons tot inzichten met
betrekking tot denken en probleemoplossen naast sociaalpsychologische inzichten met betrekking tot macht en sociaal exchange.
We zagen reeds hoe het schema van Gagne ons vanzelf in denken probleemoplosprocessen bracht. Nieuwe stimuli (er wordt een grote
afwijking gekonstateerd!) vragen om het aan elkaar koppelen van bearipeen.
(associatie~generalisatie

en diskriminatie in leerpsychologische

termen).
Vaagheid (onzekerheid ----+ interferentiel van doeleinden en subdoeleinden die bepaalde processen te overwinnen hebben leiden tot min of
meer bewust zich herinneren vanregels (normsystemenL (M.Manis 1971).
A.Gagne geeft het proces als voIgt schematisch weer: (19661
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zich herinneren van subrege1s

t

zoeken en ki.ezen

~

kamoinatie van subrege1s

~

voor1opige rege1

~

verifikatie

~

op1ossingsrege1
Psycho1ogen nemen aan dat het associeren van begrippen aan
elkaar stap voor stap, doch ook sprongsgewijs kan p1aatsvinden. In het
eerste geval spreekt men van een analytisch proces. Dit voIgt strikt
de deductieve en induktieve methode. De voor psychologen niet zo te
verklaren "intuitievemethode", hangt vo1gens hen samen met "een
impliciet waarnemen van het he1e probleem" (P.Wason and P.Johnson
Laird 1970).
Nog weinig verk1aarde denkprocessen b1ijken voor te komen
~n

fantasieen en dromen.
Voor wij overgaan tot de presentatie van het komp1exe

schema van het systeemmodel, met de hierin zeer centraa1 weergegeven
lIinterferentie en interferentie-reduktieprocessen", behandelen we nog
even een eenvoudige k1assifikatie van keuzemoge1ijkheden van opera ties
en transformaties.
Men kan een onderscheid maken tussen
- inaktiviteit
- social exchange
- koalitievorming
- aangaan van een andere relatie.
Bij inaktiviteit, wordt het intern funktioneren niet manifest
gemaakt - men"toont lt

ze1fbeheersing.

Onder social exchange,kan men een kontimuum vormen met als
uitersten "extreem ondergaan gewe1dl! en

lI

extreem uitgeoefend gewe1d".

Bij geweld denken we aan het bij een aantal machtstheorieen (M.Weber,
R.Dahl 1957, Harsanyi 1962, P.Bachrach and N.Baratz 1963, K.Ho1m 1967 e.a.)

- 26 -

naar voren geschoven inzicht dat helangentegenstellingen in relaties
leiden tot vormen van uitbuiting, waarhij de objel<.ten elkaar (dikwijls
beurtelingsJ dwingen uepaald gedrag te vertonen IItegen hun zin (belang)
inll.

Bijkoalitievorming denken we aan het opbouwen daneen "social
exchange

tt

relatie samen met een ander en een derde (vo: het individu

gaat met systeem 2 een koalitie aan om systeem] iets af te dwingenl.
Wil het individu om welke reden dan ook eens iets anders dan een
exchange relatie met systeem l, dangaatheter eenaanmet systeem2.
Systeem 1 kan dan als omgeving gaan fungeren.
We zullen in de volgende paragraaf ingaan op interferentiereduktie door rigide ~flexibele subsysteemvorming.
Basis voor deze beschouwing vormt de studie van psychologen
over de flexibiliteit van het kognitief funktioneren (zie o.a.F- en
D-schaal).
Werd oorspronkelijk "rigiditeit gezien als een "trait"; de
laatste jaren ontstaat het inzicht dat de mate van rigiditeit sterk
situationeel bepaald is (W.Scott 1966). AIleen in psychopathologische
situaties kan men nog weI spreken van een rigide kognitief funktioneren.
Het blijkt dat de rigiditeit toeneemt naarmate inputs sterker
storend gaan werken. (M.Roheach 1960, 1970 e.a.). Het systeem beperkt
dan het aantal regulerende normen en operaties en probeert de huidige
manier van funktioneren zoveel moselijk te handhaven. Wat dit systeemtheoretisch betekent zal in de volgende paragraaf uitgewerkt gaan worden.
111-3. Interferentie en interferentiereduktie.

Onder IV-I werden de centrale begrippen die in het kollege
"sociale

processen~j

gebruikt worden nog eens beknopt herhaald. Zo werd

een definitie gegeven van de begrippen

~,en

de hierop gebaseerd

begrippen: systeem, omgevins en interferentie. Ook werd aandacht besteed
aan begrippen als selektie, transformatie en operatie en rigiditeit.
We zullen in deze paragraaf in de tekst nog enkele aanvullende
begrippen omschrijven, respektievelijkdefin~eren n.l.interferentiereduktie, kapaciteit,en macht, naastidentiteit encenttaliteit.
In hoofdstuk V zal op basis van de in navolgende beschouwingen
gegeven theoretische inzichten

kon~reet

ingegaan worden op de problematiek

van de psychische gezondheid van het funktioneren van individuen in
sociale processen.
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Ret zijn o.a •• de studies geweeat. van. .mensen
in dynamische
. . ...
,

,

"','

en in aocia1e situaties, de zogenaamde stressrijk.ek.ondities" met hun
effekten op de gezondheid van individuen en efficiency van organisaties
op 1angere termijn, die net nut van !let gebruik van Ilet konfliktbegrip
h.ebben aangetoond.
Theoretici zijn a1 langer van mening dat net konf1ikt begrip
de basis moet 1everen vaor een verklaring vandynamische processen.
(T.Parsons, A.Bertrand 1963, I.Horowitz 1962, C.Fink 1968, W.Moore 1960,
E.Ccnverse 1968). Ook worden in verband hiermee verwante begrippen
gebruikt a1s:
- onzekerheid (uncertainty/ambiguity

W.Garner 1962, P.Lawrence and

J.Lorsch 1967). Het systeem verkeert in een toestand van konf1ikt; heeft
onvo1doende informatie om "adekwate" bes1issingen met betrekking tot
gedrag te nemen). Begrippen die weI in verband met dit onzekerheidsbegrip gebruikt worden zijn: informatie (Shannon and Weaver); entropie
(D.Spaetiing 1972:,0.!oung 1964); equiv{)cality (K.Weick 1969) ;macht
(J.Pennings 1969,D.Hickson197l)W. Asby geeft voorkeur aan het begrip
"variety"; (W.Asby 1961), H.Simon en N.Luhman aan komp1exiteit
(H.Simon 1965, N.Luhman 1968).
Op basis van deze verwante begrippen worden basispostulaten geformuleerd zoals: systemen streven naar:
- reduktie van variety (W.Ashby)
- removal of equivocality (K.Weick)
- verk1einen van de entropie
- reduktie van de komp1exiteit (N.Luhman).
We hebben reeds geste1d dat een funktione1e voorwaarde voor het
bestaan van systemen is: handhaving van interaktiekansen met zijn omgeving.
(L.U.de Sitter 1972).
In verband met de emotionele lading uat; het gebruik van het
konf1iktbegrip met zich meebrengt spreken we verder van "interferentie".
Vraagt een bepaalde omgeving te vee1 van een individu (overof underload) of worden tegenstrijdige vormen van gedrag tege1ijkertijd
gevraagd dan kan zich vaor het individu (eventuee1 ook voor de omgeving)
een problematische situatie gaan voordoen.
Interferentie

tu~sen

normen diehieraan ten grondslag 1igt
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Wordt selectie prohlematiscn, doordat de regulerende normen
ollduidelijk

o~

konfliktuerend met elkaar djn, Q:1; de alternatieven

weinig uit elkaar liggen, dan zi,et men net iIldiYidu liepaalde norm of
bepaald alternatief "idealiseren" (vergelijk

~ationalisatie).

en de

andere alternatieven afkraken. Ret ontwikkelt op oasis van aanwezige
normen of op basis van zoekgedrag (nieuwe informatiel begripssystemen
die respektievelijk het ene alternatief aantrekkelijk maken en
het andere Itzwart makenl!.
Het diskriminatieproces waar de leerpsychologen van spreken
dat de basis vormt voor begripsvorming is hierop geoaseerd. Ook de "dramatische ll vormen van begripsvorming die men klassificeert onder ttstereotypering of etikettering (stigmatisering), die een duidelijke aktietendentie inhouden zijn op ditzelfde mechanisme gebaseerd.
Selektie

(~begripsvorming)

betekent een oplossen van konflikt

tussen normen door subsysteemvorming.
De funktionele voorwaarde: handhaving van interaktiekansen
brengt met zich mee een streven naar interferentiereduktie.Veel konflikttheoretici hebben problemen gehad met het begrip reduktie. Enkelen
omschreven het als: een behandeling van het konflikt tot het systeem
het niet meer als zodanig ervaart" (J.Galtung 1965, H.Krijsmanski 1971 e.a.)
Interferentiereduktie betekent hier een zodanig verloop van processen
dat regulering gaat plaatsvinden door niet tegenstrijdige normen. Interferentiereduktie hoeft niet te betekenen dat de tegenstrijdige normen
komen tot vorming van een kompromisnorm!; m.a.w. rationele problemsolving
is slechts een van de vormen van interferentiereduktie.
Van belang is dat het systeem moge1ijkhedenheeft om interferentie te reduceren. Gaat men bij de experimente1e studie van problemsolvingsprocessen meestal uit van oplosbare problemen, d.w.z. er zijn
vo1doende middelen beschikbaar om te komen tot een oplossing, in een aantal gevallen, bleek de kapaciteit van individuen en groepen ontoereikend
te zijn. We voeren dan ook het begrip kapaciteit in; dat betekent:
het vermogen tot interferentiereduktie. Er kwam reeds naar voren dat dit
afhankelijk is van het aanta1 funktioneel ekwivalente operaties dat een
systeem kan vertonen (L.U.de Sitter 1972, W.Scott 19661.
Interferentiereduktie kan
een rationeel

zowelpl~atsvin~en

informatieverwerkin~ser6ces6phasisvan

doormiddel van
zo 6bjektief

moge1ijke waatnemingvandeomgeving als in net andere extreem: door
middel van autistiscn gedrag. In het laatste geval geeft het systeem voor-
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keur aan vormen van zeUh.edrog (zie: verdedigingsmechaniamen; informatievorming}.
S:chaarste aan geschikte normen en operatiemogelijkheden bij
konflikt brengt het sy-$tee.Tl} er t,:'!e te streven zowel naar effektiviteit
als naarefficiencY'.I1eIllcaIldaIl.?0k..s.t~~~eIl.da~~et individu streeft
naar handhavingofver~rotingvanzijn kapaciteit.
Wil net individu zijn interaktiekansen met de omgeving op
peil hOlJden dan moet net minimaal zijn kapaciteit op niveau houden.
In een komplexer wordende dynamische omgeving zal het, wil het zich op
langere termijn handhaven, vergroting van zijn kapaciteit moeten nastreven.
Krijgt het individu een sterk interfererende input te verwerken dan zal het tijdelijk streven naar een reduktie hiervan, door
rigide subslstemen te vormen. Deze worden gekenmerkt door sterke vervorming van informatie uit de omgeving. Het kan tegelijkertijd in andere
subsystemen door middel van flexibelfunktioneren d.w.z. door strategisch met rigide - respectievelijk niet rigide vormen van funktioneren
interferentie reduceren.
In de hiernavolgende behandeling van het "komplexe" schema 4
zal hier nog dieper op ingegaan worden. In hoofdstuk V zal een meer
konkrete uitwerking van dit mechanisme volgen.
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Verge1ijkt men bijgaand schema 4 met het vereenvolldigd
model van p ·15

,dan val t op dat;

- 11. Dehlack-hoxbeW:ustgedrag.verder llitgewerkt is:
Dit vond o.a. plaats op hasis van in voorgaande pa'ragraaf behandelde empirische inzichten. Ret is duidelijk dat zo'n uitwerking
op veel manieren plaats kan vinden.
- 2>-. Hierbij geldt, dat de bovenste "tak lt (al slaat· op de keuze van
operaties, met hetrekking tot de omgeving."Tak" (h) slaat op
de directe interne interferentiereduktie. Wat hier weergegeven
is gebeurt zowel onhewust als bewust in de blokken normen en
begrippen; dit "plan.t zich voort", via keuzeprocessen in tak a)
en in de afwijkingsbepalingen.
Wij zijn ervan uitgegaan dat normen hypothetische konstrukties
zijn, die kausaal hun oorsprong vinden in de interaktie van het systeem
met zijn omgeving, en die nodig zijn ter verklaring van het gedrag van
het systeem. Op basis van de normen direkt of op basis van onbewuste
of bewuste modellen (begrippen) van de omgeving gevormd op basis van
deze normen (U.Neisser 1967) worden afwijkingen bepaald en beslissingen
genomen voor wat betreft de keuze van operaties en transformaties. Ook
bepalen ze de input in het systeem en de motorische processen die de
basis voor de operaties vormen. Inzichten uit de experimentele psychologie en sociale psychologie behandeld in de vorige paragraaf zijn niet
in strijd met dit uitgangspunt; integendeel: ze kunnen het aIleen maar
steunen.
In de selekties die de basis vormen voor een verklaring van
processen kan men een voortdurend wisselen van rangorde waarnemen in het
funktioneren van normen. AfhankeIijk van de relaties die het individu
heeft met zijn omgeving

en het belang dat het individu eraan hecht zou

men een min of meer stationaire struktuur binnen de normen kunnen aanbrengen. De aanname

va~

eeL relatief konstante (weliswaar situationeel

bepaalde) struktuur binnen de normen geeft ons de mogelijkheid de begrippen centraliteit en indentiteit in te voeren.
Onder centraliteit wordt verstaan de graad waarin bepaalde
norm bijdraagt aan de handhaving en vergrotin? vandekapaciteit en
macht. Naarmate normen centraler zijn zullen ze zich. dus eerder manifesteren in macht en in zelfbedrog.
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- Zij spelen meer meel.n regulatie van gedrag in andere dan de direkt
re1evante relaties. Xet andere woorden, ze Rebben eenbreder

toepas~

singsgeoied •
- Ook zijn ze meer ingesteld op regulering op langere termijn.
Dreigt er een ver.mindering op te tredenvan de interaktie
kansen binnen door h.et individu als lielangrijk ervaren reliities met
zijn omgeving dan spreekt men van een bedreigingvan de indentiteit van
het individu. Zeer breed werd indentiteit weI omschreven als het
geheel van rollen dat het individu kan en redelijkerwijs mag spelen
(Krappmann 1971). Wij zouden identiteit willen definieren als "de
samenhang van macht en kapaciteitsontwikkelingskansen".
Zelfvertrouwen is bij het individu gebaseerd op het hebben
van "voldoende" aangeleerde kapaciteit en macht om zijn rollen te spelen.
Ook is het mogelijk om op basis van onze identiteitsdefinitie inhoud
te geven aan het begrip karriereperspektief binnen bepaald sociaal
systeem, en aan het statusbesrip.
Bij de behandeling van de psychische gezondheid problematiek
zal het identiteitsbegrip weer aan de orde komen.
In beide definities is nu het begrip macht ingevoerd. Hieronder wordt verstaan: de door de omgevins geboden kansen om (gebruik
makend van zijn kapaciteit) interferenties te reduceren door beinv10edins van objekten in die omsevins (J.Pennings 1969, D.Hickson 1971).
De moselijkheid om zijn interaktiekansen te handhaven is dan
ook een funktie van de kapaciteit en de

~~acht

van het systeem.

Interferenties reduceren gebeurt in de nonroutine situatie·
(tak a) zowel door niet riside problemsolving. (met een vage term weI
bewust gedrag genoemd) met betrekking tot gedrag van de omgeving, als door
midde1 van een kombinatie van riside en flexibele subsysteemvorming met
betrekking tot de aanwezige kapaciteit (tak b).Wordt in het eerste geval
interferentie gereduceerd door middel van macht (de omgeving is passief);
in het tweede geval wordt de efficiency van het intern funktioneren in
de gaten gehouden en wordt de "energiebalans" in evenwicht gehouden.
Het systeem zal wi1 het zich hand haven zich zowel be zig moeten
houden met machtsprocessen als met een efficient reduceren van interferenties in het systeem zeIf, die veroorzaakt worden door de machtsaspiraties
van het systeem. Machtsuitoefening mag n.l. wil ze op langere termijn
ook nog afdoende plaats kunnen vinden nie.t ten koste gaan van relevante
centrale normen. Vandaar het dikwijls vertonen van homeostatisch gedrag
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waarin centrale normen en systemen hiervan streven naar hun zelfhandhaving.
in schema gehracht:
a1semeen geIdt;
. assodatie van normen
( -7arbeidsverdelingl

1

algemeen:
flexibele subszsteem-

gericht op

vorming

effektiviteit v.gedrag

strategisch

rigide

1

geleidelijke verandering van

~

efficient gebruik van

midde1en

doeleinden ~
'+'.

identiteit

.

hand haven van 1nterakt1ekansen

Bij riside subsysteem
vorming

.it

.

1nputredukt1e
(ze1fbedrog)

t

't subsysteem handhaaft zich
er vormen zich centrale

t

normen gericht op

extremen: stereotypen,

handhaving van betrokken

waandenkbee1den, gesp1eten

subsysteem (dogmatisme

persoonlijkheid (schizofrenie)

M.Roaeach 1960,1970)

De normenbox zorgt (gebrekkig) schematisch voor de verbinding
tussen deze takken. (de pij1tjes onder de aanduiding "verwacht effekt
kapaciteit en "evaluatie eigen kapaciteit" verwijzen naar de normbox}.
De centraliteit van de norman die meespelen in de afwijkingsbepaling is bepalemvoor de graad van bewustheid waarmee het systeem
interferentie gaat reduceren. Reeft het systeem een overvloed aan kapaciteit dan zal het weinig interferentie afwentelen naar systeem J. Ret
gebruikt weinig macht. Ret is van belang zich te rea1iseren dat een
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afwentelen van interferentie door middel van machtsprocessen niet
direkt korreleert met de hoeveelheid gewe1d die men

uitoefent~Geweld

ontstaat eerst wanneer de ander de in hem opgewekte interferentie niet
de baas kan; en deze zijn kapaciteit dreigen te verminderen.

Op basis van de evaluatie van de eigen kapaciteit (een proces
dat bij bewuste processen expliciet plaatsvindt) wordt de mate van rigiditeit van funktioneren van interferentiereduktieprocessen vastgesteld. Dit gebeurt selektief; de processen in sektoren met een re1atief
k1eine kapaciteit worden periodiek in hun taak geho1pen door midde1
van rigidisering van de subsysteemvorming, dit in tegenstelling tot de
processen die kunnen profiteren van een royale kapaciteit.
Eva1uatie van beinvloedbaarheid van systeem 1 (beter van
subsystemen van systeem 1) , en een schatting van het nuttig effekt
hiervan voor het individu bepaa1t de machtsstrategie die het systeem
kiest. Bij de meer konkrete analyse van machtsprocessen en hun effekt op
de gezondheid van het individu zal naar voren komen dat het van essentiee1 belang is te spreken van subsystemen in het individu. Gedrag van een
individu kan tegelijkertijd meerdere subsystemen doen aktiveren in de
ander, die zelfs tegenstrijdig gedrag van de ander vragen (
zgn. double bind; zie ook de theorie van E.Berne 1967 in een ander verband).
De pij1 " zoeken" in de nonroutine situatie verwijst naar het
voortdurend aktief waarnemen in bewust gedrag.
Tot slot valt nog op te merken dat het begrip motivatie een
overbodig begrip is in ons model. Interferentie is de drijvende kracht
voor aIle processen, en de omgeving levert de verklaring voor de interferentie processen.
De "warme" kant van het model zal nu in het volgende hoofdstuk
aan de orde komen; waar meer konkreet zal worden ingegaan op soorten
van interferentie reduktie. Dit gebeurt weer op basis van enig empirisch
materiaal. Deze keer uit de zogenaamie "stressliteratuur" en de "mental
healthstudies" in de verschillende gedragswetenschappen.
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IV. HANDHAVEN VAN TNTERAKTIEKANSEN EN GEZONDHEID.
In het voorgaande hoofdstuk kwam naar voren hoe het individu
zijn interaktiekansen handhaaft door enerzijds:
-zijn

kapaciteittehandhaven~oftevergtoten

door midde1 van processen

door ons geanalyseerd op basis van de begrippen flexibele respektievelijk rigide subsysteemvorming.
De abstrakte benadering van deze processen za1 in dit hoofdstuk een
stuk gekonkretiseerd worden. UitoefertinSvangeweldzoals dieplaats
kan vinden

~n

monopolistische situatiesvotmt de basis voor blijvende

schade aan de identiteit. Tijd en intensiteit van deze stress situatie
(meestal met betrekking tot bepaaide subsystemen van gedrag) zijn
bepa1end voor langere termijn effekten op het individu.
- zijn macht te handhaven of te vergroten.We zagen hoe het individu
interferentie kan reduceren door de omgeving te beinvioeden. We
zul1en verder zien hoe beinvloeding zich centreert op specifieke subsystemen binnen het individu.
In dit hoofdstuk wordt namelijk selektief ingegaan op de
gezondheidsproblematiek. Aan de theoretische discussie "wat gezondheid
precies is" wordt geen bijdrage geleverd. Ook zal niet ingegaan worden
op klassieke onder de psychopatologie vallende vormen van ziekte. De
klemtoon komt te Hggen op "dagelijkse" in alle organisatiestrukturen
(sociale processen) voorkomerlde condities. die onze gezondheid bedreigen.
Ret lijkt zeer de moeite waard om op basis van gezondheidsstudies, kriteria te vormen die meespelen in beslissingsprocessen met
betrekking tot modelvorming, het formuleren van subdoeleinden enz.;
kortom bij reorganisatie en herstrukturering van sociale processen.
Na een kritische behandeling van de traditionele homeostatische
benadering zal ingegaan worden op de relatie tussen interferentie en
gezondheid. Daarna zullen de themas stress en neurosen en sociale processen en schizofrenie aan de orde komen.

IV-I. De homeostatische benadering.
Traditioneel geldt dat een individu dat last heeft van intern
storendgedtag (maagklachten, bloeddrukproblemen, voortdurende hoge
spierspanning. oververmoeidheid of slapeloosheidsklachten) of dat door
deomgeving als prob1ematischwotdtetvaren (het vertoont "deviant
behavior": J .De lamater 1965; R.Akers 1967; T. Scheff 1966 ca.), vrij-
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willig of gedwongen (weer te geven als continuum; basiskriterium:
geweld) in "behandeling" gaat in een soeiaal systeem waarbinnen de
macht in handen is van specialisten (medici en psychoanalytici).
Deze beginnen met· syrilptorilen

(dit zijn "meetbare of verbaal overgedragen"

attributen toe te kennen aan het individu, die verwijzen naar klassen
van symptomen; de zogenaamde ziekten) te konstateren.
Op basis van ditbegripsvotrilirtgsptoces (etikettering) wordt
een therapie toegepast die moet leiden tot een w.eer aangepast kunnen
funktioneren in soeiale processen. Dit houdt in dat het individu zijn
situatie zelf weer aankan; en door zijn omgeving wordt geduld.
De ontwikkeling van de gedragswetenschappen in de Iaatste
twintig jaar heeft tot een fundamentele kritiek op deze benadering geleid.
Omdat bij deze benadering de normafwijking (aIleen te meten
door de specialisten) aIleen afhankelijk is van een vast evolutiepatroon
van de ziekte kan men met reeht spreken van een homeostatische benadering.
Kort samengevat: Men ontdekte eehter:
1) dat de symptomen gebaseerd :!ijn op "gevestigde" lsociale normen (deze

hoeven niet door een kleine elite bepaa1d te worden), 'paaraan men
~ich

in socia1e strukturen heeft te houden.

2) dat de oorzaken van problematiseh gedrag primair te zoeken zijn in de
omgeving van het individu. Op1ossing moet dan ook gezoeht worden in
struktuurverandering of in een gaan funktioneren in andere strukturen.
3) dat de "normformulering" door de specialisten de basis vormt voor
machtsuitoefeningsproeessen die 1eiden tot gedrag konform deze normen.
Op deze manier worden ook de dikwijls "zeer gebrekkige klassifikaties"
door de praktijk bevestigd.
4) dat er een nauwe samenhang bestaat tussen zogenaamde medische en psychische ziekten. (Men kon bijvoorbeeld de relatie tussen roleoverload,
cholesterolgehalte in het bloed en hart en vaatziekten aantonen ••
S. S.ales 1969, 1970; zie verder de handboeken) ••
Vanuit de 1eerpsycho1ogie kan men opmerken dat de waargenomen
"symtomen" leiden tot gebrekkige modellen van "ziek" gedrag (A. Buss 1966,
L.Breger and J .Me. Caugh 19651. Streven naar indeht vraagt om vergroting
van de komp1exiteit van de modellen. Etikettering en klassifikatie door
praktijkmensen staat verder inzieht dikwijls in deweg (zgn. fixatie).
V~~r

ons is dtiidelijkdatde rilode1 leri moeteritiit$aanvan socia1e

ptocessen,waatbijhetiriteifeieritiebegiipcenttaalmoet staan.
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IV-2. Interferentie en gezondheid.
We merkten reeds op dat de handhaving van interaktiekansen
een funktie is van kapaciteit en macht van het individu. Verkeert het
individu in een soeiale situatie in chroniseh kapaeiteits- en maehtstekort, en dreigt op basis hiervan
zijn handhaving in gevaar te kamen,
.
.
"

,.

dan spreken we van eenzieke'sittiatie.
We moe ten hier nog het vo1gende aan toevoegen:
- iedereen vertoont afhankelijk van de situatie vormen van "atypisch"
gedrag, met andere woorden is

m~n

of meer ziek. (de zogenaamde

, '''deviation hypothese" van Berg (1961); W.Scott 1968; A.Buss 1966)
inzicht in een chronische zieke "state" van het individu vraagt om
inzicht

~n

de minst "efficient" funktionerende subsystemen in het

individu. In tegenstel1ing tot de benadering van de traditionele
psychoanalyse werd dit door de medici al lang nagestreefd (W.Scott
1968).
Aktuee1 is dan ook het zoeken naar zieke proeessen binnen het
individu en de re1atie hiervan met de omgeving (G. Lowe 1969; G.Talland
1971 en A.Mc. Ghie

1969).

Ook is zeer van be1ang om de relaties te zien tussen neurofysiologisch, bio1ogisch, chemisch en fysiseh funktioneren van de mens
(J.Lacey 1967, J.Cassel 1970).
Dynamisering van socia1e processen die onze moderne organisaties
kenmerken en de hiermee gepaard gaande toename van interferentiekansen
leidt tot een toename van interferentiereduktieproblemen.
Modern management vraagt om komplexe inzichten in de mens en in
verstoringen in zijn intern funktioneren. Chronisch kapaciteitstekort en
chronische situaties van onmacht zijn steeds meer typerend voor de moderne
organisatie. Inzicht in neurosen en in schizofrenie lijken ons in deze
relevant.
IV-3. Stress en neurosen.
Al in een vroeg stadium in de geschiedenis van de stressstudie
werd de relatie gelegd tussen stress en neurosen. (H.Selye 1957 zie
G.Lowe 1969).
Er bestaat nog lang geen unanimiteit over wat deze begrippen
moe ten inhouden. Zo definieert D.Mechanic (1970) het begrip stress nog
breed als: de diskrepantie tussen een prob1eem of uitdaging en de kapaci-
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teit van het individu am er mee k1aar te kamen. Het wordt ook weI beperkt
tot een bewust ervaren: "imbalance between perceived demand and perceived response capability" (D.Mechanic 1970, M.App1ey 1967, A.Howard
and R.Scott 1965). Een begrip dat ook weI gebruikt wordt, en dat weI
een brederetoepassingsmogelijkheid heeft is hetk6rtflikt begdp
(E.Converse 1968, H.Krijsmansky 1971). Interessant is het gebruik van
het begripangst in vrijwe1 zelfde betekenis (W.Fischer 1970; H.Laughlin
.1967, E.Levitt 1967 en C.Spielberger 1966).
Onder het begrip neurosen, dat dikwij1s ook in verband met
agnst gebracht wordt (H. Laughlin 1967) kan dan ook verstaan worden als
"different maladaptive techniques for reducing anxiety"(G.Lowe 1967).
Men noemt in de 1iteratuur als technieken:
- overdreven afstand houden van de vrees aanwekkende stitru1us (phobic
state)
- ontkennen en verdringen van het bestaan van de stress (hysteria)
- dwangmatig vertonen van ritueel gedrag (obsessive-compulsive ritual)
Een individu kan in een stress state komen wanneer:
1) Stimuli uit de omgeving leiden tot met e1kaar strijdige inputkampo-

nenten of inputs. Als voorbeeld vanuit de theorie willen we noemen:
det6lk6rtf1iktsituatie: de omgeving vraagt van het individu op
bepaa1d tijdstip, twee of meer strijdige vormen van gedrag te vertonen (W.Goode 1960, R.Kahn 1964). Omgeving kan hier i.nhouden:
- twee of meer objekten uit de omgeving; de traditionele ro1konfliktsituatie (v.R.Kahnetal 1964)

- een

objekt uit de amgeving, de zgn. "double bind" situatie

(G.Bateson 1956, J.Weakland 1960 en P.Watz1awick 1963, L.Bellak and
L.Loeb 1969\

Dit objekt heeft (konf1iktuerende)

re1aties met verschi11ende subsystemen van het individu. Op deze
laatste vorm van konf1ikt zal in de vo1gende paragraaf nog dieper
ingegaan worden.
2) Dit kan eventueel samengaan met een strijdig zijn van de input met
centrale normen.
Op basis van de informatietheorie kwam men a1 tot het inzicht
in de zogenaamde overload (respektieve1ijk

underloa~)

situatie, waarin

het individu de verwerkingskapaciteit voor bepaalde input mist.
Een min of meer bewust ervaren van een situatie waarin "inte'raktiekansen met de omgeving "kunnen verminderen, hetzij door konflikt
met sektoren uit die omgeving, hetzij door een gebrek aan kapaciteit
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gaat gepaard metartgst, en ervaren van stress

(E.Jaco 1970, M.App1eYand

R.Trumbu11 1967, B.Dohrenwerd 1961, J.Mc.Grath 1970, R.Lazarus 1966)·
Men kan de re1atie kapaciteit-stress a1s -t,olgt weergeven:

D

Tussen A en B vindt een voornamelijk realistische aktivering van/en
een juiste vorming van nieuwe kapaciteit p1aats. Se1ektie en afstemming
op e1kaar in registratie, eva1uatie van afwijking en keuze van operaties
en transformatie vindt op een efficiente wijze p1aats. De centrale normen
veranderen geleidelijk; en er vindt geen radikale verstoring van de
indentiteit

p1aat~.

Bij B kan men spreken van een optimale manier van

funktioneren.
Tussen B en C wordt de kapaciteitstoename steeds kleiner, terwijl de
stress evenredig toeneemt. Het individu ervaart een situatie van schaarste
in tijd en bronnen. Subsysteemvorming gaat meer rigide p1aatsvinden
(bestedingsbeperking).
Het individu gaat duide1ijk neurotisch funktioneren wanneer het
krampachtig handhaven van de identiteit leidt tot verenging (vervorming)
in de registratie, afwijkingsbepaling en de keuze van operaties en transformaties. Dit gebeurt ,a1 na B.
In bepaa1de sektoren van de identiteit kunnen relatief eerder
derge1ijke processen zich afspe1en dan in andere sektoren. Naarmate de
relaties tussen centrale normen meer gekenmerkt worden door een niet
de baas kunnen worden van de interferenties tekent zich een vereenzamings-
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(~sociale

proces af

dood) , dat aIleen nog te doorbreken is, door het

kiezen van een nieuwe identiteit. Reeft het individuhier voor voldoende
kapaeiteit en helpt de omgeving hierbij vo1doende dan kan dit p1aatsvinden. Een voorbee1d van zo'n tijdelijk kiezen van een.nieuwe identiteit
vindt p1aats wanneer het individu "zieh ziek me1dt". Ret gaat dan
ro11en die hierbij horen spe1en (D.Mechanic, E.Vo1kaert 1971, G.Co1e,
R.Lejeune 1972).

Deom~e,,~ng

fungeert hierbij met machtsprocessen die

men aanduidt metirtkapse1ing (P.Rammond and R.Mitche11 1965, E.Bittner
1963, R.Leeds 1969, E.Litwak 1961).
Restimerertd in schema:
rta·B:
rigidisering van de subsysteemvorming

I
t
verenging "registratie ,afwijkingsbepaling en

krampachtig handhaven van identiteit

keuze operaties der transformaties

~

"vervorming" bee1d van werkelijkheid:
(foute perceptie, gebrek aan realiteitsbesef,
hallucinaties)
"vervorming" mentaa1/emationeel funktioneren
(gebrek aan bewustzijn, geheugen, logica;
uitbarstingen van aggressie, irratione1e

1

angsten, depressies en dwangmatig neurotisch
e tike t te ring/
inkapse1ing door
de omgeving

gedrag).

"vervorming" van de tota1e regu Iatie

t

identiteitstwijfe1

t

gespleten identiteit

Kapaciteitstekorten openbaren zich het eerst in de meer "zwakke"
subsystemen in het individu. Dit zijn die subsystemen met re1atief de
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minate funktioneel ek.wivalente operatie p;toduktie.
Tuss~n

C en D

open~aart

zicQ de ondergang van het individu.

Ret beperkt aanwezig zijn yaM normen ineen systeem stelt
heperkingen aan h~t yermogen ZiCR komplexe ree~le inzichten te vormen in
omgeving en in eigen funktioneren.

St~1Jsysteerovorming

onder 1eiding van

central ere normen zal zowel gericht zijn op een optimaal uitbuiten van
de realistische inhoud van gedrag (kan zich uiten als bewust gedrag;
denken en prooleemoplossingsgedragI als op handhaving van de centrale
normen en de huidige identiteit, wanneer de omgeving de zelfhandhaving
in gedrang brengt. Op langere termijn kan de tweede vorm van subsysteemvorming (meer homeostatischvan karakterJ echter fataal zijn.
Het gezonde individu slaagt er echter in zijn interaktiekansen
in voor zijn identiteit relevante sektoren te handhaven.
De eisen die de omgeving stelt, en de inputs die het individu
te verwerken krijgt kunnen echter zo zijn dat het individu, als l,et
de situatie onvoldoende kan vluchten, zodanige, manier van funktioneren
moet gaan vertonen dat de kapaciteit en macht gaan afnemen. De dominerende
invloed die organisaties spelen in de moderne \'iereld, doen dikwij Is
lichte vormen van rigide £unktioneren noodzakelijk maken. In "krisis"
situaties kunnen deze fataal worden zowel voor het individu als voor de
organisatie.
We gaan

~n

de volgende paragraaf in op lichte VOrmen van schizo-

freen- funktioneren, die zo karakteristiek zijn voor organisaties (sociale
processen).
1V-4. Sociale processen en schizofrenie.
Een bekende poging om een inzicht te krijgen in schizofrene
processen werd ondernomen door G.Bate Son

(1956) in de vorm van de "double

bind" hypothese. Volgens deze theorie ontstaat schizofrenie wanneer het
individu lang in een situatie verkeert waarin strijdige inputkomponenten
zijn gedrag beinvloeden, zander dat het die vluchten kan.
Onder 111-2-2 kwamen beknopt machtsprocessen aan de orde.
We zullen hier iets dieper op ingaan. Ben voor de hand liggende primitieve,
het individu meestal nog speelruimte 1atende vorm van
die dar

irtkaPs:l~~~_.

~chtsuitoefening

is

D.m.v. koalitievorming of dreiging bierroee worden

individuen die afwijkend gedrag vertonen in aparte minder "gevaarlijke 1t
rollen gedwongen. Binnen de rollen heeft het individu bepaalde speelruimte,
en wordt het dikwijls weer geholpen, zodat het zijn oude rollen kan
hervatten. Binvloeden oetekent fundamenteel interferentie opwekken

sub-

I.'), -

systemen in de ander ~ (&peel t zich ook hij inkapaeling

att.

Omdat deze

suhs¥.sternen via centrale normen gerelateerd zijn aan andere kan geraffiEieiny10ed~ng

neetde

plaatayinden wanneer Qok deze in de lleinvloeding betrok..,..

ken worden. l1en -manipuleert een breed repertoire uit flet rollenpakket
van de ander. 'Men kent reeds net onderscheid tussen forme1e en informele
rollen (de ook: taak en social emotioneel gedragt. Op Basis yan kennis
van net rollenrepertoire kan men dreigen met koalitievorming (vgl. verdee
en heersl, spelen met geweld en oeloften, wijzen op overeenkomsten en
verschillen in oelangen (kapaciteit en macht}, strategisch informatiedoorgeven en spelen met tijdsperspektief. (R.Wa1ton 1969, J.Tedeschi 1972).
De hoge scoorder op de machschaa1 (11-1-3) heeft hier weinig
moeite mee.
1ntensieve interferentiereduktie in socia1e systemen door
middel van beinvloedingsprocessen kunnen 1eiden tot een be1angrijke reduktie van de interne speelruimte, zodanig zelfs :,dat identiteitssplij ting een
deformatie wordt die als primair interferentiereduktiemechanisme wordt
gebruikt.
Volgens G.Bateson (1956) kan men spreken van een IIdoub1e bindll
situatie wanneer de omgeving kontinu inputs zendt waarvan komponenten
strijdig met e1kaar zijn. Zo kan men kommunikatie vertonen in abstrakte
geboden (verbaal ) en in konkrete geboden (signalen via gebaren, toonhoogte
en

gez~chtsuitdrukking)

die strijdige eisen stellen aan het individu.

Deze situatie wordt pas echt problematisch wanneer het individu niet
vluchten kan.
Organisatie weergegeven als koalitie betekent een klemtoon
leggen op het samenwerkingskarakter ervan. Individuen met een bepaalde
kapaciteit worden samengebracht waarbij meestal bepaalde normen expliciet
worden aangegeven waarnaar men zich heeft te gedragen; dit eventueel gemotiveerd op basis van funktionele relaties met bepaalde omgeving.
Ret streven naar vergroting (handhaving) van kapaciteit en
macht dat zich gaat afspelen binnen deze normatief aangegeven constraints
(individuen "vormen" of creeren immers hun omgeving) vormt het gedrag
van de organisatie. Er ontstaat aldus al direct een
verbaal beleden na
<

Onder

~e

diskr?p~ntie

tussen,

streyen en werkelijknagestreefde doeleiuden.,

verschillende'oe~rippe~

(gezichtspuntenlwordt dit

yer~,

schijnsel naar yoren gellracht;
- morallserend
rehe11ie~

(common'sens~t

als: hypocdsie,

radikaal gedrag, extremisme,

ketterij etc.

huichelar:~j,

af~jken,

liegen,

zondigen, korruptie,
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- wetenschappelLjk

a1~:
,

.

!iktie (waandenkbeeldL, ideologie en rol-

distantie (E.Goffman 19.61, R,.Cos'er 19661.
D~normendie~erl:e$enteel."d

\'(Ol."den

. intersuDj ektiet . ovetdtaaguaa:: •. doordat de

z~jn

taa~

al ,yaa~ enweinig

s,.ledlts een zeer beperkt

ftegrippen apparaat levert. Daarnaast zorgeQ'socialeideoillogien
ervoor dat
,
men niet gemakkelijk diskrepanties kan ontmaskeren; dit oetekent
namelijk: interferenties manifest maken, en daardoor bepaald "gevestigd
ordelijk verloop" van de "status quo" verstoren. AIleen in kri~is
situaties, wanneer reorganisatie noodzakelijk wordt mag voorzichtig
enig inzicht gegeven worden in het feitelijkefunktioneren van de organisatie.
Belangentegenstellingen (---?interferenties) leiden tot
ideologievorming. Wordt de situatie zodanig dat een "oplossing"
voor bepaalde minder machtige groep zichtbaar is., dan kunnen zich
ideologieen openbaren gericht op verandering.
Dikwijls wordt het bewustzijn van de diskrepantie tussen verBaal beleden en werkelijk nagestreefde doeleinden enigszins geSust door
te wijzen op het langere termijnkarakter van het verbaalbeledene.
Ret werkeIijk vertoonde gedrag moet dan enigszins in het verlengde liggen
van deze utopie. Is dit via extrapolatie enigszins acceptabel te

maken~

dan ontstaat vertrouwen en "hart voor de zaak". Daartegenover staan
processen als: verliezen van

geloofwaardi~heid,

scepsis, cynisme,

apathie en vervreemding.
Gebrek aan kapaciteit en onmacht van individuen en sociale
subsystemen in sociale processen leidt tot voortdurende "informele"
koalitievorming, omdat het individu (sociaalsubsysteem) zijn interaktiekansen wil blijven handhaven. Formele normen staan veel interferentie
reduktiemechanismen en machtsprocessen niet toe.
Zo ontstaan schizofrene processen zoals:
- moraliseren:(geinstitutionaliseerd in aIle evaluatie- en beoordelingsprocessen). De formeel hogere beoordeelt op basis van zijn formele
machtsrelaties een ondergeschikte. In feite betekent dit dat een
gemeenschappelijk produkt beoordeeld wordt; dit kan aIleen wanneer de
chef zijn aandeel vergeet, of ervan "abstraheert 'l • Ret schizofrene kan
verregaand verminderd worden door georuik van sociaal psychologisch
inzicht en analyse van h.et gedrag van de ondergesc!tikte, waarbij de
inbreng van de chef in de aeschouwing o.etrokken word t. Ech.ter ook
hier geldt dat

ideologi~n

en fikties die

kapaciteits~·

en

~achtsproblemen

in de specifieke samenwerkingssituatie helpen te reduce:ren niet aan de
orde zullen komen. Zij blijven hun funk tie van

'~enswaardige

interferentie
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reduktie" naalit ha.tl.~haying van machtspoaitiea yeryullen.
-. s.ocil.aleheleids:voeting (polit:teRJmanagernent).... In koalitiepro~es.sen met
oetrekking tot derden, :l;undamenteel ook getiaseerd op oovenyerme1d mechanisme, moeten ideo1ogieen en :l;ikties met be trekking tot indiyiduele
afdelings"" en organisatiebelangen, zo suBtiel

mogelijk behande1d

worden. Met de botte tHj 1 hakken en prob.lernen radikaal aanpakken kan
de identiteit van individue:: en afdelingen zwaar schaden en op langere
termijn =ataal zijn voor het funktioneren van sociale processen.
Voortdurend za1 men anders doen dan men denkt. Subtiele direkte
interakties brengen echter met zich mee, dat de partner ongeveer weet
wat men denkt (of er a1thans een sterk vermoeden van heeft). Hier 1igt
de basis van de schizofreRie. De mens kan beperkt tegenste11ingen tussen
boodschappen over "wat de ander feitelijk denkt tl en "wat hij zegt"
moei1ijk oplossen. Subsystemen door de ander beinvloedt zullen rigide
gaan funktioneren. Een gevoelige ander zal ontdekken dat hij nog maar
beperkt interferenties door kan geven aan zijn "interaktie lt partner.
Dit leidt tot een verschuiving in de kapaciteit en machtsontwikkeling.
A1leen zeer geraffineerd rollenspel

(~machiavellisme)

za1 dit proces nog enigszins kunnen remmen.
Zo kan schizofreenpragmatisme
(~identiteitssplijting).

leiden tot identiteitsverandering

In de 1ichtere vormen betekent dit a11een

dat het individu zijn kapaciteits en

machtontwikkelingsJ~ansen

in bepaalde

sektor ziet reduceren en het moet gaan zoeken in andere relaties
(~geleidelijke

verandering van identiteit).

Kan dit niet, dan treedt vervreemding op. Het individu voelt
zich in bepaalde sektor geleefd. Omdat in deze sektor interferentiereduktie onmogelijk is vertoont het voor zichzelf ongeloofwaardig, zinloos
rollenspel. Engagement betekent immers dat centrale rol1en meespelen in
het proces. Bij drastische vormen van identiteitsplijting zal het individu
in bepaalde sektoren "levens" gaan leiden die sterk van elkaar gescheiden
zijn. Dikwijls legt het geen relaties ertussen; is er zich niet van bewust.
Een belangrijk interferentiereduktiemechanisme dat zijn oorzaak
vindt in schizofrene processen en dat voor een deel deze processen "leefbaarder" maakt (echter ook handhaaftt is de humor ~ Verbaal belijden van
konfliktoplossing. en manifeste konfliktreduktie

wordt dikwij 1s. speels

naast elkaar gezet,. zodat de inter.:l;erentie ertuss:en maniteat wordt.
nen de toehoorders er hun situatie in, dan kan een ontspannend

aerken~

(interfe~

rentiereducerendl gedrag in de yorm van ge1ach hiervan het geyo1g zijn.
Gaat de humor over in 'satire, dan wordt de lacfu.rekkende situatie gekoppe1d
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aan een ideologiscQe inte-rp-retatie geJ:;i.cQt op protest of radikale
verandering. Ret manHes-t maken van kontlikt roept h;i.e-r o. a. op tot
radika1e aktie (L.:Petera 19.6.8, Willem 19-6.9-, G.Gros-a 1923, G.Gross 19101.
Een zicn
aanpas-s-en
aan socia1e processen openbaart zich in het
..
,

"'"

...

.

,

.

vertonen vanj)ragmatisdi.. scI'lizofrene gedragspatronen. (m.a.w.
naIfidea1iSffie verdwijntI.
Leidt pragmatische schizofrenie tot menselijk funktioneren
zoals dat hierboven a1 gekarakteriseerd werd a1s verliezen van geloofwaardigheid, scepsis, cynisme, apathie en vervreemding dan doet dit
en afbreuk aan het individueel geluk (welzijn) en aan de efficiency van
het funktioneren van de socia1e processen.
Beiden vragen een intensiever onderzoek op basis van een
psycho-sociaal model van deze fenomenen.
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V. KORTE SAMENVATTING.
Rij de studie van
op basis van gekonstateerde

ne

mens kan menattributen toekennen

zica herhalende gedragspatronen. Dit

gebeurt in de zogenaamde stationnaire struktuurbenaderingen: de
utrekken en typen" en de "psycnoanalytische state" aanpak. Theoretische
en methodiscne proBlemen leiden tot aanvulling op basis van andere
llenaderingen. Zo oleken de samenhangen die "gezien" werden gelegd te
worden op oasis van sociale theorieen, dit zijn primair vooroordelen
die relaties doen zien. Eegrippen hieruit voortkomend zijn ten
gevolge van de beperktheid van de taal vaag. Ook is bekend dat eenmaal toegekend attributen weinig gemakkelijk te vervangen zijn door
anderen. Deze problemen probeert men op te vangen enerzijds door toepassing van exact experimenteel onderzoek, anderzijds door gebruik

~

bepaald soort 1Ilogika" bij theoriekonstruktie. Geldt het eerste speciaal
voor de leerpsychologie, het tweede is de basis voor de psychologie
van de informatieverwerking en de systeembenadering (aIle drie zogenaamde procesbenaderingen).
Van de laatste twee richtingen was de eerste een zogenaamde
"koude benadering". Ze vormt aIleen theorieen over "bewuste" informatieverwerking. De omgeving is ondergeschikt aan de mens, ze levert de
informatie; die hij verwerkt en op basis waarvan hij manipuleert. Een
wisselwerking, die zo intensief wordt dat het ontstaan en de verklaring
van het gedrag van het individu \Tamdt de omgeving p1.E'atsvindt, zoals
dat in de s:zsteembenadering nagestreefd wordt, daarvan is in de "information processing psychology" geen sprake. In deze traditie zijn
sociale relaties dan ook een restkategorie en geen voorwaarde voor het
funktioneren van het individu.
In de psychologie is weinig aandacht besteed aan de systeembenadering. AIleen in enkele veld en dwong een dominerende dynamische
omgeving tot ontwikkeling van theorieen, met gebruik van een impliciete
systeemtheorie. Men kan hier o.a .. de studie van het attentieproces, van
stress en van de kognitieve organisatie (M.Rokeach) noemen.
Inputs uit de omgeving dwingen het systeem om operaties te
kiezen. Deze keuzen vinden plaats op basis van normen.die in het verleden
opgeslagen werden in het s.ysteem. Zijn geschikte normen aanwezig dan
verlopen de operatiekeuzen routinematig.

:a:et

systee1!l komt in een
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str7~ssituatie

zijn af als
men

wanneer onyoldoende adekwate normen en operaties aanwezig

1l.0l::m~n.s~r:i;jd:tg

aan elkaa.r zijn. In dit la.a.ts·te geyal 5preekt

.

yanint~rterentie •
.

De aperatiekeuze yindt telkens plaats 01' b.asis. yan afwijkings ....
fie1'alingen waarin de relevantie yan de input yaar het systeem bepaald
wordt.
Strijdigneid yan normen vraagt om interferentiereduktie, wil
het systeem verder kunnen funktioneren. Hierbij wordt de toestand van
interferentie zodanig veranderd, dat weer eenduidige keuzen plaatsvinden.
Men kan stellen dat het systeem bepaald potentieel aan interferentiereduktiemogelijkheden heeft. Dit vermagen om i3terferentie te reduceren kan men
kapaciteit noemen. Het systeem kan oak interferentie reducer en door beinvloeding van zijn omgeving; in zoln geval spreekt men van macht •
Een systeem zal zich aIleen handhaven in bepaalde omgeving
wanneer het zijn kapaciteit en macht handhaaft af vergroot.
Voortdurende schaarste aan kapaciteit en macht dwingt het systeem
tot efficient funktianeren. Het streeft dan die operatiekeuzen na die
kapaciteitsvergrotend en machtsvergrotend werken. Naarmate normen sterkere
bijdragen leveren {"an de vergroting van kapacitei t en macht, spreekt
men van centralere uormen. Hoe centraler de normen die meespelen in de keuzeprocessen, hoe sterker de emotionele betrokkenheid van het systeem bij
het keuzeproces. De machten kapaciteitsontwikkelingskansen die een systeem
1n een bepaalde omgeving heeft vormen zijn identiteit.
Interferentie betekent subsysteemvorming. Reduktie vindt plaats
wanneer deze subsysteemvorming zodanig gereguleerd wordt dat de dreiging
van de omgeving die aanleiding was voor de interferentie door een verandering van de omgeving, opgeheven wordt, en/of de normen via een keuzeproces komen tot betere afstemming en regulering. Dit proces van verbetering
van de "arbeidsverdeling tussen de normen" en keuze van adekwate beinvloeding van de omgeving kan min of meer rigide plaatsvinden. In extremO
geidt dat rigide keuzen plaatsvinden wanneer het systeem zich sluit (sterke
reduktie van de input); centrale normen gaan dan het proces zodanig reguleren dat ze zelf optimaal baat hebben (zelfhandhaving; zelfbedrog ....
het systeem

funktionee~t

homeostatischl.. In de niet rj.gide situatie yindt

een voortdurende wisseling van normen plaats 01' basisyan inputs. (01'timale
openheid van het systeem). We spreken van een-<tlexinele
1(etize
wanneer het
.
,
systeem op basis van zijn inputs en op aasis yan zijn kapaciteit
strategisch de mate van rigiditeit yan funktioneren o.epaalt.

en~aCQt
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Interferentie overdracht kan het systeem hereiken door:
fnakt.ivite~~, ~ocial

exchang'Z! ~s><;litievormt~& en~et kiezen<YaIlatidere

relaties.
Terwij 1 het systeem h'ij inakt:i;vitei:t zelflieh.eers:ing toont,
< "
t;

~

•

gaat het tHj sociaal exchange (interaktieL interferentie in een ander systeem opwekken. Beinvloeding Betekent een suDsys-teem vormen in het andere
systeem. Kent het systeem relaties tussen dit suosys:teem en andere

(moge~

lijke). subsystemen dan kunnen geraffineerde vormen van macnt plaatsvinden.
Men kan andere subsystemen kiezen of koalities suggereren enz.; met andere
woorden men manipuleert een breed rollenrepertoire.
Uiteraard kan ook overgegaan worden tot mani5este koalitievorming met een ander systeem met het doel om het eerste systeem te dwingen
in bepaalde richting,of tot het aangaan van een relatie met een ander
systeem (om het eerste systeem eventueel tijdelijk, te vergeten).
Ret begrip stress ligt zeer dicht bij begrippen als konflikt,
frustratie, angst en neurose. Is het eerste begrip meeromvattend (slaat
ook op het sociaal systeemniveau en op de relatie individu-omgeving), het
tweede is beperkter van inhoud. Ret slaat n.l. op stress

ten~evolge

van

het niet halen van een norm. Ap.gst is een bepaalde typering van een
individu in een stresssituatie. De verklaring van neurosen als "niet adekwate methoden om angst te reduceren" wordt gezocht in het stressfenomeen.
Men kan dit nader omschrijven als de diskrepantie tussen een probleem
en de kapaciteit van het individu om er mee klaar te komen (D.Mechanic 1970)
De oorzaken moeten gezocht worden in interferenties tussen inputs
of inputkomponenten. Deze interferenties kunnen veroorzaakt worden door
een of meer objekten uit de omgeving. De mate waarin de interferentiereduktie ingrepen van meer centrale normen noodzakelijk maakt bepaalt de mate
van stress.
Zal bepaalde toename van de stress per tijdseenheid leiden tot
bepaalde toename van de kapaciteit per tijdseenheid. Na het bereiken van
bepaald maximum hierin zal de kapaciteitstoename per tijdseenheid afnemen.
Dit gaat gepaard met minder flexibele subsysteemvorming (vervorming van
het beeld van de

omgeving~

identiteitstwijfel, gespleten identiteit). nit

kan zelfs overgaan tot een afname van de kapaciteit. Als dit niet leidt
tot een eventueel tijdelijke identiteitsverandering, zal de afloop voor het
individu fataal zijn

(-~

doodt.

Rigidisering van de sUDsysteemvorming, krampachtig handha,yen van
de identiteit, en hiermee gepaard gaande ''verenging H van registratie,
afwijkingshepaling en keuze van operaties en translormaties ofwel vervor"",
ming van het oeeld van de werkelijkheid worden traditioneel samengevat onder

- 49 -

het begrip neurotisch gedrag; w:anneer hierdoor "aanpassing" aan de
omgeving moeilijk wordt.
Funtkionele en in!ormele yormen van arbeidsyerdeling en
koalitieyor.ming leiden totschizofreenverlopende sociale processen.
Ret individu ervaart voortdurend

di~krepantie

tussen vormen van gedrag

die individuen in zijn omgeving vertanen. Oak vertoont Qet voortdurend
tegenstrijdige vormen van gedrag. Ret mechanisme waar organisaties (in
het algemeen sociale processen en systemenl orengt oepaald niveau aan
schizofreen gedrag met zich mee. De mens past zich hierbij aan door
machiavellisme.ln sociale konflikt situaties, en meer algemeen in s
tuaties waarin individuen onvoldoende kapaciteit en macht hebben kunnen
vormen van identiteitssplijting hiervan het gevolg zijn. Deze kunnen
zover gaan dat individuen de relaties tussen de verschillende identiteiten
niet meer bewust kunnen ervaren. Wordt dit door de omgeving of door het
individu als storend ervaren, dan spreekt men wel van ziek gedrag.
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